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Bakgrunn 
Beskrivelse av de ulike brunstfaser med relevante tegn er viktig for å ha kunnskap 

om hvor i brunsten ei ku er og når man bør inseminere. Det er framkommet mye ny 

forskning om brunsttegn de siste årene (Kerbrat et al., 2004; Roelofs et al., 2004; 

Sveberg et al., in press), og det er derfor behov for en oppdatering også av hvordan 

de ulike fasene i brunstsyklus beskrives. Siden en del kyr ikke viser ståbrunst (ekte 

brunst) er undersøkelser ofte basert på registrering av ridning, eventuelt andre 

sekundære brunsttegn (snusing, kjevehviling, hodeknuffing). Denne perioden 

beskrives da som rideperioden og inkluderer, men er vanligvis lenger enn, varighet 

av ståbrunstperioden (Hurnik et al., 1975). I Norge har vi i lengre tid angitt 

brunsten til å være 18 timer (6 til 30), noe som har vært i overensstemmelse med 

eldre undersøkelser av ståbrunst på Holstein melkekyr (Trimberger W.T., 1948). 

Nyere undersøkelser på Holstein (Dransfield et al., 1998; Yoshida et al., 2005), 

viser at ståbrunstlengden på Holstein er vesentlig kortere. Våre siste undersøkelser 

på NRF viser imidlertid at ridebrunsten er omlag like lang som disse tidligere 

undersøkelsene av ståbrunst på Holstein og hva vi tidligere har angitt som 

høgbrunst (ståbrunst) på NRF.  Som en konsekvens av andres og egne 

undersøkelser, finner vi det riktig å endre beskrivelsen av brunstfasene.  

 

Brunstfaser 
De viktigste endringene er at ridebrunsten (brunstperioden) erstatter den tidligere 

angitte høgbrunsten og deles i periodene tidlig-brunst, ståbrunst og sen-brunst. I 

tillegg er en vesentlig endring at ridning starter i selve brunstperioden 

(ridebrunsten), ikke  i forbrunsten (1-3 dager før ståbrunst) som tidligere angitt. Vi 

ser at ståbrunsten er kortere enn hva vi tidligere har angitt, men dersom man tar 

utgangspunkt i rideperioden vil anbefalningene om når man skal inseminere være 

de samme som man tidligere anga for ståbrunsten. Typisk for ridebrunsten er, i 

tillegg til ridning, at kua er aktiv overfor andre kyr med snusing, kjevehviling, 

hodeknuffing og følger etter eller jager opp andre kyr. Typisk for ståbrunsten er 

også de nevnte aktiviteter overfor andre, men i tillegg til at de står for oppritt er det 

i denne perioden karakteristisk at de er mer mottakelige for andre kyrs 

tilnærmelser.  Periodene før og etter ståbrunst (tidlig-brunst og sen-brunst) vil 

være karakterisert av henholdsvis økende og synkende aktivitet og disse periodene 

varer få timer. I de første timene etter ridebrunstens slutt (etter-brunst), vil 



aktiviteten være minimal. De siste 1-2 dagene før og i hele brunstperioden vil 

kyrne slime blankt. Trådtrekkende slim eller slim med luftbobler er tegn på at 

kyrne er i selve brunstperioden. 

 

Det er viktig å fokusere på at å ri generelt nå ikke lenger er å anse som et 

forbrunsttegn (1-3 dager før ståbrunst), men et tegn på brunst og starter de siste 

timene før ståbrunst. Det å stå for oppritt (ståbrunst) vil fortsatt være det sikreste 

tegnet på at ei ku er i ekte brunst. Ridelyst og stårefleks er derfor også viktig og 

mulig å registrere på båsfjøs av røkter, om enn vanskeligere. Interesse for 

omgivelsene, røkter eller andre kyr er også aktuelle tegn for kyr som ikke går fritt. 

For at ridning eller annen aktivitet i løsdrift skal vurderes som brunst, må adferden 

gjentas da kyr som er drektige eller i midtsyklus (sikker ikke brunst) tidvis kan 

være aktiv overfor ei brunstig ku, spesielt om kun èn ku er i  brunst samtidig. Ulike 

kyr vil da oftest veksle på å være ”partner” for den brunstige kua. Det viktige for 

en bruker er derfor å registrere om kua er aktiv, mottakelig eller står for oppritt, 

noe som er sikre tegn på at den er i ride- eller ståbrunst. Blank sliming starter  

vanligvis 1-2 dager før ståbrunst, fortsetter gjennom brunsten og dagen etter 

ståbrunst, men er vanskeligere å se i den aktive brunstperioden hos kyr som går 

løs.  

 

Vi vil anbefale de samme rutiner for inseminasjon i ridebrunst som tidligere ble 

angitt for høgbrunst/ståbrunst. Utenlandske undersøkelser (Roelofs et al., 2004) 

angir at eggløsning i gjennomsnitt skjer 28 timer og 26 timer etter start av 

henholdsvis ridebrunst og ståbrunst.  Dette innebærer at ved brunst oppdaget om 

morgenen  insemineres fortsatt samme dag, ved brunst oppdaget senere på dagen 

insemineres neste dag. Det er viktig å ikke være for tidlig ute dersom ridebrunsten 

nettopp er inntruffet. Tilsvarende bør man være raskt ute med inseminasjon når 

ridebrunsten er avsluttet eller man er i de siste timer av perioden (lav aktivitet). 

Figur 1 viser en oversikt over brunstfasene slik de nå vil bli beskrevet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 
Figur 1 Brunstperioden på storfe 
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