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Innledning 

I Norge produseres det 1520 millioner liter melk hvert år, fra 11.000 

melkeprodusenter. Melkeprodusentene går over til løsdrift på grunn av 

forskriftskrav som sier at det er forbudt å bygge båsfjøs etter 2004, og alle 

melkekyr skal gå fritt etter 2024. Gjennomsnittlig besetningsstørrelse er 20,5 

årskyr. Mange av de fjøs som bygges i dag er på mellom 40 og 100 kyr i løsdrift 

og ca 800 mjølkeprodusenter har installert automatisk melkingssystem (AMS). 

 

I konkurrerende markeder vil pris og kvalitet være viktige faktorer. I en 

overskuddsituasjon og i land med velutviklet økonomi som i Norge vil forbrukerne 

i større grad stille krav til melkekvalitet, både etisk og estetisk. Noen slike mål vil 

være dyrevelferd, rene dyr og omgivelser i fjøset så vel som på gården.  

 

Løsdrift er utfordrende med hensyn til reinhold og hygiene ettersom kyrne beveger 

seg fritt rundt, der de også gjødsler. Melk er i Norge kvalitetsbedømt etter 

objektive mål som protein og fettprosent, celletall i tankmelk (CT), bakterietall 

(BT), frie fettsyrer (FFS), frysepunkt (FP) og frihet for veksthemmende stoffer 

eller antibiotika (AB). Et større prosjekt som varte fra 2005 til 2010 ”Løsdrift i 

mjølkeproduksjonen hos ku” kalt ”Kubygg” hadde som målsetning å identifisere 

mest mulig optimale løsninger for løsdrift med hensyn til produksjon, 

melkekvalitet, dyrevelferd og økonomi. Formålet med denne delen av studien var å 

identifisere sammenhenger mellom melkekvalitet og konstruksjon av nye 

løsdrifter, samt en del utvalgte stellfaktorer.  

 

Materiale og metoder 

I studien ble 232 besetninger i løsdrift grundig undersøkt av trenede teknikere og 

stipendiater i perioden mellom september 2006 og juni 2007. Detaljert 

informasjon om utforming av fjøs og innredning, samt stellfaktorer ble registrert. 

Detaljer omkring disse resultatene finnes i Ruud et al., (2010a, 2010b og 2010c); 
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Kielland et al., (2009, 2010). Melkekvalitetsdata ble hentet fra TINE SA sin 

leverandørdatabank med kvalitetsresultater for tankmelk fra årene 2006 og 2007. 

 

Melkekvalitet måles to ganger hver måned. Følgende instrumenter benyttes: For 

fett, protein, FFS og FP CombiFossTM600 - CombiFossTM (Foss, Hillerød, 

Danmark); for BT ble benyttet Bactocount IBC 150 (Bentley Instruments Inc., 

Chaska, Minnesota).  

 

Separate regresjonsmodeller for hver enkelt kvalitetsparameter (CT, BT, FFS, FP) 

ble konstruert ved å benytte gjennomsnitt for hver av dem for perioden fra 30 

dager før og til 30 dager etter gårdsbesøket som avhengig variabel. 

Analyseresultatene for CT, BT og FFS ble logtransformert før gjennomsnittet ble 

beregnet (= geometrisk middeltall). Alle relevante uavhengige variabler fra 

studiene om hudlesjoner, liggebåshygiene og hygiene hos kyr fra Ruud et al., 

(2010a; 2010b; 2010c) og Kielland et al., (2009; 2010) ble benyttet som 

uavhengige variable. ”Mixed” modell i SAS (SAS Institute, Cary, NV) ble benyttet 

med besetning som tilfeldig (random) variabel.  

 

Resultater 

Tankcelletall 

I perioden fra 30 dager før til 30 dager etter besetningsbesøket var det analysert 

979 prøver fra tankmelk. Gjennomsnittet (geometrisk) fra disse prøvene var 

126.400 celler pr ml melk med 95 % konfidensintervall fra 53.300 til 300.000. 

Følgende variable ble funnet å ha sammenheng med tankcelletallet:  

 Økt antall kyr sammenholdt med antall liggeplasser (en økning fra 0,73 

kyr pr liggebås til 1,07 tilsvarte en økning i tankcelletall på 11 %);  

 Mer enn en blindgang i løsdriftarealet for kyr i forhold til fjøs uten 

blindganger, gav en økning på 14 % i tankcelletallet. 

 Brystplank montert > 183 cm inn i liggebåsen i forhold til < 183 cm 

medførte økning 

 Ingen brystplank montert i liggebåsen i forhold til å ha brystplank montert 

< 183 cm inn i liggebåsen medførte økning 

 Ikke bruk av strø i forhold til ”tilstrekkelig bruk” av strø gav en økning på 

6 % i tankcelletallet 

 Svært mye strø (etter norske forhold) i forhold til tilstrekkelig bruk av 

strø gav en økning på 8 %  

 Vannaktig konsistens på avføringen i forhold til normal avføring gav en 

økning på 14 % 

 Høy relativ fuktighet gav økt tankcelletall 

Besetningsvariasjonen var på 48 %. 
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Bakterietall 

I perioden fra 30 dager før til 30 dager etter besetningsbesøket var det analysert 

861 prøver med hensyn på bakterietall. Gjennomsnittlig bakterietall (geometrisk 

middel) var 10.300 bakterier pr ml melk med et 95 % konfidensintervall på 1.900 

til 55.600 pr ml melk. Følgende forhold ble funnet å ha sammenheng med 

bakterietall i melk: 

 Bruk av AMS sammenlignet med ikke bruk av AMS førte til en 140 % 

økning i bakterietallet 

 Separat etebås sammenliknet med tradisjonell fôrhekk førte til en økning 

på 69 % i bakterietallet 

 Brystplank montert > 183 cm inn i liggebåsen kontra < 183 cm, førte til 

en økning på 67 % 

 Ikke brystplank i forhold til brystplank montert > 183 cm inn i 

liggebåsen, førte til 42 % økning 

 > 1,07 kyr pr liggebås sammenlignet med < 0,73 kyr pr liggebås, førte til 

41 % økning 

 Ikke bruk av strø sammenlignet med moderat bruk av strø førte til økning 

på 54 % 

 Mye bruk av strø sammenlignet med moderat bruk av strø førte til økning 

 Bruk av madrasser og flerlagsmatter sammenlignet med andre typer 

liggeunderlag førte til økning på 42 % 

 Vannaktig konsistens på avføringen sammenliknet med normal konsistens 

førte til økning på 138 % 

Besetningsvariasjonen var på 29 % 

 

Frie fettsyrer 

I perioden fra 30 dager før til 30 dager etter besetningsbesøket var det analysert 

979 prøver med hensyn på innhold av frie fettsyrer. Gjennomsnittlig innhold 

(geometrisk middel) var 0,45 mmol pr ml melk med et 95 % konfidensintervall på 

0,19 til 1,08 mmol pr ml melk. Følgende forhold ble funnet å ha sammenheng med 

økt innhold av frie fettsyrer i melk: 

• Bruk av AMS sammenlignet med ikke bruk av AMS  

• Høyde på fôrkrybbekant 

• Tynne kyr 

• Manglende bruk av fødselsbinger ved kalving 

• Etefront med vertikale skiller 

Besetningsvariasjonen var 46 % 

 

Frysepunkt 

I perioden fra 30 dager før til 30 dager etter besetningsbesøket var det analysert 

979 prøver med hensyn på frysepunkt av melka. Gjennomsnittlig frysepunkt var 
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0,527 ºC med et 95 % konfidensintervall fra 0,519 ºC til 0,535 ºC. Følgende 

forhold ble funnet å ha sammenheng med økt frysepunkt i melk: 

• Bruk av AMS sammenlignet med ikke bruk av AMS  

• Vannaktig konsistens på avføring 

• Flere faktorer assosiert med ”stressfaktorer” 

Besetningsvariasjonen var 56 % 

 

Diskusjon 

AMS er rapportert å føre til liten, men signifikant økning i BT og CT i de første 

seks måneder etter introduksjon for deretter å bedres igjen (de Koning et al., 

2003). AMS har også vært assosiert med økning av FFS. Rasmussen et al., (2002) 

fant at AMS var assosiert med økt BT, anaerobe sporer, CT og FP. I 

undersøkelsen vår fant vi også økt BT, FFS og FP med AMS, men ikke økt CT. 

Noen variable som kan være indikasjon på ”stress” var assosiert med høyere FP, 

men utslagene var svært små. Flere av faktorene som var årsak til skitne båser i 

arbeidet til Ruud et al. (2010b) samt skitne kyr (Ruud et al. 2010c) var også årsak 

til høyt celletall og bakterietall. Arbeidet illustrerer at både fjøskonstruksjon og 

stell i løsdrift har innvirkning på melkekvaliteten, og en kan som kortfattet 

konklusjon si at fjøs-konstruksjoner som medfører dårlig hygiene i liggebåsbås og 

på kyr, også fører til dårligere melkekvalitet.  
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