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Bakgrunn  

Selv om dyrehelsa i all hovedsak er forbedret i løsdriftsfjøs sammenlignet med 

båsfjøs, har nyere forskning vist at melkeytelsen er lavere i små løsdriftsfjøs (< 27 

kyr) enn i små båsfjøs (Simensen et al., 2010). Det finnes både norske og 

internasjonale forskrifter og anbefalinger med minimumsmål for liggebåser, 

gangbredder, eteplasser, vannforsyning med mer. Det er imidlertid lite forskning 

på hva som er eksakt plassbehov til melkekyr. Dersom plassbehovet reduseres 

sterkt vil det ha negativ effekt på adferd og produksjon, men disse grenseverdien 

kan se ut til å ligge betydelig lavere enn gjeldende anbefalinger. Høy ytelse kan 

likevel se ut til å være sammenfallende med god plass (Graves, 1989). Det er 

tidligere påvist at det er stor variasjon i hvor mye areal melkekyrne har til 

disposisjon i norske løsdriftsfjøs (Næss and Bøe, 2010). En gradvis overgang fra 

båsfjøs til løsdrift med ombygginger og tilbygg til eksisterende driftsbygninger har 

vært vanlig. Dette har gjerne redusert byggekostnadene men løsningene har ikke 

alltid vært like praktiske som nye bygninger. 

 

Formålet med denne undersøkelsen var å finne mulige sammenhenger mellom 

utformingen av norske løsdriftsfjøs og melkeytelsen hos kyr i ulike laktasjoner. 

 

Materiale og metoder 

Datagrunnlaget er en del av prosjektet ”Løsdrift for storfe”, og består av en 

analyse av planløsninger fra 204 liggebåsfjøs og data om ytelsesnivå fra 

Kukontrollen i de samme besetningene. Av de 204 bygningene var det 91 nye og 

113 ombygde, 168 med melkestall og 36 med AMS. I forbindelse med at alle 

brukene ble besøkt i perioden 2006-2007, ble det gjort en nøyaktig registrering av 

de ulike planløsningene og arealbruken til ulike formål i fjøsene ble kalkulert. For 

mer informasjon se Næss et al. (2009). Bygningsrelaterte variabler som ble 

undersøkt var: ”fritt areal pr. ku”, ”plass ved forbrettet”, ”melkesystem”, 

”isolasjon”, ”ventilasjonssystem”, ”fôringsbåser”, ”separasjonsbinger”, ”antall 

liggebåsrekker”, ”plassering av liggeavdelingen”, ”blindganger i aktivitetsarealet”, 

”plassering av drikkekar” og ”antall kyr per drikkekar”. 

 



For hver besetning ble det fra Kukontrollen hentet ut data for melkeytelsen i hver 

laktasjon (305-dagers melkeytelse) for årene 2005, 2006 og 2007. I tillegg ble 

kalvingsintervallet for de aktuelle laktasjonene registrert. Totalt var det 20221 

ulike laktasjoner fra 12118 kyr med i analysen. 

 

Statistisk analyse ble foretatt som en to-trinns modellbygging med ”mixed 

models” i SPSS, en flernivå-modell der gårder og melkekyr på gårder utgjør hvert 

sitt nivå. I første trinn ble det laget en rekke enkle modeller hvor en og en 

forklaringsvariabel ble testet sammen med laktasjons-nummer og 

kalvingsintervall, siden vi forventet at disse variablene hadde sterk innvirkning på 

melkeytelsen. I trinn to ble det bygget opp en samlet modell, hvor alle signifikante 

forklaringsvariabler ble tatt inn i rekkefølge etter hvor sterkt de påvirket modellen 

(basert på Aikakes’s Informastion Criteria -AIC). Også signifikante 

interaksjonsledd mellom de ulike forklaringsvariablene og laktasjons-nummeret 

ble tatt med i modellen. 

 

Resultater og diskusjon 

305-dagers melkeytelse var i gjennomsnitt på 6778 ± 1595 kg, og varierte fra 1102 

til 14640 kg. Resultatene fra den samlede modellen bekrefter at både 

kalvingsintervall og laktasjons-nummer hadde sterk signifikant innvirkning på 

melkeytelsen. Videre var det en signifikant interaksjon mellom laktasjons-nummer 

og ”fritt areal pr. ku”, ”melkesystem”, ”ventilasjon”, ”plassering av drikkekar” og 

”antall kyr per drikkekar”. På individnivå var det slik at førstegangskalverne oftest 

kom dårligst ut. De står langt ned på rangstigen og er ofte taperne når det er 

knapphet på ressurser. 

 

Mer spesifikt kan vi oppsummere våre viktigste funn fra den samlede modellen 

slik: 

 Førstegangskalvere hadde økt ytelse med økt fritt tilgjengelig areal 

(liggebåser og golvareal) per ku (p=0,02), mens det for høyere 

laktasjoner ikke hadde noen effekt. 

 Bygninger med mer enn en blindgang (løsdriftsganger uten tverrgang i 

enden) hadde i snitt 5,3 % lavere produksjon (p=0,01). Dette indikerer at 

det er viktig at kyr som blir utsatt for mobbing har mulighet til å komme 

seg unna. 

 I bygninger med AMS (automatisk melking) var ytelsen i snitt 5,3% 

høyere enn i bygninger med manuell melking. For førstegangskalvere var 

det ingen forskjell. 

 Besetninger som ikke har eller ikke bruker behandlingsbinger hadde 4,6 

% lavere ytelse (p=0,01). 

 10 % av besetningene hadde mindre enn halvparten av anbefalt 

drikkekar-kapasitet, og disse hadde 4,8 % redusert melkeytelse (p=0,08) 



sammenlignet med resten av utvalget. Kyr i høyere laktasjoner viste i 

tillegg lavere ytelse i besetninger med under 80% av anbefalt drikkekar-

kapasitet. 

 Førstegangskalvere hadde økt ytelse i bygninger med drikkekar plassert 

med lett tilgang på første liggebåsrekke. 

 For høye laktasjoner var det lavere ytelse i uisolerte bygninger med 

naturlig ventilasjon. 

Noe av effekten vi måler i en slik modell kan tilskrives forhold på de ulike 

gårdene som vi ikke har vært i stand til å fange opp gjennom vår analyse. 

Modellen viser at 24 % av variasjonen er knyttet til hvilket gårdsbruk kyrne 

tilhører, mens resten av variasjonen er tilknyttet de løsningene som er valgt, 

uavhengig av gårdstilknytning. De øvrige forklaringsvariabler som er nevnt under 

materiale og metode hadde ingen signifikant betydning i den samlede modellen. 

 

Konklusjon 

Resultatene i undersøkelsen viser at det i enkelte tilfeller er ”lavere standard” enn 

det de norske forskriftene og anbefalingene tilsier på vannforsyning, 

separasjonsbinger med mer. Resultatene viser også at det er nødvendig å legge til 

rette for at alle dyr i besetningen, og spesielt førstegangskalvere, har god tilgang 

til ressursene dersom en skal oppnå god ytelse. Da må det være god tilgang til 

vann og fôr, ”rømningsveier” for kyr som blir mobbet og egnede arealer for dyr 

med spesielle behov. Selv om hver m
2
 koster er det tvilsom økonomi i å spare på 

slike viktige funksjoner. 
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