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Introduksjon 

En liggebås for storfe skal være en komfortabel, beskyttet og hygienisk liggeplass. 

Utformingen av liggeplassen er av stor betydning for å oppnå normal bruk, og det 

er gjennomført en rekke studier for å forbedre båskonstruksjonen. Eksempler på 

egenskaper som er undersøkt er bredde og lengde (Tucker et al., 2004), underlag 

(Nilsson, 1988; Ruud et al., 2010a), nakkebom (Tucker et al., 2005; Fregonesi et 

al., 2009), hodebommer (Veissier et al., 2004) og brystplank (Tucker et al., 2006). 

Det er imidlertid gjort svært lite med tanke på utforming av båsskillene og 

kunnskap om for eksempel effekt av båsskillets utforming på liggeatferd, reinhet 

og preferanse er svært begrenset og utviklingen av båsskiller ser i det hele ut til å 

være drevet av i-mek. bransjen. Formålet med dette studiet, som for øvrig er en del 

av Kubygg-prosjektet, var å undersøke effekten av båsskillenes utforming på 

liggetid, antall og varighet av liggeperiodene per døgn, liggeposisjon, båsreinhet 

og kyrnes preferanse for faste eller fleksible båsskiller.  

 

Materiale og metode 

Fire gjentak, hver med 4 kyr ble testet i fire binger (Figur 1) som ble innrettet i 

Øvre grisfjøs. 

 

                 
Figur 1. Forsøksbinge med faste og fleksible båsskiller.  



Kuene var oppstallet enkeltvis i binger som var utstyrt med to liggebåser; en bås 

med faste båsskiller (DeLaval CC1800) og en bås med fleksible båsskiller 

bestående av ei 40 mm rett glassfiberstang (Figur 2). Plasseringen av nakke- og 

hodebom samt brystplanke var basert på optimal bås og kureinhet fra Kubygg-

prosjektet (Ruud et al., 2010 b og c).  

 

 
Figur 1. Liggebås med faste (t.v.) og fleksible (t.h.) båsskiller.  

 

I periode 1 (4 døgn) hadde kuene tilgang til den ene båsen mens den andre var 

sperret av. Deretter, i periode 2 (4 døgn), ble det åpnet for den andre båstypen 

mens den første båsen ble stengt av. I periode 3 (1 døgn) hadde kuene fri tilgang til 

begge båsene i en preferansetest. Kuene ble filmet de siste 48 timer av periode 1 

og 2, mens hele periode 3 ble filmet. Det var åpne bingeskiller mellom bingene 

bortsett fra på liggeplass der det ble nyttet tette vegger for å redusere 

innvirkningen av rang på atferd. Det ble nyttet samme båsmål og type 

liggeunderlag (DeLaval M35R) i alle båsene. Kun en minimal mengde med strø 

(ca 0.2 l per bås per dag) ble nyttet for ikke å begrense lesbarheten av 

referansestrekene som var malt på liggeunderlagene. Båsreinhet ble registrert som 

antall kuruker per bås. Effekt av båsskille-type på aktivitet og preferanse ble 

analysert ved hjelp av en paret t-test i JMP, mens en chi-kvadrat test i samme 

program ble benyttet for å analysere posisjonsdataene. Sistnevnte ble kategorisert 

etter kvartilene i forbindelse med analysene. 

 

Resultater 

Ei ku var konsekvent spalteligger og ble fjernet fra datamaterialet før analyse. 

Ingen andre kyr ble observert liggende i aktivitetsarealet noen gang under studiet. 

Ingen forskjeller mellom de to båsskilletypene ble observert (Tabell 1) i liggetid 

per døgn, antall eller varighet av liggeperiodene eller den tida dyra sto i båsene (P 

> 0.15). 

 



Tabell 1. Liggetid per døgn, antall og varighet av liggeperiodene og ståtid i bås ved bruk 

av faste eller fleksible båsskiller i liggebås.  

 Fast båsskille, 

Gj.snitt 

Fleksibelt båsskille, 

Gj.snitt 
SE P 

Liggetid, t 13.5 14.0 0.36 > 0.15 

Ant. liggeperioder 

per døgn 
11.2 10.3 0.67 > 0.15 

Varighet av 

liggeperiodene, t 
1.28 1.42 0.09 > 0.15 

Ståtid i bås  

(min/ døgn) 
111.3 100.0 16.35 > 0.15 

 

Liggeposisjon med deler av kroppen utenfor sidelinjen ble observert for mer enn 

95 % av kuene ved begge båstypene. Kuene lå også med halerot bakenfor oppkant 

bak i bås mer enn 75 % av total liggetid. 70-80 % av liggetida lå dyra rett i båsen 

uten kontakt med båsskillene. Kuene i båser med fleksible båsskiller tilbrakte en 

større andel av liggetida i en delvis diagonal posisjon med enten hofte eller skulder 

i kontakt med båsskillet. Kuene lå med hodet rett fram i 30 % av liggetida, til siden 

i 60 % og med hodet bakover de resterende 10 % av liggetida. Det var for øvrig 

ingen forskjell på dette mellom båsskillene. I preferansetesten viste 73.3 % av dyra 

en første-preferanse (den første båsen hvor de lå i 10 min) for båser med fleksible 

båsskiller. Regitrert over et døgn viste 9 kyr en klar preferanse for de fleksible 

båsskillene, 3 kyr for de faste båsskillene mens de resterende dyra ikke hadde noen 

klar preferanse. Av de 12 kuene som hadde en klar preferanse for en av båstypene 

viste 83.3 % at de foretrakk også å stå i den samme båsen. Båsreinhet ble ikke 

videre analysert da det kun ble observert til sammen 2 kuruker (en i hver båstype) i 

alle båsene under hele forsøket. 

 

Diskusjon 

Flertallet av kuene foretrakk liggebåser med fleksible båsskiller, men det var helt 

klart individuelle forskjeller. Ut fra at det var svært lik liggetid, liggeatferd, 

liggeposisjon og båsreinhet ser det ikke ut til at utformingen av båsskillet har 

særlig stor innvirkning på disse parametrene, mens den relativt klare preferansen 

for fleksible båsskiller tyder på at dyra likevel er i stand til å skille mellom 

båsskiller med faste eller fleksible båsskiller og at det er av betydning for dem. Det 

er tidligere observert at kuer ofte berører båsskillene når de skal legge seg (Blom 

et al. (1984), mens vi tvert i mot fant at dyra så godt som aldri berørte båsskillene. 

Dette kan ha sammenheng med at konstruksjonen av fronten i båsen var svært 

åpen, noe som gjør at legge- og reisebevegelsen hindres i svært liten grad. En bås 

med få restriksjoner i forhold til reisebevegelsen er funnet å henge sammen med 

reine dyr og båser (Ruud et al., 2010 b og c), noe som gjør at de ikke i 

nevnelsesverdig grad stresses av båskonstruksjonen og gjødsler i båsen eller 



kommer i kontakt med båsskillene. Det så heller ikke ut til at tendensen til at kuene 

lå mer diagonalt i båsene hadde noen innvirkning på båsreinheten som for øvrig 

var bemerkelsesverdig god under hele forsøket. 
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