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Bakgrunn 

Innen økologisk landbruk er man generelt opptatt av å ha god dyrevelferd og å gi 

dyrene mulighet til naturlig atferd. Hensikten med luftegård er at dyrene der får 

tilfredsstilt behov som fjøset ikke oppfyller. Storfe er et flokkdyr med en naturlig 

trang til synkronisert atferd. Tilgang på utearealer eller utegang gir økt mulighet til 

slik naturlig flokk atferd (O´Driscoll et al. 2008). Studier har vist at okser med 

tilgang til luftegård bruker mer tid på bevegelse, utforsking og kroppspleie 

(slikking, kløing), enn okser som kun oppstalles innendørs (Tuomisto et al. 2008 ). 

Luftegården gir økt plass per dyr og fungerer som et tilleggsareal til bingen. Okser 

med tilgang til uteareal har et mer synkronisert liggemønster, de legger seg oftere 

og de nøler mindre før de legger seg ned sammenlignet med okser på tradisjonelle 

spaltebinger innendørs (Hickey et al. 2002). I tillegg får dyr med lav rang større 

mulighet til å unngå konfrontasjoner (Menke et al. 2000). 

Kravet om lufting av okser i økologisk storfeproduksjon trådde i kraft i 2008. 

Dette kravet har gjort at mange økologiske storfeprodusenter har valgt å slutte med 

okseoppdrett. Oksekalvene selges i stedet til framfôring ved konvensjonelle bruk. 

Dette er ikke en heldig utvikling sett fra et økologisk ståsted. Målet med prosjektet 

”Luftegårder for okser i økologisk kjøttproduksjon” var å kartlegge 

atferdsmessige, driftsmessige og helsemessige faktorer knyttet til luftegårder for 

okser. 

Materiale og metode 

Prosjektet var tredelt. Delprosjekt 1 besto av en litteraturstudie og en studietur for 

å se på bruk av luftegård i Østerrike og Sveits. Delprosjekt 2 besto av å kartlegge 

atferd, helse og miljø hos okser i to økologiske besetninger med luftegård. 

Delprosjekt 3 besto av utarbeidelse av en praktisk veileder for næringen. Det er 

kun delprosjekt 2 som blir presentert i dette innlegget. 

 

 



Delprosjekt 2; Kartlegging av atferd, helse og miljø hos okser i to økologiske 

storfebesetninger.  

Besetning A drev økologisk melk- og kjøttproduksjon på NRF. Oksene var 7-8 

måneder gamle ved oppstart av prosjektet. Oksene ble delt to grupper der åtte 

okser hadde tilgang på luftegård på dagtid (luftegårdgruppa), mens tre okser sto 

inne hele tiden og fungerte som en kontrollgruppe (innegruppa). Innendørs sto 

begge oksegruppene i spaltebinge med liggeplatt i bakkant. Bingene var totalt 14,4 

m
2
 for innegruppa og 28,8 m

2
for luftegårdgruppa. Innendørsarealet og størrelsen 

på liggeplattene for begge grupper var litt i underkant av kravene i det økologiske 

regelverket når det gjaldt m
2
/dyr. Luftegården var ca. 180 m

2
 og lå i en liten bakke 

bak fjøset, underlaget besto av grus og en betongplatt. Luftegården var inngjerdet 

med et 125 cm høyt plankegjerde med tre strømtråder. Oksene hadde direkte 

utgang fra bingen til luftegården via en egen dør og en rampe. Porten til 

luftegården ble åpnet om morgenen og lukket om ettermiddagen. Fôr og vann ble 

tildelt innendørs. 

Besetning B drev økologisk ammekuproduksjon med Simmental i tillegg til 

framfôring av innkjøpte oksekalver av forskjellig rase, mest NRF. NRF-oksene var 

7-8 måneder gamle ved oppstart av prosjektet, mens Simmental-oksene var noe 

yngre. For å unngå slåssing og skader ble ikke rasene blandet. Gruppene ble derfor 

ujevnt sammensatt mhp. antall, alder og rase. Den ene gruppen besto av åtte NRF- 

okser mens i den andre var det tre Simmental-okser. I et forsøk på å avhjelpe 

ulikhetene i gruppene byttet vi oppstalling på de to gruppene flere ganger i løpet 

av høst-vinter-vår, slik at begge gruppene ble observert i begge oppstallingene 

under forskjellige vær/klimaforhold. Oksene ble flyttet noen dager før hver 

atferdsobservasjon så de fikk tid til å akklimatisere seg. Innearealet for begge 

oppstallingene besto av halmtalle og spalteplank/betong i etearealet. Innegruppa 

hadde 86,9 m
2 

talleareal og 37,3 m
2 

eteareal. Luftegårdgruppa hadde 83,4 m
2 

talleareal og 15,6 m
2 

eteareal innendørs. Innearealet til luftegårdgruppa var en 

gammel plansilo med direkte utgang til luftegården via en stor port. Luftegården 

var firkantet med 90° vinkler, lang og smal med underlag av grus. Luftegården var 

44,2 m
2
 og inngjerdet med et 140 cm høyt tett og solid plankegjerde. Oksene 

hadde fri tilgang til luftegården hele døgnet. Fôr og vann ble tildelt innendørs. 

Kartlegging av oksenes atferd skjedde på individbasis. Under atferds-

observasjonene ble oksenes atferd og bruk av arealet både utendørs og innendørs 

registrert. Oksenes aktivitet ble i tillegg registrert vha. en aktivitets-logger (Ice Tag 

3D) på den ene framfoten. Vær/klimaforhold ble registrert vha. en klimastasjon 

som var montert rett utenfor luftegården i begge besetninger. I tillegg ble oksenes 

renhet, helse og evt. skader registrert. Forholdene i luftegården samt gårdbrukeren 

sine positive og negative erfaringer ved bruk av luftegården ble også notert.  



Resultater og diskusjon 

Luftegården så ut til å ha en positiv effekt på oksenes velferd og atferd ved at den 

økte det totale tilgjengelige arealet for dyrene. Det ble observert lengre liggetid og 

færre tilfeller av fortrengning og oppjaging i luftegårdgruppa i besetning A og i 

begge gruppene i besetning B, som alle hadde god plass. Begge gruppene i 

besetning B hadde en gjennomsnittlig liggetid på over 60 % per døgn og oksene 

ble ofte observert i utstrakt liggeposisjon. I innegruppa i besetning A var det store 

forskjeller på gjennomsnittlig liggetid. I løpet av ett døgn lå den ene oksen 

(dominant) 60 % av tiden, mens de to andre lå hhv. 35 % og 31 % av tiden. Oksen 

(subdominant) med 35 % liggetid hadde i tillegg over 6000 steg det døgnet, mot 

1100 steg hos den dominante oksen. Dette tyder på at subdominante dyr stresser 

og blir urolige når det er for liten plass og de har liten mulighet til å unngå 

konfliktsituasjoner. 

Alle oksene som hadde tilgang til luftegård brukte den, og de gikk ut uansett vær. 

På kalde vinterdager (< - 10 °C) var utetiden redusert til ca 20 % av 

observasjonstiden, mens på solskinnsdager om våren sto de lenge i solen og koste 

seg. Luftegårdens utforming hadde en del å si for hvordan oksene brukte den. 

Oksene i besetning A brukte luftegården mye og de var aktive utendørs i form av 

lek, løping og herjing (Fig. 1). Oksene i besetning B var roligere i luftegården. I 

besetning B ble det registrert noen raseforskjeller. NRF-oksene var mer aktive 

(flere steg/døgn) enn Simmental-oksene, både i luftegården og inne. Oksene i 

besetning A brukte luftegården mer enn oksene i besetning B, i snitt var de ute 

over 70 % av den observerte tiden. I besetning A oppfattet oksene luftegården som 

mer attraktiv enn innearealet, mens i besetning B ble begge arealene oppfattet som 

like attraktive (Fig 1). 
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Fig. 1. Arealbruk i besetning A og B første observasjonsdag. 

 



Innegruppa i besetning A hadde flest registreringer av atferden knuffing, 

fortrengning, slåssing og stereotypi. Dette henger mest sannsynlig sammen med 

frustrasjon og stress pga. plassmangel. I luftegårdgruppa i besetning A ble det i 

tillegg registrert mye av atferden rir/blir ridd på den første observasjonsdagen. 

Dette skaper mye uro og øker risikoen for utglidninger og skader. Atferden kan ha 

sammenheng med at kyrne gikk på beite i nærheten og at oksene ble påvirket av 

dem. I besetning B var det langt færre registreringer av denne atferden ved begge 

observasjonsdager for begge grupper.  Alle gruppene med god plass hadde i tillegg 

registreringer av atferden utforsking, lek og løping. Dette viser at god plass 

stimulerer til aktivitet og forekomsten av lek som er en positiv velferdsindikator. 

Det ble ikke registrert sykdom eller skader på oksene i løpet av perioden. Alle 

oksene var stort sett rene hele tiden. Underlaget i luftegårdene holdt seg ganske 

tørt og rent gjennom hele perioden, og det var lite skit i luftegården.  

Konklusjon  

Luftegård må sies å være et positivt velferdstiltak for okser. Luftegård er et billig 

tiltak for å øke oksenes tilgjengelige areal og den gir dermed økt mulighet for 

utøvelse av naturlig, synkronisert flokk atferd. Bedre plass i form av luftegård kan 

bedre oksenes velferd. 

Utformingen og størrelsen av luftegården er viktig i forhold til hvordan oksene 

bruker den. Men oksene har vist at de gjerne vil ut uavhengig av utforming på 

luftegården. Vær og klimaforhold i luftegården påvirket kun hvor lenge oksene 

oppholdt seg utendørs, ikke hvorvidt de gikk ut eller ikke. 

Eier av besetning A var veldig fornøyd med sin luftegårdsløsning. Han hadde godt 

sosialiserte okser og syntes det var uproblematisk å gå inn i oksebingen for å åpne 

porten til luftegården. Eier av besetning B syntes ikke at oksene brukte luftegården 

så mye som han hadde forventet, men han var fornøyd med luftegårdsopplegget i 

og med at oksene gikk fritt ut og inn, og han slapp å håndtere dem.  

For flere detaljer, referanser og figurer ta kontakt med forfatteren: 

lise.aanensen@bioforsk.no 
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