
Eteliggebåser for ungdyr – et godt 

alternativ? 
GRY FÆREVIK¹, OLA KJØRSTAD² OG KNUT EGIL BØE

1
  

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og 

biovitenskap ¹, Høgskolen i Nord-Trøndelag² 

 

Innledning 

I henhold til § 22 i Forskrift for hold av storfe, skal storfe ha adgang til en 

bekvem, tørr, ren og trekkfri liggeplass. Ved nybygg stiller forskriften ytterligere 

krav til oppstalling av hunndyr ved at alle binger skal ha liggebåser, eller 

liggeareal med tett gulv der alle dyra kan ligge samtidig. Tradisjonelle liggebåser 

er imidlertid plasskrevende, og vil derfor innebære store kostnader både ved 

ombygging og ved nybygg. På bakgrunn av dette er det blitt utviklet en mindre 

plasskrevende løsning til ungdyr, såkalte eteliggebåser. Disse båsene er bredere og 

kortere enn tradisjonelle liggebåser, og hver eteliggebås gir således tilstrekkelig 

eteplass til to dyr, mens den gir liggeplass til ett dyr. Så langt har tre gårdbrukere 

valgt den nye løsningen for oppstalling av ungdyr. Formålet med disse 

observasjonene var å undersøke hvordan eteliggebåssystemet påvirket dyrenes 

liggeadferd, fortrengninger og renhet.  

 

Materiale og metoder 

Studien ble gjennomført hos to private melkeprodusenter der ungdyra var 

oppstallet i grupper på ti dyr i binger med seks tradisjonelle liggebåser inn mot 

yttervegg og fem eteliggebåser ut mot fôrbrettet (Figur 1). Bingenes totale areal og 

båsenes dimensjon var tilpasset dyrenes størrelse. Det ble gjennomført 

atferdsstudier og renhetsvurderinger i seks binger i fjøs 1 og fire binger i fjøs 2. I 

fjøs 1 var to av forsøksbingene dimensjonert for dyr på 150-250 kg (vektklasse 1), 

to for dyr på 250-350 kg (vektklasse 2) og to for dyr på 350-450 kg (vektklasse 3). 

I fjøs 2 var en av forsøksbingene dimensjonert for dyr på 150-250 kg, to binger for 

dyr på 250-350 kg og en binge for dyr på 350-450 kg. Begge fjøs hadde tett gulv 

og automatisk gjødseltrekk i aktivitetsarealet. Liggeplassene ble ikke rengjort 

(skrapt) og det ble ikke brukt strø. 

 

I hvert av de to fjøsene ble det gjennomført atferdsstudier i totalt fire dager, 

hvorav to dager med ti dyr i bingene og to dager med seks dyr i bingene. Dette ble 

i praksis gjennomført ved at det i hvert av de to fjøsene ble tatt ut fire tilfeldige 

dyr fra halvparten av bingene med dyr i samme vektklasse. Etter en 

tilvenningsperiode på fire dager ble det gjennomført atferdsobservasjoner i to 

sammenhengende dager i hvert fjøs. Etter disse to dagene med observasjoner, ble 



de dyrene som ble tatt ut returnert til sin hjembinge samtidig som fire tilfeldig 

valgte dyr fra bingene med ti dyr ble tatt ut. Etter fire nye dager med tilvenning, 

ble det igjen gjennomført atferdobservasjoner i to sammenhengende dager i hvert 

av fjøsene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Binge med eteliggebåser (tegning Kjell Gustav Sørli).  

 

De individuelt merkede dyrenes atferd, herunder etetid, liggetid og ståtid, samt 

synkron etetid (tid alle dyrene eter samtidig) og synkron liggetid (tid alle dyrene 

ligger samtidig) og hvorvidt dyrene lå eller sto i henholdsvis eteliggebås, 

tradisjonell liggebås eller i aktivitetsarealet ble observert med 15 minutters 

intervaller fra ca kl. 05.00 til 09.00 og fra ca kl.11.00 til 15.00. Videre ble båsens 

renhet bedømt etter en skala fra 0 – 4 og dyrenes renhet etter en skala fra 1 – 4 

(Ruud et al., 2010).  

 

Resultater 

Renhet for bås og dyr 

Gjennomsnittlig score for tilgrising av bås var signifikant høyere for eteliggebåser 

enn for tradisjonelle liggebåser (1,11 ± 0,15 vs. 0,36 ± 0,15, P < 0,05). 

Gjennomsnittlig score for dyrenes renhet var signifikant lavere for dyr i vektklasse 

1 og vektklasse 3 enn for dyr i vektklasse 2 (VK1: 1,76 ± 0,12 vs. VK3: 1,80 ± 

0,12 vs. VK2: 11,35 ± 0,10, P < 0,05), og dyrene var mer møkkete i fjøs 1 enn i 

fjøs 2 (1,95 ± 0,07 vs. 1,10 ± 0,08, P < 0,001). 

 

Liggeatferd og fortrengninger 

Gjennomsnittlig liggetid (i % av totalt antall observasjoner) var signifikant lavere 

på eteliggebåser enn på tradisjonelle liggebåser (12,89 ± 2,05 vs. 30,99 ± 2,05, P < 

0,001). Preferansen for tradisjonelle liggebåser var signifikant, uavhengig av antall 

dyr i bingen (P < 0,01) og var lik for begge fjøs (P < 0,01). Innen de ulike 

 



vektklassene viste dyr i vektklasse 1 og vektklasse 2 tilsvarende preferanse for 

tradisjonelle liggebåser (P < 0,001), mens dyr i vektklasse 3 ikke hadde noen 

preferanse for liggeplass (Figur 2). Det var svært få observasjoner av dyr som lå i 

aktivitetsarealet (0,015 % av observasjonene), og når dette forekom var det i 

binger med dyr i vektklasse 1. 
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Figur 2. Liggetid i liggebås og i eteliggebås for ulike vektklasser. 

 

Gjennomsnittlig liggetid (i % av totalt antall observasjoner), uavhengig av type 

bås, var 43,87 ± 1,21. Liggetiden var ikke påvirket av antall dyr i bingen (6 dyr: 

45,17 ± 1,70 vs. 10 dyr: 42,57 ± 1,70) eller vektklasse. Den synkrone liggetiden 

var signifikant høyere når det var seks dyr i bingen enn 10 dyr i bingen (17,20 ± 

1,67 vs. 5,00 ± 1,67, P < 0,001; Figur 3). Det var ingen effekt verken av antall dyr 

i bingen på etetiden, men den synkrone etetiden var signifikant høyere når det var 

seks dyr i bingen sammenlignet med ti dyr i bingen (Figur 3).  

 

 
 

Figur 3. Synkronitet for ligge og ete ved ulikt dyrebelegg. 

 

Tid i aktivitetsarealet var signifikant lavere når det var seks dyr i bingen 

sammenlignet med ti dyr i bingen (9,63 ± 0,76 vs. 12,28 ± 0,72, P < 0,05). I løpet 

av de totalt 50 minuttene med observasjoner per binge ble det registrert 0,07 ± 
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0,02 fortrengninger fra liggeplass per dyr, uavhengig av type bås og det var ingen 

signifikant effekt av antall dyr i bingen. 

 

Diskusjon 

En ren og tørr liggeplass er derfor viktig både med tanke på dyrevelferd og 

hygiene. Resultater fra forsøket viste at eteliggebåsene var mer møkkete enn de 

tradisjonelle liggebåsene, noe som kan tilsi at utformingen ikke er ideell med 

tanke på renhet. I følge Ruud et al. (2010) er rett dimensjonering i forhold til 

dyrets størrelse, samt dyrenes mulighet til å uhindret utføre normale reise- og 

leggebevegelser, sentralt for å unngå tilgrising. Observasjoner av dyrenes atferd 

viste at de totalt sett lå mindre på eteliggebåsene enn på de tradisjonelle 

liggebåsene, hvilket indikerer at de tradisjonelle liggebåsene var mer attraktive. 

Det var imidlertid kun for dyr i vektklasse 1 og 2 at vi så denne preferanse. For 

dyr i vektklasse 3 var liggetiden tilnærmet lik på de ulike båstypene. De yngste 

dyras preferanse for tradisjonelle liggebåser må ses i sammenheng med at disse 

båsene var renere enn eteliggebåsene. Den totale liggetid i forsøket (43,9 % av 

observasjonene) er i samsvar med hva som er funnet i tidligere studier (Tucker og 

Weary, 2004). Det var antatt at redusert antall dyr i bingen ville påvirke total 

liggetid, noe som imidlertid ikke var tilfelle i disse forsøkene. Derimot var den 

synkrone liggetiden høyere når det var seks dyr i bingen enn når det var ti dyr i 

bingen. Også tidligere studier har vist at synkron liggetid er en bedre indikator enn 

total liggetid på dyras tilgang på velegnede liggeplasser (Nielsen et al., 1997; 

Færevik et al., 2008).  

 

Resultatene indikerer at eteliggebåsen slik den fremstår i disse to fjøsene ikke 

fungerer optimalt med hensyn til renhet, og da spesielt for de yngste dyrene. Det 

bør diskuteres om dette er en aktuell løsning for så unge dyr. For de eldste dyrene 

later imidlertid løsningen til å fungere tilfredsstillende. 
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