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Innledning 

I Norge er det mest vanlig å holde geiter innendørs i små binger (ca 0,7-0,9 

m
2
/geit) med strekkmetall i vinterperioden. De norske anbefalingene for arealkrav 

til geit er lavere enn de sveitsiske anbefalingene (Simensen og Bøe, 2003). I 

økologisk geiteproduksjon kreves det et areal på 1,5 m
2
 per voksen geit. Tidligere 

studier har sett på avstanden geiter foretrekker seg i mellom, og det viste seg at 

geita har behov for større sosial plass enn det hun får i dagens produksjon 

(Ehrlenbruch et al., 2010). I tillegg unngår geiter å ligge i kroppskontakt med 

hverandre dersom de har muligheten til det (Andersen og Bøe, 2007). Bygging av 

fjøs er dyrt i Norge og derfor kan et uteområde tilknyttet fjøset være en billig og 

enkel måte å øke totalarealet på. I tillegg vil tilgang på et uteområde også være en 

betydelig miljøberikelse for geitene. Formålet med dette forsøket var å studere 

forandringen i aktivitetsbudsjett og aggressive interaksjoner hos geiter som 

vanligvis holdes innendørs på strekkmetall og med høy dyretetthet når de får 

tilgang til et uteområde. I tillegg ble også effekten av en attraktiv ressurs (tilgang 

på kvister) i uteområdet undersøkt. 

 

Materiale og metode 

Forsøksoppsett, dyr og atferdsregistreringer 

Dette forsøket ble utført i en kommersiell melkegeitbesetning i Folldal. En flokk 

på 82 geiter ble holdt innendørs (0,93 m
2
/geit) fra oktober til april (INNE). I 

begynnelsen av april fikk geitene tilgang til et uteområde (ca 9.0 m
2
/geit) i 2 dager 

(UTE), og i de 2 påfølgende dagene fikk de tilgang på kvister (4-5 kvister av bjørk 

eller furu) i uteområdet (UTE+KVIST). I behandlingene med tilgang på 

uteområdet, ble døra ut til uteområdet åpnet rett etter morgen fôring (kl 09.00) og 

stengt rett før kveldsfôring (kl. 17.00). I uteområdet var det en del snø, noe stein 

og litt gress. Fra flokken på 82 geiter, ble 20 individer tilfeldig valgt ut for direkte 

atferdsobservasjoner. Ti av disse geitene hadde horn og de resterende hadde ingen 

horn. Alderen i flokken varierte fra ett til to år. De utvalgte geitene ble merket 

enten med tall på kroppssiden eller med fargede halsbånd, og fulgt i 5 timer (kl. 



09.00-11.30 og 12.30-15.00) i 2 dager for hver behandling. To observatører 

registrerte geitenes aktivitetsmønster (ligge, stå/gå, sosial aktivitet, utforske 

miljøet, utforske kvister, spise/drikke) og stedet der atferden ble utført (inn eller 

ute) hvert 10 min, mens aggressive interaksjoner (stange, dytte, bite og fysisk 

fortrengning fra eteplass eller liggeplass) ble registrert kontinuerlig.  

 

Værforhold 

To ganger daglig under forsøket (kl. 09.00 og 15.00) ble lufttemperatur og 

luftfuktighet, samt vind hastighet målt. I tillegg ble det gjort en vurdering av 

skydekke (klart, lett skyet, overskyet, tunge skyer, tåke) og nedbør (ingen, litt, 

noe, mye). 

 

Resultater 

Effekt av uteområde på geitenes aktivitet 

Når geitene fikk tilgang til uteområde, oppholdt de seg der rundt 50 % av 

observasjonstiden (Tabell 1). Stimuli i form av kvister og grener økte ikke tiden 

geitene oppholdt seg i uteområdet. Tilgang på uteområde førte til at geitene brukte 

mye mer tid på å være aktive (stå/gå) og tilsvarende mindre tid på å hvile. Denne 

effekten var størst de to første dagene etter at de fikk tilgang til uteområdet, mens 

dette endret seg når et nytt stimuli (kvister) ble plassert i uteområdet (Tabell 1). 

Geitene viste mer utforskningsatferd når de hadde tilgang på uteområdet, og denne 

andelen økte spesielt når det ble tilbudt kvister. Det var en tendens til flere 

aggressive interaksjoner i UTE enn det var i INNE behandlingen, og det viste seg 

at tilgang på kvister ikke utgjorde noen forskjell i aggresjonsnivået (Tabell 1). Lek 

derimot ble bare observert da geitene hadde tilgang på uteområdet, der hver geit 

viste lekatferd i gjennomsnitt en gang per dag i observasjonstiden. Det var også 

observert noen endringer av tid brukt på å spise og drikke mellom behandlingene 

med tilgang på uteområdet, men disse endringene var forholdsvis små.  

 

Det var signifikante forskjeller mellom geitene i % av total antall observasjoner på 

tid inne, tid ute, ligge og stå/gå. De yngste geitene var mer ute enn de eldste (R=-

0,4, P<0,001), og de eldste geitene hvilte noe mer enn de yngste (R=0,2, P<0,05). 

Horn hadde ingen signifikant effekt på noen av variablene. 

 



Tabell 1. Geitenes aktivitetsmønster (gjennomsnitt ± SE % av totalt antall observasjoner) 

og aggressive interaksjoner og lek (gjennomsnitt ± SE antall per geit/5 timer per dag). 

 INNE UTE UTE+KVIST F2, 95 P 

Total inne 100,0 ± 0,0
a
  50,9 ± 2,6

b 52,8 ± 1,6
b 427,3 <0,0001 

Total ute - 49,1 ± 2,6 47,3 ± 1,6 0,9 IS 

Ligge 59,3 ± 1,9
a 25,2 ± 1,9

b 30,8 ± 1,7
c 179,3 <0,0001 

Stå/gå 22,0 ± 1,7
a 51,0 ± 2,0

b 33,3 ± 1,5
c 111,1 <0,0001 

Sosial aktivitet 5,9 ± 1,2
a 3,3 ± 0,7

b 2,5 ± 0,5
b 5,0 <0,01 

Spise/drikke 12,5 ± 0,9
ab 14,1 ± 1,0

a 10,9 ± 1,0
b 3,3 <0,05 

Utforske 0,3 ± 0,2
a 6,5 ± 0,8

b 2,3 ± 0,4
c 35,6 <0,001 

Utforske kvister - - 20,3 ± 1,3   

      

Aggressive 

interaksjoner 
11,2 ± 1,9

a 27,7 ± 7,6
b 23,8 ± 6,0

ab 2,4 <0,1 

Lek 0,0 ± 0,0
a 0,7 ± 0,2

b 0,9 ± 0,3
b 7,1 <0,01 

Ulike bokstaver indikerer signifikante forskjeller mellom behandlinger.  

IS= ikke signifikant. Frihetsgradene for total ute er F1, 57. 

 

Bruken av uteområdet 

Geitene lå mer inne i forhold til ute (gjennomsnitt ± SE behandling UTE og 

UTE+KVIST i % totalt antall obs.: inne: 27,4 ± 1,3; ute: 0,5 ± 0,2). Ute stod og 

gikk geitene mer (inne: 12,4 ± 0,9; ute: 29,8 ± 1,5), og viste mer sosial aktivitet 

(inne: 0,8 ± 0,3; ute: 2,1 ± 0,4) og utforskningsatferd (inne: 0,1± 0,1; ute: 4,3 ± 

0,5) enn de gjorde inne. Flere geiter ble observert ute i første halvdel av 

observasjonsperioden , og mot slutten av perioden gikk de fleste geitene inn for å 

spise eller hvile. Det ble konsumert noe gress ute, men hovedinntaket av fôr og 

vann foregikk innendørs (inne: 11,2 ± 0,7; ute: 1,3 ± 0,2). 

 

Værforhold 

Været var relativ stabilt under hele forsøket. Lufttemperaturen ute varierte fra1,0 

til 8,2 °C, mens luftfuktigheten ute varierte fra 51,2 til 63,9 %. Det var svært lite 

vind i observasjonsperioden (under 1 m/s) og skydekket varierte fra lett skyet til 

overskyet. Det var ingen nedbør i forsøksperioden. 
 

Diskusjon og konklusjon 

Hovedresultatene viste at en økning av totalarealet i form av å knytte et uteområde 

til fjøset gav en mer aktiv geiteflokk. Den økte plassen gjorde at geitene fikk mer 

plass til å bevege seg og de viste også et mer variert atferdsmønster enn når de 

bare kunne være inne. I tillegg gav økt totalareal mer rom for lek atferd, noe som 

ikke ble observert i INNE behandlingen. Ved tilgang på uteområdet var geitene 

omtrent like mye inne som de var ute.  Geitene brukte mer tid på utforskning da de 

fikk tilgang til uteområdet, og spesielt kvistene var en attraktiv ressurs. De to 

første dagene med tilgang til uteområdet tenderte til flere aggressive interaksjoner 



i forhold til når de bare kunne være inne. Dette er vanskelig å forklare, men en av 

grunnene kan være at når det tilbys en ny ressurs, er det et behov å avklare 

individenes sosiale plass i flokken. Tidseffekt eller habituering til uteområdet er 

nok mye av grunnen til at kvistene ikke hadde noen effekt på aggresjonsnivået. 

Også økningen i liggetiden i behandlingen UTE+KVIST fra UTE viser at geitene 

har tilpasset seg den nye situasjonen og nyhetsverdien på uteområdet har blitt 

redusert. Geitene foretrakk å ligge inne framfor utendørs, selv om det var mer 

plass ute. Som tidligere forsøk har påpekt, er en tør og ren liggeplass viktig for 

geiter. Utendørs utførte geitene aktiviteter som krevde mer plass. 

 

Liten variasjon i værforholdene gjør at det er vanskelig å si noe om geitenes bruk 

av uteområdet avhenger av været, men tidligere forsøk med uteareal for geit med 

separat liggehall (Simensen et al., 2009) har ikke funnet noen klar sammenheng 

mellom lufttemperatur og andel geiter som var ute.  

 

Konklusjonen fra dette studiet er at uteområde er en enkel måte å øke totalarealet 

på og som fungerer som en betydelig miljøberikelse for geiter. I forhold til vanlig 

drift i vinterperioden gav uteområdet en mer aktiv geit med et mer variert 

atferdsmønster. Utleggelse av kvister i uteområdet økte utforskning atferd, men 

hadde ingen påvirkning på antall aggressive interaksjoner. I fremtiden bør det sees 

mer på utformingen av selve uteområdet for geit i vinterperioden. 
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