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Innledning 

Begrepet individualdistanse brukes for å beskrive den avstanden et individ 

vanligvis har mellom seg og de andre medlemmene i flokken (Drickamer et al., 

2002). Det er flere faktorer som påvirker individualdistansen, både miljø faktorer 

som ressursfordeling og predatorer, og sosiale faktorer som blant annet 

atferdsaktivitet, alder, kjønn, rase, rang, sosial strategi og kjennskap til de andre 

individene (Aschwanden et al., 2008; Jørgensen et al., sendt). Informasjon om 

sosialt rom er et viktig grunnlag for å fastsette arealkrav til geit. Samtidig er det 

viktig å få kunnskap om hvordan dyrene sprer seg og bruker plassen de har 

tilgjengelig. I to separate forsøk ble individualdistansen hos geit studert der 

formålet var å undersøke fire av faktorene nevnt ovenfor (alder, atferds aktivitet, 

sosial strategi og ressursfordeling) og hvordan disse virker inn på 

individualdistansen. 

 

Materiale og metode 

Forsøk 1: Individualdistanse under hvile og spise i aldershomogene og 

aldersheterogene grupper 

Tretti-seks unge (<2 år) geiter og tretti seks eldre (>3 år) geiter ble delt inn i 

grupper på 4 dyr, slik at det ble 6 grupper med bare unge geiter, 6 grupper med 

bare eldre geiter og 6 grupper med både unge og eldre geiter. Hver gruppe ble 

testet i en forsøksbinge (12,0 x 2,0 m) i 3 dager, hvor dyrene ble filmet i det siste 

døgnet. Liggearealet (0,6 m dyp) var en opphøyet trepall som gikk langs etter den 

12 meter lange veggen, og tilsvarende lengde var det på fôrbrettet på motsatt side 

av liggeområdet. På denne måten kunne geitene maksimere avstand mellom seg 

under hvile og når de spiste. Tregrinder ble lagt i aktivitetsarealet slik at det ville 

være ubehagelig for geitene å ligge der. For å kunne måle individualdistansen 

mellom geitene, ble det malt vertikale striper hver 0,5 m på liggeområde og oppe 

på fôrbrettet. Fra videoopptakene ble individualdistansen målt mellom hvert par (6 

mulige par kombinasjoner i hver gruppe) hvert 10 min i 12 timer (fra kl.18.00 til 

06.00) når geitene hvilte og hvert andre minutt i 2 timer etter hver fôring (kl. 09.00 

og 17.00). 

 



Forsøk 2: Individualdistanse hos geit – effekt av sosial strategi og 

ressursfordeling  

Geitene ble før forsøket hold i to separate grupper. Fire tilfeldige geiter (2 fra hver 

gruppe) ble satt inn i en binge (14,0 m
2
) og antall offensive (stange, dytte, bite, 

jage) og defensive (flykte, tilbaketrekkelse, unngåelse) atferd ble registrert 

kontinuerlig i 20 minutter. På bakgrunn av dette ble geita kategorisert som enten 

offensiv eller defensiv, og de mest ekstreme innenfor hver kategori ble valgt som 

forsøksdyr. Tjue fire offensive og tjue fire defensive geiter ble delt inn i grupper 

på 4 geiter, slik at det ble 4 grupper med bare offensive geiter, 4 grupper med bare 

defensive geiter og 4 grupper med både offensive og defensive geiter. Hver 

gruppe ble testet i en forsøksbinge (11,0 m
2
/geit) med tre ulike ressursfordelinger 

(kasse med surfôr); ingen ressurs, homogen fordeling og heterogen fordeling 

(Figur 2). Hver behandling varte i 2 dager, hvor gruppa ble filmet fra kl.10.00 til 

16.00 den siste dagen.  For å måle individualdistansen mellom geitene, ble 

vertikale striper malt for hver 0,5 m på alle bingeveggene. Fra videoopptakene ble 

disse stripene brukt til å danne et rutenett på PC skjermen. Individualdistansen ble 

målt mellom hvert par hvert 10 min i 6 timer. 

 

 

 
Figur 1. Ressursfordelinger: a)ingen ressurs; b)homogen fordeling; c) heterogen fordeling. 

 

 

Resultater 

Forsøk 1: Individualdistanse under hvile og spise i aldershomogene og 

aldersheterogene grupper 

Resultatene viste at individualdistansen var signifikant mindre i de heterogene 

aldersgruppene (gjennomsnitt:1,8 m) enn de unge gruppene (2,4 m) under hvile, 

og samme trend ble også funnet mellom de heterogene og de eldre gruppene (1,8 

vs. 2,7 m; Figur 2). Gruppesammensetning hadde ingen signifikant effekt på 

individualdistansen når geitene spiste (gjennomsnitt m: unge: 1,7; heterogene: 2,9; 

eldre: 2,9). Atferdsaktivitet hadde kun påvirkning på individualdistansen i de 

heterogene gruppene, der det ble funnet en større avstand mellom geitene når de 

spiste enn når de hvilte (Figur 2).  

 



Individualdistansen økte moderat med økende aldersforskjell innen par (R=0,3; F1, 

194=17,7; P<0,0001). I de heterogene gruppene, hvilte de unge geitene signifikant 

nærmere og tenderte til å spise nærmere andre unge geiter (F2, 61=9,6; P<0,001), 

mens de eldre geitene hadde ingen slik preferanse. 

 

 
 

Figur 2. Individualdistanse hos geiter i aldershomogene og aldersheterogene grupper. Ulik 

bokstav indikerer signifikante forskjeller mellom atferdsaktivitet innen 

gruppesammensetning, og klammer viser signifikante forskjeller mellom 

gruppesammensetning innen aktivitet (interaksjon mellom gruppesammensetning og 

atferdsaktivitet: F2, 194= 11,5; P<0,0001). 

 

Forsøk 2: Individualdistanse hos geit – effekt av sosial strategi og 

ressursfordeling 

Foreløpige resultater viste at individualdistansen ble signifikant påvirket av både 

sosial strategi (F2, 90= 6,7; P<0,01) og ressursfordeling (F2, 90= 18,8; P<0,0001; 

Figur 3). De defensive gruppene hadde signifikant større individualdistanse enn de 

offensive og de heterogene gruppene uavhengig av ressursfordeling, mens det var 

en tendens til at de heterogene gruppene hadde lavere individualdistanse enn de 

offensive gruppene (gjennomsnitt m: offensive: 4,2; defensive: 4,8; heterogene: 

3,7; Figur 3). Geitene holdt en mindre individualdistanse når det ikke var 

fôrressurser tilgjengelig. Likevel var det ingen effekt av hvordan ressursen ble 

fordelt (homogent eller heterogent) generelt, men det var signifikant interaksjoner 

mellom strategi og ressursfordeling (F4, 90=3,1; P<0,05; Figur 3). Det var 

individuell variasjon i individualdistanse, der enkelte par holdt tettere sammen enn 

andre. 
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Figur 3. Effekt av sosial strategi og ressursfordeling på individualdistanse. Ulik bokstav 

indikerer signifikante forskjeller mellom ressursfordeling innen strategi, og klammer viser 

signifikante forskjeller mellom strategi. Antall grupper for strategi: offensive n=4; 

defensive n=2; heterogene n=2. 

Diskusjon og konklusjon 

Hovedresultatene fra begge forsøkene viste at ressursfordeling og atferdsaktivitet 

hadde en effekt på individualdistansen hos geit, men dette avhenger også av 

gruppesammensetningen med hensyn på alder og sosial strategi. I begge forsøkene 

hadde de heterogene gruppene kortere individualdistanse (i forsøk 1 bare under 

hvile) enn de homogene gruppene. I følge spillteori, kan grunnen til dette være at 

konkurransen avgjøres raskere mellom dyr som er ulike i konkurranseevne enn 

dyr som er relativ lik i konkurranseevne (Riechert, 1998). Fra forsøksresultatene 

vil det si at det var mindre konkurranse i de heterogene gruppene, og derfor en 

større toleranse for andre individer i sin nærhet. Konklusjonen fra disse studiene 

viser at individualdistansen hos geit avhenger av flere faktorer, og at en faktor 

utelukker ikke andre faktorer. I tillegg viste resultatene at geiter holder en større 

avstand seg imellom dersom de har muligheten til det, og dette behovet for sosial 

plass bør tas i betraktning når man skal fastsette arealkrav for geit. 
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