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Introduksjon 

Et aktuelt spørsmål ved utformingen av hus for geit er hvor mange geiter en skal 

ha i bingen. Store grupper gir bedre plassutnyttelse, letter mekaniseringen og 

reduserer arbeidsforbruket per geit. Hos sau er det observert at store grupper (36) 

medførte mindre synkron hvile- og fôringsatferd enn i små grupper (9) (Jørgensen 

et al., 2009). Aggressiv atferd avtar med økende gruppestørrelse (Andersen et al., 

2004). Ehrlenbruch et al. (2010) fant at geiter oftere hvilte inn mot vegg når 

bingen var utstyrt med ekstra vegger enn i en ordinær binge, men inndelingen 

hadde ingen betydning for total hviletid og synkronisering av hvilen. 

 

I hus for geit er liggehyller aktuelt for å øke det totale bingearealet og dermed 

forbedre dyras velferd, men det er lite brukt. Andersen og Bøe (2007) fant at 

liggehyller førte til mindre aggresjon og fortrengninger, men hadde ingen effekt på 

geitenes liggeatferd. Forfatterne konkluderte med at det totale bingearealet hadde 

større betydning enn hvorvidt liggeplassen var arrangert i en eller to etasjer. 

 

Følgende rapport omhandler et forsøk som ble gjennomført i en kommersiell 

geitebesetning og inkluderte 96 geiter. Formålet var å studere effekten av 

gruppestørrelse (12, 24 og 48 geiter) med og uten liggehyller, på liggeatferd og 

sosiale interaksjoner.  

 

Materiale og metoder 

Forsøket ble gjennomført i et isolert fjøs der det var 8 grupper á 12 melkegeiter, 

totalt 96 geiter som ble inkludert i forsøket. Det var fire binger på hver side av 

fôrbrettet, og hver binge hadde en bredde på 4,0 m og en dybde på 3,5 m (1,2 

m
2
/geit). Bingene hadde gulv av strekkmetall. Liggehyller (4,0 x 1,0 m) ble 

montert inn i de fire bingene på den ene siden av fôrbrettet, 0,72 m over golvnivå. 

Det var ei trapp opp til hylla i hver ende. Mellom liggehyllene i hver binge ble det 

satt opp en skillevegg for å hindre geitene i å hoppe over i nabobingen. Bingene 

med liggehyller inkluderte tre oppholdssoner: aktivitetsarealet (10,0 m
2
), under 

liggehylla (4,0 m
2
) og på liggehylla (4,0 m

2
). I fronten mot fôrbrettet var det én 



eteåpning per geit, og i hver binge var det to drikkenipler. Da forsøket startet var 

geitene 16-18 uker ute i laktasjonen. 

 

Under forsøket ble geitene inndelt i to hovedgrupper á 48 geiter, en med og en 

uten liggehyller. De 48 geitene i hver hovedgruppe ble videre inndelt i 

undergrupper på 12 geiter (5 dager), deretter 24 geiter (5 dager) og til slutt 48 

geiter (5 dager) (Rotasjon 1). Deretter ble hovedgruppene med og uten liggehyller 

byttet, og det samme forsøksoppsettet ble kjørt på nytt med motsatt rekkefølge 

(Rotasjon 2). Gruppestørrelsen ble endret ved å åpne eller lukke porten mellom 

tilgrensende binger, uten å endre bingearealet per geit. Før hver rotasjon hadde 

geitene en tilvenningsperiode på 7 dager.  

 

Geitene ble merket med individuelle numre ved hjelp av fargespray (Jet Mark
®
). 

Over hver binge ble det montert et videokamera som ble koplet til en stasjonær 

datamaskin med MSH video system
®
 (www.guard.lv). Etter en tilvenningsperiode 

på tre dager til den aktuelle gruppestørrelsen ble det gjort kontinuerlig 

videoopptak av geitenes atferd i 48 timer. Ved avlesningen av opptakene ble 

generell aktivitet sammen med lokalisering i bingen for hver geit registrert hvert 

10. minutt fra kl 21.00 til kl 05.00 begge døgn (i den del av døgnet da geitenes 

aktivitet ble antatt å være lav).  

 

Resultater 

Effekt av gruppestørrelse 

Økning i gruppestørrelsen fra 12 til 48 geiter resulterte i en reduksjon i liggetiden 

fra 77,6 til 72,7 % av observasjonene (Tabell 1). Antall observasjoner der geitene 

hvilte samtidig ble også redusert, fra 44,5 % ved en gruppestørrelse på 12 geiter til 

12,8 % av liggeobservasjonene ved en gruppestørrelse på 48 geiter. I den aktuelle 

observasjonsperioden stod og gikk geitene mellom 14-19 % av totalt antall 

observasjoner, og i 7-8 % av totalt antall observasjoner var geitene opptatt med å 

ete/drikke. 

 
Tabell 1. Hvile og aktivitetsatferd i forhold til gruppestørrelse (middel ± SE i % av totalt 

antall observasjoner eller liggeobservasjoner).  

Atferd Gruppestørrelse Signifikansnivå 

 12 24 48 F2, 375 P 

Total hvile* 77,6 ± 0,8a 73,9 ± 0,8b 72,7 ± 0,7c 19,7 <0,0001 

Hvile samtidig** 44,5 ± 2,8a 29,2 ± 3,4b 12,8 ± 4,1c 30,1 <0,001 

Hvile med kroppskontakt**1 20,2 ± 1,4a 23,2 ± 2,0b 25,7 ± 2,1ab 3,9 <0,05 

Stå/gå* 14,8 ± 0,7a 19,0 ± 0,6b 19,4 ± 0,5a 24,5 <0,0001 

Ete/drikke* 8,1 ± 0,4a 6,6 ± 0,3b 7,9 ± 0,3a 17,7 <0,0001 
*% av totalt antall observasjoner  
**% av liggeobservasjoner 
1Hvile under liggehyllene med kroppskontakt er ikke inkludert 

http://www.guard.lv/


Effekt av liggehyller 

Geitene var mer aktive i bingene med liggehyller (Tabell 2). Liggetiden ble 

redusert fra 78,0 % av totalt antall observasjoner i binger uten liggehyller til 72,1 

% av totalt antall observasjoner i binger med liggehyller. Antall observasjoner der 

geitene hvilte samtidig var lavere i bingene med liggehyller, men det var ingen 

signifikant effekt av liggehylle på synkroniteten av hvileatferden (Tabell 2). Hvile 

med kroppskontakt var mindre frekvent når bingene hadde liggehyller (Tabell 2). 

Det var ingen signifikant sammenheng mellom gruppestørrelse og bruken av 

liggehyllene.  

 
Tabell 2. Hvile og aktivitetsatferd i forhold til liggehyller eller ikke (middel ± SE i % av 

totalt antall observasjoner eller liggeobservasjoner).  

Atferd Liggehyller Signifikansnivå 

 med uten F1, 375 P 

Total hvile* 72,1 ± 0,7a 78,0 ± 0,5b 81,4 <0,0001 

Hvile samtidig** 33,9 ± 3,6 40,4 ± 4,8 0,8 ns 

Hvile med kroppskontakt**1 17,4 ± 1,4a 28,1 ± 1,5b 356,5 <0,0001 

Stå/gå* 19,4 ± 0,5a 15,6 ± 0,5b 34,3 <0,0001 

Ete/drikke* 8,8 ± 0,3 6,4 ± 0,2 72,2 <0,0001 
*% av totalt antall observasjoner  
**% av liggeobservasjoner 
1Hvile under liggehyllene med kroppskontakt er ikke inkludert 

 

Gjennomsnittlig fordelte geitene sin liggetid med 11,4 ± 1,8 % på liggehyllene, 

31,6 ± 1,9 % under hyllene og 57,0 ± 1,9 % i aktivitetsarealet. 

 

Kommentarer 

En økning i gruppestørrelsen fra 12 til 48 geiter førte til at liggetiden og 

synkronitet i hvileatferd gikk ned. I dette forsøket ble gruppestørrelsen endret ved 

å åpne/lukke porten mellom de opprinnelige bingene med plass for 12 geiter, og 

trafikken gjennom disse portene kan ha medført uro. Effekten av gruppestørrelse 

kunne ha blitt en annen hvis det hadde vært mer åpne binger. Resultatet er 

imidlertid i samsvar med observasjoner som er gjort hos sau, det vil si mindre 

synkron hvileatferd i store grupper (Jørgensen et al., 2009). Praktiske 

observasjoner i geitebesetninger indikerer mindre aggresjon og roligere atferd hos 

geitene som ble flyttet fra fjøs med inndeling i små binger til nytt fjøs med én stor 

binge (Simensen, 2010).  

 

I bingene med liggehyller var det færre observasjoner av liggende geiter og geiter 

som lå samtidig enn i binger uten liggehyller. Større aktivitet kan ha sammenheng 

med at de hadde flere alternativer å velge mellom når de skulle bestemme seg for 

liggeplass. Geitene gjorde liten bruk av liggehyllene; bare 11 % av 

liggeobservasjonene var lokalisert til disse. Det ble observert at geiter som var 



oppe på hylla ofte la seg ved trappa og på den måte blokkerte for at andre geiter 

kunne komme opp. En stor andel av liggeobservasjonene var lokalisert til arealet 

under liggehylla. I forhold til tilgjengelig areal var dette den mest foretrukne 

liggeplassen. En mulig forklaring kan være at liggehylla over tjente som et tak 

som ga geitene trygghet når de skulle hvile.  

 

Vi postulerte at liggehyller kunne være et aktuelt tiltak for å øke geitenes velferd, 

men i dette forsøket fant vi at geitene i liten grad benyttet seg av liggehyllene som 

hvileplass. Utformingen av liggehyllene og tilgangen til disse har betydning for 

hvor attraktive liggehyllene er. Det er behov for flere studier for å avklare hvilke 

faktorer som har betydning for bruken. 

 

Gruppestørrelsen og tilgang til liggehyller eller ikke kan også ha innvirkning på 

geitenes sosiale interaksjoner.  Resultater på dette vil bli vist ved den muntlige 

presentasjonen av forsøket. 
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