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Femtifire drektige geiter ble holdt i forskjellige binger med størrelsene 1.0m2, 2.0m2, eller 
3.0m2 pr. dyr under drektighetsperioden (totalt 18 dyr per bingestørrelse). Fødselsvekt, 
kullstørrelse, kjønnsratio og basale kortisolnivåer ble registrert på alle kjeene. Ved 5 
ukers alder ble ett kje fra hver geit utsatt for en sosial test og en separasjonstest. Det var 
forventet at stress hos mødre i binger med høyere dyretetthet ville ha en negativ effekt på 
kognitiv utvikling hos kje og at de ville vise en mer offensiv atferdsrespons. Med unntak 
av et høyere vokaliseringsnivå i den gruppen med høyest tetthet, viste sosial ustabilitet 
ikke noen andre signifikante effekter på faktorer som kortisol nivå eller geitproduksjonen. 
Tilsvarende var det bare en mindre effekt på de atferdsmessige utviklingene hos 
geitekillingene. 
 

Innledning 

Flere studier har vist negativ effekt av prenatalt stress på den atferdsmessige og kognitive 
utviklingen til avkom (for vurderinger se Braastad, 1998; Kaiser og Sachser 2005; Charil 
et al., 2010). Andersen et al. (2008) fant at geiter kan være følsomme for deler av det 
sosiale miljø som gruppens størrelse, stabilitet og stress under drektighetsperioden og 
dette kan ha en effekt på atferd og basalt kortisol nivå hos avkommet. Kronisk stress som 
oppleves av mødrene under drektighetsperioden forårsaket av ulik flokk tetthet kan 
påvirke, ikke bare morsegenskaper, men også prenatal og atferdsmessig utvikling av 
kjeene. Målet med denne studien var å undersøke prenatal effekt av ulik flokk tetthet på 
atferdsmessig og kognitiv utvikling hos kje. Dyr med høyreaktivitet var forventet å lide 
mer fra sosialt stress enn dyr med lav reaktivitet. 

 

Materiale og metoder 

Drektigenorske melkegeiter (bekreftet via ultralyd) ble gruppert i flokker av 6 dyr (totalt 
18 dyr per bingestørrelse) i tettheter på 1,0m2, 2,0m2, eller 3,0m2 per dyr. Geitene ble 
holdt innendørs, i sin behandlingsbinge, fra tidlig i svangerskap fasen til 5 uker etter 
fødsel. På tidspunktet for forventet fødsel ble hver geit isolert fra flokken, og etter fødsel 
i 24 timer til for å gi tid til maternal omsorg og bonding (Dwyer og Lawrence, 1998). 
Fødselsvekt, kullstørrelse, og kjønnsratio ble registrert på alle kje i løpet av 24 timer etter 
fødsel. Etterpå ble geitene og deres kje returnert til deres flokk. Ved tre ukers alder, ble 
basalt kortisolnivå målt ved blodprøver fra alle kje. 

Ved fem ukers alder ble atferdsmessige strategier og sosial kognisjon målt i to 
situasjoner: i en sosial motivasjons test og en separasjons test. Under sosiale motivasjons 
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testen ble testkjeet presentert med ett kjent (fra samme binge) og ett ukjent kje (stimulus) 
i en ukjent test binge for å vurdere gjennkjennelses ferdigheter hos geitekjeene 
(modifisert fra Andersen et al., 2008). Testvarighet var to minutter og videoopptak ble 
tatt. Latenstiden til nese-kontakt på hvert stimuli kje, varighet test kjeet tilbrakte i 
området rundt hvert stimuli kje, samt hyppigheten av vokalisering, flukt forsøk og nese 
kontakt var observert. Umiddelbart etter den sosiale motivasjons testen ble stimuli kjeene 
fjernet og en separasjon test ble utført for å vurdere atferdsmessige mestring av 
situasjonen. Oppførselen ble tatt opp på video og lest av i to minutter fra stimulus kjeene 
ble fjernet. Hyppigheten av vokalisering, flukt forsøk og varighet av bevegelse ble 
registrert. En dag med videoopptak var mistet på grunn av at kameraet hadde en 
funksjonsfeil. Derfor er det kun data om vokalisering som kunne bli registrert.  

 

Resultater 

Å analysere effekten av behandling på kjønnsratio av kjeene ble bare data for kull med 
tvillinger brukt (det var ingen kull med mer enn to levendefødte kje). Behandlingen av 
tetthet har ikke effekt på kullvekt (tetthet: χ2=0,57, P=0,753), vekt av kjene (tetthet: 
χ2=0,47, P=0,798) eller antall av kjeer (tetthet: χ2=0,74, P=0,692). Antall kje påvirket 
kullvekt (χ2=24,26, P<0,0001), men ikke vekten av den enkelte kje (χ2=0,01, P=0,909). 
Tetthet og antall kje har ikke noen interaktive effekter på kullvekt (χ2=0,00, P=0,999) 
eller kje vekt (χ2=0,00, P=0,999). 

Tetthet hadde ingen effekt på basalt kortisolnivå verken når dataene ble samkjørt med kje 
målinger per mor (F(2,45)=0,719, P=0,493) og heller ikke når dataene ble samkjørt med 
de atferdsmessige testene (sosiale motivasjon: (F(2,36)=0,247, P=0,782), objekt 
permanence: (F(2,28)=0,213, P=0,810). 

Analyser viste at det ikke var effekt av behandling på tid til kje tok nesekontakt med 
stimuli kje (kjent kje: (F(2,29)=0,62, P=0,545; ukjent kje: (F(2,29)=1,62, P=0,210) eller 
en effekt mellom kjent og ukjent stimuli kje (F(2,36)=1,632, P=0,090). Varigheten test 
kjeet tilbrakt i området rundt enten stimuli kjeet ble ikke påvirket av behandlingen (kjent 
kje: (F(2,29)=0,61, P=0,551), ukjent kje: (F(2,29)=1,05, P=0,364) heller ikke behandling 
hadde en innvirkning på den tiden test kjeet brukte mellom kjent eller ukjent stimuli kje 
(F(2,36)=1,275, P=0,292). Analyser viste ingen effekt av behandling på frekvens av 
vokalisering (F(2,46)=0,742, P=0,482) eller nese kontakt (F(2,36)=1,095, P=0,345). Bare 
to kje (både fra den minste tettheten) gjorde flukt forsøk under den sosiale 
motivasjonstesten (med 1 og 8 forsøk). 

En tendens (F(2,47)=2,651, P=0,081) for behandling med tildelingen 1,0m2 per dyr viser 
vokaliserer mer enn behandlingen med tildeling 2,0m2 per dyr (P=0,066) ble funnet 
(vokalisering gjennomsnittlig±SE i 1,0m2: 58,5±3,7; 2,0m2: 44,0±4,9; 3,0m2: 52,4±4,5). 
Det var en signifikant effekt av behandling på flukt forsøk (F(2,47)=6,256, P=0,004) med 
høyest tetthet forsøker å unnslippe signfikant mer enn de kje fra de andre tetthet (P=0,019 
og P=0,040 henholdsvis; flukt forsøk±SE i 1,0m2: 2,94±0,74; 2,0m2: 0,73±0,41; 3,0m2: 
1,06±0,38). Til slutt ble det ingen forskjell i varigheten av bevegelsen funnet mellom 
behandlinger (F(2,36)=0,112, P=0,894). 
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Diskusjon 

Uventet var den eneste atferdsmessige signifikante effekten av behandlingen at den 
høyeste tettheten viste det høyeste antallet flukt forsøk og en tendens til å vokalisere mer 
enn de andre behandlingene. I tillegg viste ikke behandlingen et forhøyet nivå av den 
fysiologiske måling av stress (kortisolnivået i blodet) med økende tetthet,  økt tetthet ga 
heller ikke lavere kje produksjon.   

 
Det har blitt vist at husdyr arter er robuste og hardføre dyr. Geiter har særlig blitt tilpasset 
tøffe miljøer på grunn av press under naturlig evolusjon og domestisering (Silanikove, 
2000). Reduksjon av plass per dyr har ikke blitt undersøkt hos geiter før, og det kan være 
at den prenatale behandlingen ikke var ekstrem nok for å vises gjennom fysiske eller 
psykiske tegn på stress som overføres fra mor til avkom. Evolusjonære biologer har 
hevdet at i overlevelse termer, er det mest optimale for avkommet å være tilpasset i det 
miljøet de er født inn i. Derfor, hvis miljøet mor opplever under svangerskapet, er 
tilnærmet likt det avkommet blir født i har avkommet en høyere sjanse for å overleve hvis 
basal nivå ved stressreaksjoner er høyere (Kaiser and Sachser, 2005).  Mens stress ved 
separasjon kan ha vært akutt nok for at kjeene fra den høyeste tetthet viser mer stress. 
Som en gruppe-levende art er geiter spesielt følsomme for å bli isolert fra flokken. 
Resultene er i samsvar med en studie gjort av Andersen et al. (2008) hvor kjeene fra 
mødre som har opplevd et mindre stabilt miljø gjennom hele svangerskapet resulterte i 
flere flukt forsøk i sosial tester men liten atferdsmessige effekter i generall. 
Kortisolnivået i blodet og produksjon av kje ble ikke påvirket av de ulike 
tetthetsbehandlingene. Dette kan skyldes at blodkortisolnivå ikke er ideelt for å vise 
kroniske effekter. Andre studier har vist at blod kortisol og produksjonsresultater ikke er 
følsomme for behandlinger som hyppig omgruppering eller transport av dyr (Andersen et 
al., 2008; Shamay et al., 2000; Fernández et al., 2007). 
 
Med unntak av et høyere flukt forsøk og vokaliseringsnivå i den gruppen med høyest 
tetthet, viste sosial ustabilitet ikke noen andre signifikante effekter på faktorer som 
kortisol nivå eller produksjonen av hanngeiter. Tilsvarende var det bare en mindre effekt 
på de atferdsmessige utviklingene hos geitekillingene. 
 
 
Acknowledgement 

 
Denne studien ble gjennomført i rammen av Animal Welfare Indicators Project (AWIN), 
som ble finansiert av EU VII rammeprogram (FP7-KBBE-2010-4). Vi takker Agnes 
Klouman og de andre ansatte i geitfjøset,  og Kari Eikanger for teknisk assistanse. 
 

 

 

 

jannbr
Typewritten Text
226

jannbr
Typewritten Text
Husdyrforsøksmøtet 2013



Referanser 

Andersen IL, Roussel S, Ropstad E, Braastad BO, Steinheim G, Janczak AM, Jørgensen Gm, Bøe KE 

(2008) Social instability increases aggression in groups of dairy goats, but with minor 

consequences for the goats' growth, kid production and development. Applied Animal Behaviour 

Science 114:132-148. 

Braastad BO (1998) Effects of prenatal stress on behaviour of offspring of laboratory and farmed 

mammals. Applied Animal Behaviour Science 61:159-180. 

Charil A, Laplante DP, Vaillancourt C, King S (2010) Prenatal stress and brain development. Brain 

Research Reviews 65:56-79. 

Dwyer CM, Lawrence AB (1998) Variability in the expression of maternal behaviour in primiparous sheep: 

Effects of genotype and litter size. Applied Animal Behaviour Science 58:311-330. 

Fernández, M.A., Alvarez, L., Zarco, L., 2007. Regrouping in lactating goats increases aggression and 

decreases milk production. Small Ruminant Res. 70, 228–232. 

Kaiser S, Sachser N (2005) The effects of prenatal social stress on behaviour: mechanisms and function. 

Neuroscience &amp; Biobehavioral Reviews 29:283-294. 

Shamay, A., Mabjeesh, S.J., Shapiro, F., Silanikove, N., 2000. Adrenocorticotrophic hormone and 

dexamethasone failed to affect milk yield in dairy goats: comparative aspects. Small Ruminant 

Res. 38, 255–259. 

Silanikove, N., 2000. The physiological basis of adaptation in goats to harsh environments. Small Ruminant 

Res. 35, 181–193. 

 
 
  

jannbr
Typewritten Text
227

jannbr
Typewritten Text
Husdyrforsøksmøtet 2013




