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Innledning 
Under lamming er arbeidsforbruket svært høyt (e.g. Connolly, 2000). Det høye 
arbeidsforbruket i lammingsperioden er en viktig begrensende faktor i hvor stor besetning en 
produsent kan ha. Forsøk der innendørs lamming ble sammenlignet med lamming på beite 
(Wassmuth et al., 2001; Carson et al., 2004) viste at arbeidsforbruket var lavere og 
lammedødeligheten den samme som på beite. Blant annet på grunn av mye snø er utendørs 
lamming antagelig lite aktuelt de fleste steder i Norge. Et system med gruppelamming 
innendørs vil muligens kunne redusere arbeidsforbruket noe i forhold til det tradisjonelle 
opplegget under lamming med søyer i enkeltbokser. Gruppelamming kan imidlertid potensielt 
gi problemer med mor-avkom bindingen. En amerikansk studie (Gonyou, 1985) undersøkte et 
gruppelammingssystem der søyer som skulle lamme ble holdt innendørs i en gruppe og 
rommet var utstyrt med enkeltbokser (eng. cubicles) som søyene kunne gå inn. Studien viste 
at bare 50 % av søyene fødte sine lam inne i disse boksene. Et svensk firma, Knarrhult, 
markedsfører nå et lignende system i Scandinavia, med enkeltbokser der søyene kan gå inn 
(figur 1). En terskel i inngangen skal hindre lammene i å gå ut av boksen, men søya skal 
kunne gå ut og inn for blant annet å spise og drikke. Om ønskelig kan søya stenges inne i 
lammingsboksen ved å lukke porten. 
 
 
 

 
 
Figur 1. Lammingsboks fra Knarrhult.(Bildet er fra Nortura) 
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Den potensielle arbeidsbesparelsen ved et slikt system ligger i at søyene kan fôres og tildeles 
vann på et sentralt sted. I en spørreundersøkelse til norske saueholdere som ble utført tidlig i 
2011 (Simensen et al., 2012), oppga bare en saueeier at de praktiserte gruppelamming. 
Henvendelser til diverse innredningsfirmaer og konsulenter antyder imidlertid at dette antallet 
er langt høyere.  
 
Formålet med denne undersøkelsen var å undersøke hvor mange norske saueholdere som har 
en form for gruppelamming og hvilke erfaringer disse saueholderne har så langt. 
 
Material og metode 

Alle forhandlere av lammeboksfront type Knarrhult ble kontaktet i mars 2012. Disse 
forhandlerne fremskaffet adresse til alle som hadde kjøpt lammeboksfront type Knarrhult, 
totalt 32 sauebesetninger. Alle disse besetningene ble forsøkt oppringt i månedsskifte mai/juni 
2012 for å stille noen spørsmål om deres bruk og erfaringer med denne lammeboksfronten. 
Det lykkes å komme i kontakt med totalt 23 sauebesetninger. 
 
I 20 av de 23 besetningene ble lammingsboksene brukt i det vi kan betegne som et 
gruppelammingssystem, der altså søyene kunne gå inn og ut av lammingsboksen, mens i tre 
av de 23 besetningene ble søyene holdt inne i lammingsboksene hele tiden. Grunnlaget for de 
videre spørsmålene om erfaringer med lammingsboksene er således hentet fra de nevnte 20 
besetninger. 
 
Resultater 

Generelt 
I 15 av besetningene var søyene Norsk Hvit sau, og i de resterende 5 besetningene var det 
andre raser. I tre besetninger var det mindre enn 50 søyer som lammet, i seks besetninger var 
det 50 – 100 søyer som lammet, i åtte besetninger var det 100 – 200 søyer som lammet og tre 
besetninger hadde mer enn 200 lamminger.  
 
Totalt var det syv av bygningene som var uisolerte (kalde) og 12 som var isolerte (varme) 
bygninger, og en som var både isolert og uisolert.  
 
Åtte av besetningene hadde < 10 lammeboksfronter mens 12 av besetningene hadde > 10 
lammeboksfronter(figur 2). 
 

 
Figur 2: Antall lammeboksfronter per gård.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 til 2 3 til 6 7 til 10 11 til 20 21 eller flere

A
n

ta
ll

 g
å

rd
e

r

Antall lammeboksfronter

jannbr
Typewritten Text
263

jannbr
Typewritten Text
Husdyrforsøksmøtet 2013



Motivasjon til anskaffelse 
De fleste som hadde Knarrhult lammeboksfronter hadde kjøpt disse fordi det så enkelt ut i 
bruk, det er arbeidsbesparende, og de likte systemet. Noen hadde også kjøpte en eller to 
lammebokser først for å prøve det ut i småskala, for deretter å kjøpe flere lammebokser etter 
hvert når de syntes det fungerte godt. Fem av de som er med i undersøkelsen var også 
forhandlere av produktet. To av de spurte saueholderne hadde hatt systemet i en 
lammingsperiode, ti hadde hatt det i to år, fire i tre år, to i fire år, en i fem år og en i seks år 
(figur 3).  
 

 
Figur 3:Antall år de forskjellige gårdene har brukt Knarrhults lammeboksfronter.  
 
Rutiner ved lamming 
De fleste (15 av 20) saueholderne satt søya inn i lammeboksen under lamming eller rett 
etterpå, mens de resterende fem saueholderne satt inn søyene i lammeboksene konsekvent 
bare rett etter lamming. I elleve av de 20 besetningene ble søyene stengt inne i boksene det 
første døgnet etter lamming, mens i de andre ni besetningene hadde søyene tilgang til 
fellesarealet hele tiden. Stort sett var lammeboksen i bruk til lammene selv gikk ut, men hvis 
det var stort ”trykk” av antall sau som skulle lamme, var det mulig at bonden flyttet ut søya og 
lammene etter ett til to døgn hvis de ikke gikk ut selv. To av saueholderne valgte å sette inn 
lammeboksene 14 dager til en måned før lammingstidspunkt slik at søyene ble vant til 
boksene. Disse bøndene mente da at suksessen ved at søyene selv velger å gå inn i 
lammeboksen er vesentlig høyere. 
 
Erfaringer med bruk 

De fleste saueholderne mente at eldre søyer med veldig store jur kunne ha problemer med å 
komme over inngangsterskelen til lammeboksen før fødsel. Etter fødsel var terskelen aldri noe 
problem. Saueholderne hevdet generelt at Knarrhult lammebokssystem var svært enkelt å 
sette opp og ta ned. Samtlige av de spurte mente at systemet har gjort arbeidet med 
lammingen lettere, men ikke av særlig kortere varighet ettersom en uansett må være i fjøset 
og følge med ved lammingstiden. 
 
Gulv 
Generelt var det ingen av saueholderne som mente at underlag hadde stor betydning for bruk 
av Knarrhults lammebokser. Noen påpekte likevel at ved bruk av talle må en være nøye med å 
ta ut en del talle før nytt strø legges på, slik at ikke det bygger for mye på terskelen i 
lammeboksfronten. Enkelte saueholdere påpekte videre at ved bruk av strekkmetall/plastrister 
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var det noen søyer som kviet seg for å hoppe over terskelen grunnet noe glatt underlag. Talle 
ble brukt som gulv i 8 av besetningene mens det var strekkmetall i 5 besetninger. I de 
resterende 7 besetningene var det enten plastspaltegulv og/eller komposittgulv. 
 (figur 4) 
 

 
Figur 4:Type gulv hos de forskjellige gårdene.  
 
 
Oppsummering 
Gruppelammingssystemer ser ut til å være lite utbredt i Norge, men saueholderne som hadde 
anskaffet Knarrhults lammingsbokser var generelt godt førnøyde. De saueholderne som 
brukte lammingsboksene som tiltenkt mente de sparte arbeid, men ikke tid, da de måtte være 
tilstede under lammingen uansett.  
 
Erfaringer antyder at få av søyene frivillig går inn og lammer i boksene, og saueholderne har 
etablert klare rutiner der søyene manuelt flyttes inn i boksene under eller rett etter lamming. 
 
Saueholderne oppga at lammingsboksene var lett å sette opp, faktisk uavhengig av gulvtype 
(talle, strekkmetall, plastrister).  
 
Et av flere uavklarte spørsmål er om det kan oppstå problemer med mor-avkom bindingen hos 
lam som tidlig kommer seg ut i fellesarealet. 
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