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Innledning 

Et viktig mål i saueholdet er å sikre optimal produksjon og god dyrevelferd. En stor del av 
året holdes sauene inne, og gjennom forskningen kan vi skaffe oss objektive mål for hvordan 
bygningen fungerer, og hvordan ulike bygningsrelaterte faktorer virker inn på ulike 
produksjons- og helsemål, samt dyras atferd. Men det er også viktig å dra nytte av brukernes 
erfaringer når framtidas sauehus skal utformes.  
 
En spørreundersøkelse ble gjennomført for å skaffe informasjon om driftsbygninger for sau. 
Som en del av undersøkelsen ble brukerne bedt om å vurdere i hvilken grad de var fornøyd 
eller misfornøyd med ulike løsninger. Samtidig ble de bedt om å gi uttrykk for hva som 
spesielt bør prioriteres ved utvikling av nye systemer. Denne rapporten omhandler resultater 
fra brukerundersøkelsen.  
 
Materiale og metoder 
Spørreundersøkelsen ble foretatt vinteren 2011. Ut fra produsentregisteret (husdyrregisteret) 
til Statens landbruksforvaltning som inkluderte ca. 14.000 bruk med sau i 2010, ble det valgt 
ut 1/3 av bruk med 40-60 vinterfôra sauer, ½ med 60-120 sauer, og alle med mer enn 120 
sauer, til sammen 5098 bruk. Disse var fordelt over hele landet. Det ble sendt brev til eierne 
hvor de ble anmodet om å besvare et spørreskjema over Internett, og det kom svar fra 635. Av 
disse ble 624 brukt i analysene.  
 
Spørreskjemaet inkluderte spørsmål om brukeren, besetningsstørrelse, hustype, planløsning 
og innredninger, hold av sauene i perioden før, under og etter lamming, samt 
smittebeskyttelse. Brukerne ble bedt om å vurdere 8 ulike faktorer knyttet til driftsbygning og 
stell etter en poengskala fra 1=meget bra til 5=meget dårlig. Assosiasjoner mellom disse 
poengsatte variablene og ulike bygningsrelaterte faktorer ble testet i multiple 
regresjonsmodeller (Proc GLM i SAS). 
 
  
Brukerne ble videre bedt om å angi i fritekst hvilke forhold ved driftsbygningen de var minst 
og mest fornøyd med. Den første faktoren som ble nevnt i hvert av svarene ble kodet. De tre 
faktorene som var høyest rangert ble analysert i forhold til relevante bygningsrelaterte 
faktorer i de aktuelle besetningene, og testet mot de øvrige besetningene med en Chi-
kvadrattest. Brukerne ble til slutt bedt om å angi i fritekst hvilke forhold ved driftsbygningen 
som de mente spesielt burde prioriteres ved utviklingen av nye systemer. Også her ble den 
faktoren som først ble nevnt kodet.   
 
Resultater 
Gjennomsnittlig besetningsstørrelse var 113,7 vinterfôra sauer (standardavvik 70,5). I 
vintersesongen ble sauene på 63 % av bruka holdt i isolerte hus, 27 % i uisolerte hus og 10 % 
hovedsakelig ute. 77 % av driftsbygningene hadde drenerende golv i bingene, de fleste med 
full kjeller under. 125 bruk hadde driftsbygninger bygd i 2000 eller senere. 
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Gjennomsnitt og (standardavvik) for faktorene som ble evaluert etter poengskalaen 1= meget 
bra til 5=meget dårlig var følgende: 
- Hussystem (isolert, uisolert, ute):   =2,29 (1,17) 
- Klima/ventilasjon:  =2,36 (1,13) 
- Planløsning (bingearrangement, fôringssystem, dyreflyt):  =2,56 (1,14) 
- Plassforhold i bingene:  =2,2,31(1,17) 
- Golvtype i bingene (drenerende, tett):  =2,25 (1,23) 
- Gjødselhandtering:  =2,56 (1,13) 
- Mulighet for å skille fra søye og lam i forbindelse med lamming:  =2,31 (1,25) 
- Plassforhold etter lamming:  =2,68 (1,14) 
 
Generelt var det planløsningen og plassforhold etter lamming som brukerne var minst fornøyd 
med.  
 
Hovedresultatene fra modellene hvor de poengsatte faktorene ble sammenholdt med 
bygningsrelaterte faktorer er vist i Tabell 1. Hustype (isolerte hus, uisolerte hus eller 
hovedsaklig ute) hadde ingen signifikant effekt i noen av modellene. Derimot hadde faktoren 
hus/golv assosiasjoner med flere av responsvariablene. Det var uisolerte hus med tett golv 
som skilte seg ut med de mest fornøyde brukerne.  
 
Med hensyn til byggeår, var brukerne mest fornøyd med plassforhold og gjødselhandtering i 
bygd etter år 2000. For gjødselhandtering var det i tillegg en assosiasjon med type 
gjødsellager; brukerne var minst fornøyd der hvor det var drenerende golv i bingene og 
gjødselgrop under. Plassforhold i bingene var assosiert med uisolerte hus med tett golv og 
bingeareal per sau. I uisolerte hus med talle var bingearealet per sau større enn i isolerte hus, 
og dette gir bedre muligheter for å skille ut søyer og lam ved lamming, og bedre plass etter 
lamming. 
 
Tabell 1. Oversikt over bygningsrelaterte faktorer som hadde signifikante assosiasjoner med brukernes 

vurderinger (poengskala fra 1=meget bra til 5=meget dårlig) i statistiske modeller (*=p<0,05,**x=p<0,01, 

***=p<0,001). 

 
Faktorer evaluert Bygningsrelaterte faktorer 

Hus/golv Byggeår Bingeareal/sau Gjødsellager 

Hussystem **    
Klima/ventilasjon *    
Planløsning binger  ***   
Plassforhold **  ***  
Golv *    
Gjødselhandtering  **  * 
Skille ved lamming **    
Plass etter lamming   **  

 
 
Faktorer ved driftsbygningen som brukerne var minst og mest fornøyd med 
Brukernes vurderinger av hva de var minst og mest fornøyd med, og som bør prioriteres ved 
utvikling av nye systemer er vist i Tabell 2. 
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Tabell 2. Forhold ved driftsbygningen/driftsopplegget som brukerne var minst og mest 

fornøyd med, samt forhold ved driftsbygning/driftsopplegg som de spesielt mente burde 

prioriteres ved utvikling av nye systemer. De tre høyest rangerte faktorene innen hver 

kategori. 

 

        Antall          % 

Minst fornøyd (518 svar)   

Fôring/fôringssystem 82 16,0 
Gjødselhandtering 78 15,2 
Klima/ventilasjon 58 11,3 
Mest fornøyd (518 svar)   
Fõring/fôringssystem    107   20.7 
Bingesystem        86 16.6 
Klima/ventilasjon        61 11.8 
Prioriteringer, nye systemer (431 svar)   
Fôringssystem/fôring      136 31,6 
Binger/innredninger/plassforhold       67 15,5 
Flytting/sortering av dyr - dyreflyt       47 10,9 
 
Fôring/fôringssystem var den faktoren som brukerne var både mest og minst fornøyd med. I 
fjøs med hovedgang i midten og tverrstilte binger og fôrbrett var en høyere andel av brukerne 
misfornøyd med fôringssystemet sammenlignet med fjøs med langsgående binger og fôrbrett. 
I hus med drenerende golv var en høyere andel av brukerne misfornøyd med klima/ventilasjon 
sammenlignet med bruk med tett golv, som først og fremst ble brukt i uisolerte hus. For begge 
de nevnte faktorene var det motsatte tilfelle der hvor brukerne var mest fornøyd. I fjøs med 
tett golv og talle, men også fjøs med gjødselgrop, var en høyere andel av brukerne mer 
misfornøyd med gjødselhandteringssystemet sammenlignet med drenerende golv og 
gjødselkjeller. Med hensyn til prioriteringer ved nye systemer var også fôringssystem/fôring 
høyest rangert. Kun 4 % av de som svarte hadde som høyeste prioritet å utvikle billigere 
driftsbygninger.  
 
Kommentarer 
Det ble funnet at hustype (isolerte hus, uisolerte hus eller hovedsaklig ute) ikke hadde noen 
signifikant assosiasjon med brukervurderingene i de statistiske modellene. Det vil si at 
brukerne ikke vurderte miljøet forskjellig i isolerte og isolerte hus, heller ikke når det gjelder 
arbeidsmiljø. Dette gir en antydning om at det ikke var hussystem som sådant, men 
utformingen ellers som bevirket hvorvidt brukerne var fornøyd eller ikke. Ikke uventet var 
brukerne med de nyeste driftsbygningene de mest fornøyde.  
 
Analysen av faktorene som brukerne var mest/minst fornøyd med viste at det var 
fôringssystem/fôring de var mest opptatt av. Det var også denne faktoren som brukerne 
prioriterte høyest ved utviklingen av framtidige systemer.  
 
Ut fra svarene i fritekst var det få brukere som så det som en prioritert oppgave å utvikle 
kostnadseffektive driftsbygninger. Det kan ha sammenheng med måten spørsmålet ble stilt på. 
Muligens kunne svarene blitt annerledes med forhåndsdefinerte i stedet for åpne spørsmål. 
Det var forventet at flere hadde vært opptatt av økonomi ettersom kostnadene ved å bygge nye 
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hus i dag er så høye at de har stor innflytelse på lønnsomheten i saueholdet. Det er mange 
faktorer som avgjør valg av bygningsløsning, og som ikke bare har relasjon til forventninger 
om størst mulig lønnsomhet. De aller fleste, uavhengig av driftsomfang, prioriterer derfor ikke 
de rimeligste løsningene for enhver pris.  
 
 
Etterord 
Undersøkelsen er gjennomført i et samarbeid mellom Småfeprogrammet for fjellregionen, 
Norges veterinærhøgskole, Veterinærinstituttet, Universitetet for miljø- og biovitenskap 
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning og Animalia, og er finansiert av 
Småfeprogrammet.   
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