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Bakgrunn 

 
Mange studier har fokusert på byggekostnader og det er godt dokumentert hvordan 
byggekostnadene pr enhet reduseres med økende størrelse på bygningen (Næss & Stokstad, 
2010). Det er også påvist at det er stor variasjon i hvor mye areal som settes av pr. ku (Næss 
& Bøe, 2010), og dette vil naturligvis påvirke byggekostnadene. Likevel er det grunn til å anta 
at en godt organisert planløsning er med på å redusere arbeidstidsforbruket. Det samme 
gjelder økt mekanisering, men muligens til en høyere pris sammenlignet med en forbedret 
planløsning. 
 
Det daglige arbeidet kan hovedsakelig deles inn i melking, fôring, rengjøring og kalvestell. 
Totalt arbeidstidsbehov per ku varierer betraktelig, men synes å utgjøre ca 40-50 timer per ku 
per år for en besetning på 80-100 kyr, og reduseres ved økt besetningsstørrelse (Hedlund, 
2008) 
 
Mange melkebruk har også opplevd en betydelig reduksjon i arbeidsbehovet gjennom 
utvidelse. Større gårder er raske til å adoptere ny teknologi og drar stor nytte av arbeids-
besparende teknologier. Bewley, Palmer, and Jackson-Smith (2001) rapporterte at bønder som 
bygde helt nye fasiliteter oppnådde høyere produksjon og større effektivitet sammenlignet 
med bønder som bygget om eksisterende bygninger.   
 
Tradisjonell melking er den mest tidkrevende delen av arbeidet i båsfjøs. Med AMS forventes 
arbeidsbehovet å være betydelig lavere, i tillegg til økt frihet for bonden. En riktig utformet 
avdeling for kyr med spesielle behov vil også forenkle arbeidet med syke dyr og i forbindelse 
med kalving (Kammel & Graves, 2007; Vasseur et al., 2010).  
 
Målet med denne studien var å undersøke arbeidstidsbehovet for det daglige rutinearbeidet i 
innefôringsperioden med forskjellige besetningsstørrelser, planløsninger og 
mekaniseringsnivå i løsdriftsfjøs. 
 
 
Materiale og metode 
 
Studiet inngår som en del av «KuBygg-prosjektet», og planløsninger fra 201 løsdriftsfjøs 
fordelt over hele landet med en gjennomsnittlig besetningsstørrelse av 38,0 ± 14,5 kyr ble 
innhentet. I de fleste besetningene ble det praktisert spredt kalving. Alle besetningene ble 
besøkt av trenede observatører. Variabler som ble testet i de statistiske modellene er oppført i 
tabell 1. For mer informasjon se: Næss & Bøe (2010). 
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Tabell 1. Variabler som ble testet i de statistiske modellene. 
 

Bygningstype: Ny vs. ombygd bygning. 

Melkesystem: Melkestall for manuell melking eller automatisk melking (AMS). 

Bygningsform: Antall fløyer i planløsningen 

Antall liggebåsrekker: Antall liggebåsrekker i avdelingen for melkende kyr. 

Plassering av liggebåser: Liggebåsenes plassering i forhold til fôrbrettet. (jfr.  Næss & Bøe, 2010). 

Ungdyr: Areal avsatt til ungdyr pr. melkeku (m2 per ku). 

Sinkuavdeling: Sinkyr i en egen avdeling 

Separasjonsbinger: Separasjonsbinger tilgjengelig nær melkekuavdelingen. 

Golvtype i ganger: Tett golv eller spaltegolv 

Grovfôrtildeling: Tildelingsmetoder: Manuelt, fôrutlegger, traktor m/ utlegger, annet. 

Grovfôrlagring: Lagringsmetoder. Rundballer, tårnsilo, plansilo, annet. 

 
 
Gårdene som er inkludert i studien er typiske familiebruk eller samdrifter mellom 2-5 bruk, 
der eierne utførte hoveddelen av arbeidet selv. I gjennomsnitt ble mer enn 80% av fjøsarbeidet 
gjort av brukerfamilien. Gjennomsnittsalderen for bøndene var 45 år og 90% av dem var 
menn. Gårdsbesøkene ble gjennomført i innefôringsperioden mens fjøsarbeidet vanligvis er 
preget av faste arbeidsoppgaver. Bøndene ble alle bedt om å anslå daglig arbeidstidsforbruk 
for det regelmessige arbeidet inkludert kalvestell. Tid brukt til bygningsmessig og teknisk 
vedlikehold var ikke inkludert. Til slutt ble arbeidstidsdataene justert for besetningsstørrelse 
og beregnet som minutter per ku og dag. 

 
Statistiske analyser ble utført med generell lineær modell i SPSS 16. Pearson 
korrelasjonskoeffisient ble brukt for å teste sammenhengen mellom besetningsstørrelse og 
arbeidstidsforbruk. Nødvendig arbeidstidsforbruk var forventet å variere mellom ulike 
besetningsstørrelser (fig. 1). Derfor startet modellbyggingen med å lage flere enkle modeller 
bestående av én variabel om gangen sammen med "besetningsstørrelse". Til slutt ble det med 
baklengs eliminering laget en samlet modell som inkluderte alle variabler som bidro til en 
høyere justert R2 for de enkle modellene (P < 0,1). 
 
 
Resultater og diskusjon 
 
Det gjennomsnittlige arbeidstidsforbruket var 11,1 ± 5,1 (min ku-1 dag-1) og varierte fra 1,40 
til 33,9 (min ku-1 dag-1) (Fig. 1). Arbeidstidsforbruket varierte betraktelig mellom 
besetningene (spesielt i små besetninger), og ble redusert ved økt besetningsstørrelse (r = - 
0,59, P < 0,001).  Resultater fra denne studien viser at arbeidstidsforbruket per ku ble redusert 
ved å øke besetningsstørrelse opp til ca. 60 kyr, noe som er i samsvar med tidligere forskning. 
Arbeidstidsforbruket kan være enda lavere i enda større besetninger, men ifølge Hedlund 
(2008) er melking den eneste grunnen til redusert arbeidsbehov når besetningene øker fra 100 
til 400 kyr. 
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Figur 1. Arbeidsforbruk (minutter ku -1 dag -1) for ulike besetningsstørrelser.  
Minutter ku -1 dag -1 som punkter (•) og som polylinje (_____). 

 
 
I følge de statistiske modellene var estimert arbeidstidsforbruk høyere i ombygde 
sammenlignet med nye fjøs (P < 0,01), men dette var tilfelle bare for besetninger opptil 39 kyr 
(Fig. 2). Det synes rimelig å anta at det er svært omfattende å renovere fjøs for besetninger fra 
40 kyr og oppover, og at resultatet ofte blir bygninger med lignende funksjonalitet og 
mekaniseringsnivå som nye fjøs. Bewley et al. (2001) rapporterte at nye bygninger generelt ga 
mer optimale løsninger, og gjennom det var mer arbeidseffektive enn ombygde fjøs, selv om 
investeringene var høyere. 
 
 
 

 

Figur 2: Modellestimat av arbeidsbehovet i ombygde og nye fjøs. 
Nye (_____), Ombygde (------) 
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I mange av de større besetningene var det investert i AMS (Gjennomsnittlig 
besetningsstørrelse på AMS-gårder: 53,2 ± 12,4 kyr) og AMS-fjøs hadde betydelig lavere 
arbeidstidsforbruk (P < 0,05). Men i motsetning til manuell melking, var anslått 
arbeidstidsforbruk per ku upåvirket av besetningsstørrelse innen AMS-fjøsene. Forskjellen 
mellom manuell melking og AMS ble derfor redusert ved økt besetningsstørrelse (Fig. 3.)  

 

 

 

Figur 3: Modellestimat av arbeidsbehovet i fjøs med manuell melking og med AMS. 
Manuell melkestall (_____), AMS (------) 

 
 
En melkerobot har en viss kapasitet, og endringer i besetningsstørrelsen innenfor det én AMS 
håndterer vil ha liten effekt på arbeidstidsforbruket. I besetninger med manuell melking vil 
kapasiteten avhenge av type melkestall, størrelse og hvordan den er utstyrt. AMS 
representerer en høy investering (Næss & Stokstad, 2010), men spesielt i land med høye 
lønnskostnader, som i Norge, kan en slik investering være lønnsom. 
 
Planløsninger med 1-2 liggebåsrekker hadde i modellen et betydelig høyere 
arbeidstidsforbruk (P < 0,05) sammenlignet med 3 liggebåsrekker. En mulig forklaring kan 
være at disse bygningene var eldre eller de var ombygde bygninger. Golvtype, representert 
ved tette golv eller spaltegolv, påvirket heller ikke arbeidstidsforbruket. 
 
Hverken plass avsatt til oppdrettet (m2 per ku), eller mulighetene for utskilling av sinkyr, 
hadde effekt på arbeidstidsforbruket. God tilgang på behandlings- og sykebinger hadde en 
tendens til å bidra til lavere arbeidstidsforbruk (P < 0,2). En godt designet avdeling for kyr 
med spesielle behov er tidligere dokumentert å redusere arbeidstidsforbruket og forenkle 
veterinærarbeidet i tillegg til at det har en positiv effekten på dyrevelferden (Vasseur et al., 
2010). 
 
Selv om ombygde fjøs ofte hadde mer sammensatte planløsninger, var ikke 
arbeidstidsforbruket påvirket av hvor mange bygningsfløyer det var eller hvor liggebåsene var 
lokalisert. Godt utformede fjøs synes å ha god funksjonalitet uavhengig av disse parameterne.  
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Grovfôrtildelingen var mer eller mindre mekanisert på alle gårder. Det kan forklare hvorfor 
tildelingsmetoden ikke påvirket arbeidsbehovet per ku. Ifølge modellen var det ingen 
signifikant effekt av metode for grovfôrlagring på arbeidstidsforbruket, muligens fordi mange 
gårder bruker rundballer i tillegg til deres viktigste lagringsmåte for grovfôr. 
 
 
Konklusjon 

 
Variasjonen i arbeidstidsforbruket per ku var stor mellom gårdene, men generelt ble 
arbeidstidsforbruket redusert med økt besetningsstørrelse opp til ca. 60 kyr. For AMS-fjøs var 
estimert arbeidstidsforbruk uavhengig av besetningsstørrelsen, mens i besetninger med 
manuell melking ble arbeidstidsforbruket redusert ved økt besetningsstørrelse fra 20 til 80 
kyr. 
 
Estimatet av arbeidstidsforbruket var høyere for ombygde fjøs i besetninger opptil 39 kyr. 
Omfattende variasjonen i arbeidstidsforbruket peker på at optimalisering av planløsning, god 
driftsledelse og egnet mekaniseringsnivå, vil kunne redusere arbeidstidsforbruket betydelig. 
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