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Innledning 
Kravet om løsdrift for alle melkekyr fra 2024, samt forbudet mot bygging av nye båsfjøs har 
gjort at mange norske melkekyr flytter inn i store nybygde løsdriftsfjøs med automatiserte 
systemer for melking og fôring. Hvordan takler melkekyr denne overgangen; hvordan 
påvirkes produksjonen og dyrevelferden; og hva/hvor er risikofaktorene for utvikling av 
«taper-kyr»? Bioforsk Nord Tjøtta har vha. videoovervåkning fulgt to melkekubesetninger 
gjennom flyttingen fra tradisjonelt båsfjøs til løsdriftsfjøs med robotmelking (AMS).  
 
I næringen er det stort fokus på produksjon-, helse- og velferdsutfordringer relatert til 
løsdriftsenheter med automatisert drift. Det etterspørres gode løsninger relatert til kutrafikk og 
gruppeinndeling som direkte påvirker produksjonen, samt en effektiv utnyttelse av kapasiteten 
til melkerobot, kraftfôrstasjon og ete- / liggeplasser. Enkelte brukere sliter med lavere 
melkeproduksjon (Simensen et al. 2010), høyt celletall i melka, dårlig klauvhelse (Sogstad et 

al. 2005) og brunst (Hackett et al. 1984). Spesielt «taper-kyr» er utsatt med større risiko for 
avliving og ekstra arbeid for bonden. Det er derfor viktige interaksjonseffekter mellom 
besetningsstørrelse og produksjonssystem (båsfjøs vs. løsdrift og manuell melking vs. AMS) 
som bør undersøkes nærmere.  
Sosial rang i større grupper av voksne kyr er en viktig faktor som er lite undersøkt i fjøs med 
automatisert drift. Høyt rangerte kyr har bedre tilgang til både kraftfôrautomater og nytt 
grovfôr og produserer derfor mer melk (Val-Laillet et al. 2008). Sosialt stress og rang kan 
påvirke produksjonen i større grad i fjøs med automatisert drift, da individene selv må 
oppsøke og konkurrere om de tilgjengelige ressursene. Lavt rangerte individer gir muligens 
opp kampen, og får dermed i seg for lite kraftfôr, grovfôr eller får for lite hviletid, noe som 
igjen går ut over produksjon og dyrevelferd. Ettersom besetningene blir stadig større, blir også 
menneskelig kontakt og oversikten over enkeltindivider mindre, og bonden oppdager ofte 
ikke problemer før de gir seg utslag i reduserte produksjonsresultater, brunstproblemer, 
sykdom eller død.   
 
Materiale og metoder 

Det nybygde løsdriftsfjøset i prosjektet er isolert, mekanisk ventilert, med betong i 
gangarealet og gummimadrasser i liggebåsene. Fjøset har en DeLaval melkerobot med styrt 
kutrafikk, det er tre kraftfôrautomater og automatisk grovfôrtildeling. Det er 72 liggebåser i 
melkekuavdelingen og etter innsett av begge besetningene var det 52 melkekyr i denne 
avdelingen i overvåkningsperioden.  
Det ble montert seks videokameraer ved viktige ressursenheter i fjøset; som melkerobot, 
kraftfôrautomater, ventearealer, fôrbrett og kubørste. Det ble gjennomført kontinuerlig 
videoovervåkning fra innsett av første besetning den 23. april og fram til 15. mai. Fra 15. mai 
til ca. 1. juli ble det gjennomført videoovervåkning i flere perioder på 3-5 etterfølgende døgn.  
 
Mens kyrne fortsatt befant seg i båsfjøset ble individuelle kjennetegn registrert, noe som i 
tillegg til dataloggen fra AMS og kraftfôrautomater skulle gjøre det enklere å identifisere 
enkeltdyr.  
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Kyrne fra de to besetningene ble flyttet direkte fra båsfjøset og inn i løsdriftsfjøset, uten bruk 
av luftegård. Første besetning ble flyttet fra båsfjøset den 23. april, og fikk fem dager med 
tilvenning til de automatiske løsningene, før besetning nummer to flyttet inn. De to 
besetningene ble holdt adskilt inntil alle kyr i besetning to hadde vært gjennom melkeroboten 
og kraftfôrautomatene, deretter ble de slått sammen til en besetning.  
 
Seksten fokaldyr fikk aktivitetsloggere (IceTag 3D) på bakfoten 2-3 dager før innsett i 
løsdriftsfjøset, og kyrnes aktivitet ble registrerte før, under og i 2-4 uker etter innsett. 
 
Det ble registrert renhet på alle melkekyrne før innsett, og ved 8 og 22 uker etter innsett i 
løsdriftsfjøset.  Renhet ble rangert etter følgende skala:  
Reinhet: 0= helt rein, 0,5= < 15 % skitten, 1= < 25 % skitten, 1,5=> 25 % skitten uten klaker 
og 2= > 25 % skitten med klaker. 
 
Produksjonsdata og helseregistreringer inkl. utrangeringsårsaker er hentet fra kukontrollen. 
Gårdbrukerne har i tillegg registrerer spesielle hendelser og hvilke dyr som trengte ekstra tid 
for å lære seg å utnytte alle ressurser på egen hånd.  
 
På basis av videofilmene ble antall dyr; i venteareal, foran kraftfôrstasjonene, ved børste og 
som spiser grovfôr registrert hvert 10 min. i 48 t. i flere perioder 
 

Foreløpige resultater 

Vi har sett overfladiske sår, en ku aborterte kalven sin, en annen kalvet en måned for tidlig, og 
ei ku ble funnet død. Det var en god del riing og slåssing de første timene etter introduksjon i 
løsdriftsfjøset og ved introduksjon av kyr fra besetning to. Videofilmene fra de første tre 
dagene etter innflytting viste at kyrne var tydelig forvirret, de la seg i skrapearealet eller bare 
halvveis oppe i liggebåsen, de sto passive ved fôrbrettet eller i gangarealene og de fleste gikk 
ikke frivillig i kraftfôrautomaten eller melkeroboten. Enkeltdyr oppholdt seg i opptil 6 timer i 
ventearealet foran melkeroboten før de ble jaget inn av bonden. Enkelte dyr virket også 
slitne/utmattet og reiste seg ikke ved fôring, de beveget seg uvillig og stivt og var tydelig 
preget av det økte aktivitetsnivået. 
 
Foreløpige analyser av aktivitetsloggerne viste ikke uventet at aktiviteten og ståtiden økte 
betraktelig på flyttedagen og første dag etter flytting, men at kyrne allerede etter en uke hadde 
like lang liggetid som ståtid og etter en måned var de i gjennomsnitt oppe i nesten 60 % 
liggetid per døgn, noe som er på høyde med gjennomsnittlig liggetid før flytting (fig. 1). Om 
den økte liggetiden skyldtes god liggekomfort i liggebåsene eller sykdom/utmattelse har vi 
ikke sett på ennå. Vi har heller ikke sett nærmere på hvor kyrne lå, om de lå i liggebåsene 
eller i gang/skrapearealene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Gjennomsnittlig stå/liggetid i prosent per døgn 
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Foreløpige renhetsvurderinger av bakparten viser at kyrne var renere på bakparten i båsfjøset 
enn i løsdriftsfjøset. Over 60 % av kyrne var helt rene (renhet = 0) i båsfjøset, mens bare 30 % 
var helt rene etter 22 uker i løsdriftsfjøset (fig.2). Figuren viser at renhetsvurderinger på 1,5 
og 2 (> 25 % skitten med og uten klaker) øker omtrent tilsvarende (fig. 2). Videoopptakene 
viste at endel av kyrne lå så langt bak i liggebåsene at halene ble liggende i skrapearealet, noe 
som trolig var en årsak til at kyrne ble skitne på bakparten. Nesten 90 % av kyrne fikk 
anmerkning for våte klauver med skitklaker på. Dette kan trolig skyldes utformingen av 
skrapene i gangarealet. Skrapene er montert på en slik måte at det blir liggende mye våt skit i 
enden av gangarealet der skrapa stopper. Kyrne må passere gjennom dette området hver gang 
de skal til kraftfôrautomatene eller inn i melkeroboten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foreløpig konklusjon 

De foreløpige resultatene viser at overgangen fra tradisjonelt båsfjøs til et helautomatisk 
løsdriftsfjøs med blanding av forskjellige besetninger er en stor påkjenning for den enkelte ku. 
Det er derfor viktig med en god plan for overflyttingen og mange observante personer som 
kan assistere og følge med kyrne en god stund etter innflytting. Det er svært viktig å sikre at 
alle kyrne finner mat og vann, blir kjent med melkeroboten, samt legger seg på rett sted. 
Renhetskartleggingen viser også at utforming og konstruksjon av liggebåser og 
skraper/skrapeareal er viktig for å unngå skitne dyr og klauver. 
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Figur 2. Gjennomsnittlig renhetsvurdering i prosent for bakpart 
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