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FORORD 

 

Kravet om tett gulv på liggeplassen for sau i økologisk produksjon har gjort det nødvendig å 

finne frem til løsninger som er hensiktsmessige og som samtidig ikke innebærer for store 

kostnader. Dette forsøket, som ble gjennomført i tre sauebesetninger på Vestlandet ble 

finansiert av Nasjonalt pilotprosjekt i økologisk sauehold v/ prosjektleder Kjartan Nyhammer. 

Forsøksopplegget ble utarbeidet av professor Knut E. Bøe, Institutt for husdyr- og 

akvakulturvitenskap ved Norges landbrukshøgskole, som også har analysert dataene. Arbeidet 

med å bygge og installere liggepallene samt observasjonene av liggeadferd og 

gjødselmengder og fuktighet på liggearealene ble foretatt av brukerne i de tre besetningene 

mot en godtgjørelse. 

 

Vi vil få takke brukerne i de tre besetningene for innsatsen. Videre håper vi at resultatene fra 

denne undersøkelsen vil bidra til praktisk og hensiktsmessig informasjon for saueholdere som 

nå skal tilpasse seg kravet om tett gulv på liggeplassen. Vi vil også få takke Mattilsynet ved 

seksjonsleder Dag Frode Fridheim for støtte til forsøket. 

 

 

Ås – NLH juli 2004 

 

Knut E. Bøe       Kjartan Nyhammer 
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SAMMENDRAG 

 

Mange norske saueholdere, også de som driver innenfor økologisk saueproduksjon, har 

sauene i spaltegulvbinger, oftest med strekkmetall. I henhold til det norske regelverket om 

økologisk landbruksproduksjon, så skal det nå imidlertid være tett gulv på liggeplassen for 

sau i økologisk produksjon. I de mange økologiske sauebesetningene som nå står overfor 

dette kravet er det viktig å komme frem til løsninger som er hensiktsmessige og som samtidig 

ikke innebærer for store kostnader. Formålet med dette forsøket er å undersøke hvordan ulik 

utforming av liggearealet og frekvensen av renhold i binger med spaltegulv og dyretetthet 

tilsvarende det som er vanlig i norske besetninger påvirker sauenes liggeadferd og bingens 

renhet. Forsøket ble gjennomført i tre økologiske sauebesetninger på Vestlandet i perioden 

januar til mars 2004. I forsøket inngikk følgende faktorer: 1) Utforming av liggeareal (U-

formet i bakkant av bingen eller rett liggepall både ved bakvegg og bingefront), 2) Helling på 

liggeområdet (0, 5 eller 10 % fall), 3) Bredde på liggepall (0,50 eller 0,60 m) og 4) Renhold 

(en gang daglig eller hver annen dag). I hver av besetningene inngikk 8 binger i forsøket. I 

halvparten av bingene ble liggearealene rengjort daglig og i den andre halvparten ble 

liggearealene rengjort hver annen dag. Innenfor hver av disse behandlingene ble søyene rotert 

slik at hver av de fire gruppene hadde vært i alle de fire bingene. Hver forsøksperiode var på 

14 dager. 

 

I alle tre besetningene var det en klart større andel av dyrene som lå på liggearealet når det var 

liggeareal både i bakre og fremre del av bingen enn når det var et U-formet eller L-formet 

liggeareal i bingens bakre del. Årsaken er nok at liggeareal både bak og foran i bingen gir et 

større liggeareal, men mest fordi en slik utforming gir størst bingevegglengde. Et fall på 

liggearealet på 5 % hadde ingen virkning på sauenes liggeadferd, men en klar positiv virkning 

på renheten på liggearealet. En økning av bredden på liggearealet fra 0,50 m til 0,60 m hadde 

tilsynelatende ingen virkning på sauenes liggeadferd, men derimot medførte det en klar 

økning i gjødselmengden som ble liggende på liggearealet. Renholdsfrekvens hadde ingen 

virkning på sauenes liggeadferd, men gjødselmengden som lå på liggearealet var høyere når 

renhold bare ble gjennomført hver annen dag. Også to av brukerne påpekte at renhold hver 

dag var nødvendig. 
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1. BAKGRUNN 

 

Mange norske saueholdere, også de som driver innenfor økologisk saueproduksjon, har 

sauene i spaltegulvbinger, oftest med strekkmetall (Bøe og Simensen, 2003). I henhold til det 

norske regelverket om økologisk landbruksproduksjon (Debio, 2003), skal det nå være tett 

gulv på liggeplassen for blant annet sau i økologisk produksjon. Dette regelverket bygger på 

et europeisk regelverk (Rådsforordning EF nr. 1804/1999) som Norge er forpliktet til å følge i 

henhold til EØS-avtalen. Frem t1. januar 2011, da det omtalte regelverket også utvider kravet 

til areal til 1,5 m2 pr., vil løsning for de fleste av besetningene med økologisk sauehold være å 

legge inn områder med fast gulv i de eksisterende spaltegulvbingene. Her opereres det med vi 

kan kalle vanlig dyretetthet i norske sauebesetninger, det vil si 0,7 – 0,9 m2 pr. dyr (Bøe og 

Simensen, 2003).  

 

Forsøk viser at sauene har en sterk preferanse for å ligge inntil en vegg (Marsden og Wood-

Gush, 1986; Færevik et al., 2003). En utfordring blir derfor å lage liggeområdet slik at det blir 

tilstrekkelig veggplass for sauene. Liggeplassen bør ha en dybde på ca. 0,60 m, som er det 

som kreves av en sau som ligger (Bøe et al., 2004, upubliserte data). En større dybde vil 

derfor ikke gi et reelt sett større liggeareal. Uklippede sauer viser ingen preferanse for 

gulvtyper med liten varmeledningsevne, altså ”varme” gulv som halmtalle, tregulv eller 

madrasser (Færevik et al., 2003), men det gjør derimot klippede dyr, spesielt de to til tre første 

ukene etter klipping. En kan derfor ikke forvente at selv om en liggeplass med tett gulv er 

varmere å ligge på enn et spaltegulv, så vil sauene vise preferanse for det tette gulvet når de er 

uklippede. 

 

En annen utfordring er å oppnå en tilfredsstillende renhet på liggeplassen ved et minimalt 

renholdsarbeide. Ut fra erfaringer med bl.a. griser og kalver kan vi anta at å ha fall på 

liggeplassen vil bedre renholdet. 

 

1.1 Formål 

 

Formålet med dette forsøket er å undersøke hvordan ulik utforming av liggearealet og 

frekvensen av renhold i binger med spaltegulv og dyretetthet tilsvarende det som er vanlig i 

norske besetninger påvirker sauenes liggeadferd og bingens renhet. 

 

 5



2. MATERIALE OG METODE 

 

2.1 Forsøksopplegg 

 

Forsøket ble gjennomført i tre økologiske sauebesetninger på Vestlandet i perioden januar til 

mars 2004.  

 

I forsøket inngikk følgende faktorer:  

1. Utforming av liggeareal (U-formet i bakkant av bingen eller rett liggepall både ved 

bakvegg og bingefront). 

2. Helling på liggeområdet (0, 5 eller 10 % fall) 

3. Bredde på liggepall (0,50 eller 0,60 m) 

4. Renhold (en gang daglig eller hver annen dag, begge om morgenen). 

 

I hver av besetningene inngikk 8 binger i forsøket. I halvparten av bingene ble liggearealene 

rengjort daglig og i den andre halvparten ble liggearealene rengjort hver annen dag. Innenfor 

hver av disse behandlingene ble søyene rotert slik at hver av de fire gruppene hadde vært i 

alle de fire bingene. Hver forsøksperiode var på 14 dager, slik at den totale varigheten av 

forsøket var 8 uker.  

 

To av besetningene hadde Spælsau mens en besetning hadde Dalasau. Alle sauene var 

uklippet i forsøksperioden. Arealet pr. dyr varierte fra 0,80 til 0,98 m2. I to av besetningene 

var det gulv av strekkmetall, mens en besetning hadde trespaltegulv. 

 

Besetning  A B C 

Sauerase Dala/Norsk hvit sau Spælsau Spælsau 

Antall dyr pr. binge 9 9 8 

Bingestørrelse 3,60 x 2,00 3,60 x 2,45 3,60 x 2,00 

Areal pr. dyr (m2) 0,80 0,98 0,90 

Bingegulv Strekkmetall Trespaltegulv Strekkmetall 

Grovfôr Fortørket 
rundballesurfor. 1. 

slått 

Høy Grassurfôr, ikke 
fortørket 
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Besetning A 

I besetning A ble utforming av liggeareal og helling på liggeareal lagt inn som 

forsøksfaktorer. 

 

Fôrbrett

Fôrbrett

Fôrbrett

Fôrbrett

20
00
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0

60
0
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00

Strekkm etall

60
0
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00

 5 % fall

 5 % fall

 5 % fall

 0 % fall

 0 % fall

 0 % fall

0,29 m 2/dyr  liggearal
0,49 m  vegglengde pr. dyr

0,48 m 2/dyr  liggearal
0,80 m  vegglengde pr. dyr

 
Figur 1. Utforming av binger og  liggeareal i besetning A.  

 

Liggepallene var laget av 5” rupanel, og det var en kant på ca. 4 cm. opp fra 

strekkmetallgulvet. Et drikkekar var plassert på bingens sidevegg tett inntil bingefronten.  

 

Besetning B 

I besetning B ble utforming av liggeareal samt bredde på liggepall lagt inn som 

forsøksfaktorer. Fallet på liggearealene var 5 % i alle bingene. 
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Figur 2. Utforming av binger og  liggeareal i besetning B.  

 

Liggepallene var laget av 12 mm plater av kryssfiner, og det var en kant på ca. 5 cm opp til 

liggepallen fra gulvet i bingen. Drikkenipler var plassert på bakveggen i bingen med 1,20 m 

avstand.  

 

Besetning C 

I besetning C var liggearealene utformet som en L eller med to separate områder foran og bak 

i bingen (se figur 3). Fallet på liggearealene var 10 % i alle bingene.  
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Figur 3. Utforming av binger og  liggeareal i besetning C.  

 

Liggepallene var laget av 20 mm uhøvlede bord, og det var ingen kant (utover bordenes 

tykkelse) opp fra strekkmetallgulvet (se bilde 1). Et drikkekar var plassert på bingens 

sidevegg.  

 

 
 
Bilde 1. L-formet liggeplass laget av uhøvlede bord i besetning C 
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2.2 Registreringer 

 

Renhet 

Fuktighet på liggeplassen ble bedømt om morgenen to dager i siste del av hver av 

forsøksperiodene etter en skala der fra 1 til 4 der 1 = Bare små flekker, 2 = < 1/3 av arealet er 

fuktig, 3 = 1/3 < 50 % av arealet er fuktig og 4 = > 50 % av arealet er fuktig. Videre ble all 

gjødsel på liggearealene veid på en enkel vekt på de samme dagene.  

 

Liggeadferd 

På de seks siste dagene av hver forsøksperiode ble sauene liggeadferd observert av 

saueholderen på et tidspunkt av døgnet da man antok at mange av sauene hvilte. Følgende ble 

registrert: 

- Antall som ligger på liggeareal bak 
- Antall som ligger på liggeareal foran 
- Antall som ligger delvis på liggeareal 
- Antall som ligger utenfor liggeareal 
- Antall dyr som står 
 

Statistikk 

Gjennomsnittet for hver av de seks adferdsobservasjonene for hver gruppe av sauer ble brukt 

som enhet i den videre analyse. En faktoriell variansanalysemodell med de tre behandlingene 

innenfor hver besetning (form på liggeareal, fall/bredde på liggeareal og renholdsfrekvens) 

som hovedfaktorer ble brukt i statistisk analyse av dataene. For renhet i bingene ble bare total 

gjødselmengde på liggearealene i bingen gjenstand for statistisk analyse og da med en 

tilsvarende variansanalysemodell som for adferdsdataene.  

 

 

3. RESULTATER 

 

3.1 Liggeadferd 

 

Besetning A 

I besetning A ble observasjonene foretatt ca. kl. 12:00 og andel sauer som stod ved 

observasjonene var 16,9 %. Formen på liggearealet hadde en klar effekt på sauenes adferd (se 

tabell 1). I binger med U-formet liggeareal lå en signifikant større andel av sauene på 

 10



spaltegulv. Sauene fordelte seg ganske likt på liggerarealet foran og bak, henholdsvis 28,56 % 

og 27,89 %. Helling på liggeareal og renholdsfrekvens hadde ingen effekt på sauenes 

liggeadferd. 

 

Tabell 1. Sauenes liggeadferd i besetning A.  
 
 Form på liggeareal  Helling på liggeareal  Renholdsfrekvens 

 U-formet Foran og bak  5 % 0 %  Daglig Hver 2. dag 

Andel ligger på 

liggeareal (%) 

34,00 a 56,45 b  44,34 46,15  44,67 45,83 

Andel ligge delvis på 

liggeareal (%) 

7,55 7,55  8,56 6,58  8,60 6,50 

Andel ligge på 

spaltegulv (%) 

40,28 a 20,75 b  29,78 31,25  28,85 32,18 

Andel står (%)  18,14 15,24  17,36 16,02  17,89 15,49 

Middeltall med ulike bokstaver er signifikant forskjellige a,b P<0,0001, c,d P<0,001 

 

Besetning B 

I besetning B ble observasjonene foretatt mellom kl. 12:00 og kl. 13:00 og andel sauer som 

stod ved observasjonene var 8,5 %. Formen på liggearealet hadde en klar effekt på sauenes 

adferd (se tabell 2). I binger med U-formet liggeareal lå en signifikant større andel av sauene 

utenfor liggearealet, en større andel av dyr lå delvis på liggearealet og en større andel av 

dyrene stod. Sauene hadde en klar preferanse for å ligge på liggearealet foran ved fôrbrettet 

enn bak i bingen, henholdsvis 27,78 % og 16,90 % av observasjonene. Bredden på 

liggearealet og renholdsfrekvens hadde ingen effekt på sauenes liggeadferd. 

 

Tabell 2. Sauenes liggeadferd i besetning B. 
 
 Form på liggeareal  Bredde på liggeareal  Renholdsfrekvens 

 U-formet Foran og bak  50 cm 60 cm  Daglig Hver 2. dag 

Andel ligger på 

liggeareal (%) 

29,98 a 44,68 b  37,62 37,04  36,22 38,42 

Andel ligge delvis på 

liggeareal (%) 

5,90 c 1,39 d  3,13 4,17  2,89 4,40 

Andel ligge på 

spaltegulv (%) 

53,82 a 47,22 b  52,08 48,96  52,08 48,96 

Andel står (%)  10,30 c 6,71 d  7,18 9,84  8,80 8,22 

Middeltall med ulike bokstaver er signifikant forskjellige a,b P<0,0001, c,d P<0,001 
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Besetning C 

I besetning C ble observasjonene foretatt mellom kl. 22:00 og kl. 23:00 og andel sauer som 

stod ved observasjonene var 45,3 %. Formen på liggearealet hadde en klar effekt på sauenes 

adferd (se tabell 3). I binger med L-formet liggeareal lå en større signifikant større andel av 

sauene utenfor liggearealet og en større andel av dyrene stod. Derimot lå en større andel av 

dyrene delvis på liggearealet. Sauene fordelte seg ganske likt på liggerarealet foran og bak, 

henholdsvis 23,68 % og 25,36 %. Bredden på liggearealet og renholdsfrekvens hadde ingen 

effekt på sauenes liggeadferd.  

 

Tabell 3. Sauenes liggeadferd i besetning C. 
 
 Form på liggeareal  Bredde på liggeareal  Renholdsfrekvens 

 L-formet Foran og bak  0,50 m 0,60 m  Daglig Hver 2. dag 

Andel ligger på 

liggeareal (%) 

32,09 a 49,04 b  40,63 40,50  39,54 41,59 

Andel ligge delvis på 

liggeareal (%) 

0,96 a 6,13 b  4,21 2,88  3,73 3,37 

Andel ligge på 

spaltegulv (%) 

18,03 a 3,13 b  10,94 10,22  11,30 9,86 

Andel står (%)  48,92 a 41,71 b  44,23 46,39  45,43 45,19 

Middeltall med ulike bokstaver er signifikant forskjellige a,b P<0,0001, c,d P<0,001 

 

3.2. Renhet 

 

Besetning A 

Gjødselmengden var større med liggeareal både foran og bak enn på det U-formede 

liggearealet (tabell 4). Det var omtrent like mengder gjødsel på liggeområdet bak i bingen 

som foran i bingen. Gjødselmengden var meget klart høyere ved ingen helling på liggearealet 

i forhold til 5 % helling. Også fuktigheten ble mindre ved økt helling på liggearealet. 

Renholdsfrekvensen hadde mindre betydning. 
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Tabell 4. Gjødselmengder og fuktighet på liggearealene i besetning A. 
 
 Form på liggeareal  Helling på liggeareal  Renholdsfrekvens 

 U-formet Foran og bak  5 %  0 %  Daglig Hver 2. dag 

Fuktighet liggeareal 

foran 

- 1,19  0,75 1,63  1,13 1,25 

Fuktighet liggeareal 

bak 

1,19 1,28  0,78 1,69  1,25 1,22 

Gjødsel liggeareal 

foran (kg) 

- 0,23  0,05 0,40  0,22 0,24 

Gjødsel liggeareal bak 

(kg) 

0,27 0,22  0,07 0,42  0,22 0,26 

Gjødselmengde totalt 

(kg)  

0,27 c 0,45 d  0,09 a 0,62 b  0,33 0,38 

Middeltall med ulike bokstaver er signifikant forskjellige a,b P<0,0001, c,d P<0,001 

 

Besetning B 

Selv om liggearealet var større med liggeareal både foran og bak var den samlede 

gjødselmengden større på det U-formede liggearealet (tabell 5). Det var noe mer gjødsel på 

liggeområdet bak i bingen enn foran i bingen. Gjødselmengden økte med bredden på 

liggearealet og økte med mer enn 50 % ved renhold bare hver annen dag. Generelt var det 

relativt fuktig på liggearealet bak og relativt lite på liggearealet foran. 

 

Tabell 5. Gjødselmengder og fuktighet på liggearealene i besetning B 
 
 Form på liggeareal  Bredde på liggeareal  Renholdsfrekvens 

 U-formet Foran og bak  0,50 m 0,60 m  Daglig Hver 2. dag 

Fuktighet liggeareal 

foran 

- 1,06  1,00 1,13  1,06 1,06 

Fuktighet liggeareal 

bak 

2,91 2,94  2,88 2,97  2,84 3,00 

Gjødsel liggeareal 

foran (kg) 

- 0,36  0,23 0,49  0,35 0,37 

Gjødsel liggeareal bak 

(kg) 

1,61 0,77  0,93 1,45  0,87 1,51 

Gjødselmengde totalt 

(kg)  

1,61 a 1,13 b  1,05 a 1,70 b  1,05 c 1,69 d 

Middeltall med ulike bokstaver er signifikant forskjellige a,b P<0,0001, c,d P<0,001 
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Besetning C 

Selv om liggearealet var større med liggeareal både foran og bak var den samlede 

gjødselmengden større på det L-formede liggearealet (tabell 6). Det var noe mer gjødsel på 

liggeområdet bak i bingen enn foran i bingen. Gjødselmengden økte med bredden på 

liggearealet og økte til nesten det dobbelte ved renhold bare hver annen dag. Generelt var det 

lite fuktighet på liggearealet.  

 

Tabell 6. Gjødselmengder og fuktighet på liggearealene i besetning C. 
 
 Form på liggeareal  Bredde på liggeareal  Renholdsfrekvens 

 L-formet Foran og bak  0,50 m 0,60 m  Daglig Hver 2. dag 

Fuktighet liggeareal 

foran 

- 1,1  1,0 1,2  1,1 1,2 

Fuktighet liggeareal 

bak 

1,4 1,1  1,2 1,3  1,0 1,5 

Gjødsel liggeareal 

foran (kg) 

- 0,18  0,90 0,27  0,15 0,21 

Gjødsel liggeareal bak 

(g) 

0,70 0,25  0,42 0,53  0,32 0,63 

Gjødselmengde totalt 

(g)  

0,70 a 0,44 b  0,47 c 0,66 d  0,40 a 0,73 b 

Middeltall med ulike bokstaver er signifikant forskjellige a,b P<0,0001, c,d P<0,001 

 

 

3.3 Brukernes kommentarer 

 

Besetning A 

Brukeren bemerker at han ved klipping av sauene etter avsluttet forsøk observerte at sauene i 

bingene med liggepaller ikke var mer skitne enn de andre sauene i besetningen som gikk i 

tradisjonelle binger med bare strekkmetallgulv. Avføringen fra sauene var relativt tørr, noe 

som antagelig bidro til at sauene ikke ble skitne. Sannsynligvis vil det oppstå mer problemer 

med renhet hvis det ble brukt grassurfôr med høyere vanninnhold. Brukeren observerte at 

flere sauer skled på liggepallen bak når de skiftet plass og var ivrige under fôring med 

kraftfôr, og at de også snublet i kanten opp til liggepallen bak (mulig det ikke burde vært en 

kant her). I binger med liggepall foran ble det surfôret som ble trukket inn i bingen sparket 

ned til området i midten, og ble liggende der på strekkmetallgulvet. I binger uten liggepall 

foran ble dette fôrsølet liggende ved bingefronten og lettere tråkket ned. Ved 5 % fall på 
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liggepallen foran ble det langt ned til fôrbrettet for søyene, og brukeren observerte at mange 

hadde fått problemer på nakken med nakkebommen.  

 

Besetning B 

Brukeren bemerker at det blir mye søl når søyene drikker, og mener at dette gjør liggeområdet 

bak mindre attraktivt. Han stiller seg undrende til at forsøket ble gjennomført med så mange 

sauer i hver binge, fordi alle sauene ikke kunne ligge på liggeområdene samtidig. Videre 

bemerker han at sauer han kjente godt noen ganger lå på liggepallene og noen ganger utenfor, 

og har derfor et klart inntrykk av at sauene ikke har en sterk preferanse for å ligge på pallene. 

Sauene som var med i forsøket var ikke mer skitne enn de andre sauene i besetningen ved 

klipping etter forsøksperioden. Brukeren mener at renhold hver annen dag er tilstrekkelig. Det 

ble ikke observert at liggepallene var glatte for sauene.  

 

Besetning C 

Brukeren bemerker at sauene i bingene med liggepaller ikke var mer skitne enn de andre 

sauene i besetning som gikk i binger med bare strekkmetallgulv. Imidlertid kan det bli mer 

problematisk med sterkere fôring frem mot lamming. Han har en klar oppfatning om at 

renhold hver dag er nødvendig. Det er arbeidskrevende, og ikke så lett ved innleid hjelp, men 

han påpeker også fordelen ved at sauene blir mer tilvant kontakt med mennesker som jo er 

svært positivt under lammingen. Liggepallene var glatte for sauene. Det var et problem når 

sauene trakk inn fôr i bingen ved liggepall ved bingefronten. Da ble dette sparket ned til 

enden av liggepallen og akkumulerte seg der sammen med gjødsel.. Noen sauer ble observert 

knestående for å rekke fôret på grunn av liggepallen høyde ved bingefronten. Brukeren så 

ikke dette som et stort problem, men ved nybygg/større ombygging ville selvfølgelig 

fôrbretthøyden blitt innrettet korrekt etter gulvnivået i bingen.  

 

 

4. DISKUSJON 

 

I alle tre besetningene var det en klart større andel av dyrene som lå på liggearealet når det var 

liggeareal både i bakre og fremre del av bingen enn når det var et U-formet eller L-formet 

liggeareal i bingens bakre del. Årsaken er nok at liggeareal både bak og foran i bingen gir et 

større liggeareal, men mest fordi en slik utforming gir størst bingevegglengde. Tidligere 

forsøk (Marsden og Wood-Gush, 1986; Færevik et al., 2003) viser at sauene har en meget 
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sterk preferanse for å ligge mot en vegg (se bilde 2). Plassering av drikkenipler på bakveggen 

gir mye søl på liggearealet, og dermed et mindre attraktivt liggeareal, slik som i besetning B. 

Generelt ble tilstedeværelse av røkter av dyrene oppfattet som et varsel om fôring, slik at de 

reiste seg opp og økte sin aktivitet. Dette er antagelig årsaken til at spesielt i besetning C er 

det en stor andel av sauene som er aktive/står på observasjonstidspunktet.  

 

 
 

Bilde 2. Sauer har en sterk preferanse for å ligge inntil bingeveggen.  

 

Mens det i besetning A var en større gjødselmengde på liggearealet når det var liggeareal både 

foran og bak, var det motsatt i besetning B og C.  

 

Et fall på liggearealet på 5 % hadde ingen virkning på sauenes liggeadferd, men en klar 

positiv virkning på renheten på liggearealet. Enkle løsninger for å imøtekomme kravet om fast 

gulv på liggeplassen ved for eksempel å bare legge inn gummimatter, kan derfor ikke 

anbefales. Et praktisk problem med liggepaller ved bingefronten er det økte gulvnivået som 

gjør at fôrbretthøyden blir for lav og gir sauen en ugunstig etestilling. I praksis betyr dette at 

fôrbretthøyden må økes og at bingefronten må justeres der det anvendes nakkebomløsning 

(felles/horisontal eteåpning).  
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En økning av bredden på liggearealet fra 0,50 m til 0,60 m hadde tilsynelatende ingen 

virkning på sauenes liggeadferd. Det er likevel mulig at flere av sauene lå med enkelte deler 

av kroppen utenfor liggeområdet ved de smale liggepallene, men adferdsobservasjonene var 

ikke så detaljerte dette kan dokumenteres. Derimot medførte en økning av bredden på 

liggearealet til en klar økning i gjødselmengden som ble liggende på liggearealet. En bredde 

på liggepallen på 0,50 m bør derfor kunne anbefales for lette raser som spælsau.  

 

Renholdsfrekvens hadde ingen virkning på sauenes liggeadferd, men gjødselmengden som lå 

på liggearealet var høyere når renhold bare ble gjennomført hver annen dag. Også to av 

brukerne påpekte at renhold hver dag var nødvendig. Erfaringer fra tilsvarende løsninger med 

fast gulv på liggeområdet for kalver viser også behovet for daglig renhold. Ut fra dette bør det 

være en generell anbefaling å gjøre ren liggeplassen hver dag. En liten mengde strø på 

liggeplassen, for eksempel sagflis, vil gjøre overflaten tørr og dermed være en mer ren og 

attraktiv plass for sauene.  
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