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I vår undersøkelse valgte vi å sette søkelys 
på ulike aspekter av dyrevelferd ved å 
kombinere 

•    ressurser som tilbys til dyra (som areal, 
strømateriale, gulvtype, liggeplass og 
miljøberikelser),  

•    atferd som kan indikere subjektiv 

 opplevelse (f.eks. aggresjon og positive 
 interaksjoner)  

•    og dyrehelse.  
    I tillegg lurte vi på hva geitebøndene 
tenker om viktigheten av noe av disse, 
siden det er de som bestemmer hva slags 
miljø de oppstaller dyra i.  Vi skal senere 

skrive en artikkel om det fysiske miljøet i 
fjøset. Nå presenterer vi atferdsindikatorer, 
helseutfordringer og betydningen av 
 ressurser hos produsentene. 
 
Datamateriale      
Dataene ble samlet inn våren 2020 i regi av 
prosjekt «Husdyrmiljø i norsk geitehold», 
som var et forprosjekt finansiert av 
Landbruksdirektoratet, og et samarbeid 
mellom NMBU og Tine. Et online spørre-
skjema ble, via mange kanaler, sendt ut til 
geiteprodusenter i hele Norge. Totalt fikk  
vi svar fra hele 163 produsenter. Spørre -
undersøkelsen satte søkelys på besetning, 
fjøsmiljø, atferd og helse hos dyra, og 
hverdagen og holdninger hos produsentene. 
 
Vi spurte produsentene om hvor viktig 
de mener det er for geiter å ha: 
•    stort bingeareal per geit i innefôrings-

perioden 
•    en stor felles binge der geitene går 

sammen  
•    tilgang til uteareal i innefôringsperioden 
•    god tillit til mennesker 
•    tørr og trekkfri liggeplass 
•    liggeplass med strø 

En spørreundersøkelse blant geiteprodusenter i Norge i april 
2020 viser at produsentene, uavhengig av erfaring, er enige 
om at sosialt miljø og forholdet mellom dyr og menneske er 
viktig for god dyrevelferd. Mange bruker også ulike typer 
miljøberikelser og synes at de forbedrer dyrevelferden på 
den måten. Bøndene tenker likt om plagsomhet ved ulike 
sykdommer hos geiter, men hvor ofte de opplever forekomst 
av disse, og hvor vanskelig de mener det er å forebygge 
eller kurere dem, er avhengig av flokkstørrelse. 
 
Av: Judit Vas og Knut Egil Bøe, NMBU

Tillit mellom dyr og 
menneske er viktig  
for dyrevelferden

Godt dyr-menneske forhold er gradert som 
veldig viktig for god dyrevelferd.  
Foto: Thale Braaten Hoff 
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•    tilgang til grovfôr hele tiden 
•    tilgang til ekstra stimuli i innefôrings-

perioden 
•    mulighet til å være ute på beite i 

beitesesongen 
•   mulighet til å kunne hvile i fred 
•    et godt forhold til andre geiter i gruppen  
•    forskjellige typer gulv  
•    en situasjon der geitene blir håndtert 

rolig og skånsomt, og der dyreeier 
bruker tid til ekstra «kos»  

•    å ha strømateriale  
 
Det var seks svaralternativer på 
hvert spørsmål:  
Uvesentlig 
Ikke veldig viktig 
Nøytral 
Litt viktig 
Svært viktig 
Jeg vet ikke 
 
Det siste svaralternativet, jeg vet ikke, ble 
gjerne brukt der spørsmålet ikke var 
relevant for deres besetning, eller der de var 
usikre på svaret.  
 
Hvor viktig er ulike ressurser  
for geitene? 
Det som fikk flest positive svar (svært 
viktig/viktig) var spørsmålet om viktigheten 
av tillit til mennesker. Det var ikke en 
 eneste geiteprodusent som mente at dette 
var nøytralt, eller ikke viktig. I sam svar med 
dette, mente også de fleste at rolig 
håndtering og ekstra kos var veldig viktig.  
    Godt forhold til andre geiter i gruppen 
ble også oppfattet som veldig viktig, noe 
som viser at sosialt miljø, både i forhold til 
mennesker og andre dyr, synes å være en 
vesentlig faktor i dyrs trivsel.  
 
Trives ute i beitesesongen 
Det som fikk nest flest positive svar, var 
viktigheten av at dyra fikk gå ute på beite i 
beitesesongen. Det var interessant å se at 
viktigheten av tilgang til uteareal i inne -
fôringsperioden ble oppfattet mer forskjel-
lig. Her mente noen at det var veldig viktig, 
mens andre syntes det var uvesentlig. Man 
kan jo lure på hvorfor utetid i beite -
sesongen synes viktigere enn i innefôrings-
perioden. Trolig kan det ha å gjøre med 
matressursene ute (gress, blader), vær -
forhold og sannsynligvis også områdets 
størrelse, som ofte er stort på beite, men 
gjerne lite og mindre innholdsrikt når det 
er knyttet til fjøset.  
    Det er også interessant å se at mens 
viktigheten av tørr og trekkfri liggeplass, 
sammen med å kunne hvile i fred, er høyt 
gradert av produsentene, virker tilgang til 
strømateriale eller at det er strø på ligge-

plass mer uvesentlig. Selv om dyra fore -
trekker å ligge på strø, kan det være en 
utfordring å holde strøet tørt.  
    Når det gjaldt spørsmålet om ulike typer 
gulv, hadde de fleste nøytral holdning. 
Derimot mente de fleste respondentene  
at det er viktig med stor plass per geit i 
innefôringsperioden, at geitene går  
sammen i en felles binge, at det er tilgang 
til grovfôr hele tiden, samt tilgang til  
ekstra stimuli.  
 
Miljøberikelser 
Særlig mente de fleste at miljøberikelser 
syntes å ha en god effekt. I svarene fra de 
163 produsentene, var det bare 26 som sa at 
de ikke bruker noen form for miljø-
berikelser til geitene. De fleste, 41 %, har 
én, 30 % har to, 20 % har tre, mens 9 % av 
produsentene tilbyr dyra minst fire ulike 
typer miljøberikelser. De mest populære er 
børster eller ting å gnage på, som lauv, 
brennesle, geitrams, greiner og stammer av 
forskjellige typer busker og trær. Dernest 
følger plattform (Figur 2). Liggehyller 

Figur 1. Geiteprodusentenes mening om viktighet av noen aspekter ved dyrevelferden.

I hvilken grad mener du det er viktig for geiter å ha følgende ressurser?

Figur 2. Popularitet av ulike miljøberikelser. 

Hvilke(n) av disse miljøberikelsene har du i bingene?

Kvister og greiner er ofte gitt som miljø-
berikelse.  Foto: Judit Vasu



64 2/2021  SAU OG GEIT

I hvilken grad opplever du følgende atferder i fjøset?

Figur 3. Hvor fornøyde er de som bruker miljøberikelser med bruk av disse?

Hvor fornøyd er du med bruk av miljøberikelser?

Figur 4. Årsak til at miljøberikelser ikke blir brukt.

Figur 5. Forekomst av atferder relatert til velferd evaluert av produsentene. De stjerne -
markerte («rolige når håndtert» og «kommer til deg») er atferder relatert til lavt stressnivå, 
mens de andre er relatert til høy stress.

Hvorfor har du ikke miljøberikelser?

og leker er også i bruk. Noen av 
produsentene tilbyr dyra veldig kreative 
miljøberikelser; som hengende baller eller 
dekk, rør til å klatre på og gå gjennom, 
huske eller dumpehuske, ulike typer  
baller, stubber og snøhauger og kjetting.  
Ja, én nevnte til og med sønnen som 
lekepartner. De fleste som bruker  
miljøberikelser sa at disse ble mye brukt,  
og at det forbedrer dyrevelferden i stor 
grad. Det var knapt noen som tenkte at  
de ikke lønner seg. 
 
Hvorfor IKKE miljøberikelser? 
De som ikke bruker miljøberikelser nå, ble 
spurt om årsaken og fikk fire svar-
alternativer. De fleste svarte at de ikke  
har nok plass, mens andre var usikre på  
om det var verdt investeringen. Hvis de 
skulle innført en type miljøberikelse i  
fjøset sitt, ville de fleste begynne med 
 børste fulgt av plattform og ekstra gnag.  
Få ville bruke liggehyller eller tilsvarende, 
mens ingen ville valgt leker som første 
miljøberikelse.  
 
Atferd og velferd 
Da vi fokuserte på atferdsindikatorer av 
stress hos geiter, spurte vi i hvilken grad 
produsentene opplever ulike atferder i 
fjøset. De kunne velge mellom 14 indi -
katorer (se tabellen), der 12 av dem 
indikerer høyt stress, mens 2 er indikatorer 
på lavere stress.  
    Det var stor bredde når det gjaldt 
produsentenes observasjoner av de ulike 
atferdsindikatorene, med unntak av de to 
positive. Alle svarte at geitene vanligvis er 
rolige når de blir håndtert. Og svaret var 
enda tydeligere på spørsmålet om dyra 
kommer til produsenten i bingen. 50 % av 
de som svarte opplever at dyra alltid 
kommer til dem. Dette er viktig, ikke bare 
for dyras skyld, men også for bondens 
velferd. Siden produsenten bruker lang tid 
hver dag sammen med geitene sine, vil 
positiv tilbakemelding fra dyra bidra til 
mestringsfølelse og økt trivsel hos 
mennesket. 
    Blant de negative indikatorer ble slåssing 
rapportert hos nesten alle, men i variabel 
grad. Geiter som rømmer vekk fra andre 
ble også observert hos de fleste. Aggresjon 
er det som ble rapportert oftest, spesielt ved 
kraftfôrstasjonen. Ved liggeplassene var det 
minst aggressiv atferd å se. Det å stå i kø 
og for eksempel vente på tilgang til vann, 
mat eller hvile, vil kunne indikere lavere 
dyrevelferd, men ventetid i forhold til slike 
ressurser ble rapportert som sjelden, eller 
ikke i det hele tatt, hos mer enn 75 % av 
produsentene.  
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Plattform geitene kan klatre eller hoppe på er en av de mest brukte miljøberikelser. Foto: Judit Vas 

Hvor ofte opplever du forekomster av disse  
helseproblemene (hos voksne geiter)?

Sykdomsforekomst 
18 forskjellige sykdommer ble listet i tre 
forskjellige spørsmål:  
1)  Hvor ofte opplever du forekomst? 
2)  Hvor plagsomt mener du det er for de 

syke geitene? 
3)  Hvor utfordrende er det for deg å 

forebygge/kurere disse sykdommene?  
 
På disse spørsmålene vises bare svarene fra 
produsenter som har mer enn 2 års erfaring 
som geiteprodusent, og en besetning på 
over 50 dyr, siden de andre muligens ikke 
har nok erfaring ennå til å ha god nok 
oversikt. Grafene viser svarene fra 91 
 besetninger.  
    Av de opplistede sykdommene var diaré 
gradert som den hyppigste, fulgt av defor-
merte klauver, flenger i øre, lus og kasting. 
Byller, munnskurv, øyebetennelser og 
luftveisinfeksjoner var hos mange 
produsenter aldri observert (Figur 6). Vi 
analyserte også hvorvidt flokkstørrelse eller 
produsentenes erfaring i antall år har 
påvirket disse evalueringene. Generelt fant 
vi en svak tendens til at produsenter med 
større flokker og lengre erfaring gjør oftere 
observasjoner.  
    Mange av sykdommene var mer relatert 
til større flokkstørrelse. Her kan nevnes 
mastitt, spenesår, melkefeber, børbeten -
nelse, kasting, klauver, halthet og diaré. 
Observasjonshyppigheten av lus/kløe, 
 innvollsparasitter og luftveisinfeksjoner 
hadde mer sammenheng med lengre 
erfaring som geiteprodusent.  
 
Hvor mye plages dyra? 
Da vi spurte om hva produsentene mente 
om i hvilken grad dyra var plaget av disse 
sykdommene, mente de at klinisk 

 Figur 6. Opplevd forekomst av ulike helseproblemer evaluert av produsenter.

Å vente på tur (nå for tilgang til kraftfôr) kan bidra til frustrasjon hos geiter.  
Foto: Janne Karin Brodin, NMBUu
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alvorlig mastitt og hjerne- og hjernehinne-
betennelse er de mest plagsomme, noe  
som er indikert med rød farge på figuren 
(Figur 7). Deretter følger børbetennelse, 
melkefeber og diaré, noe som er betraktet 
som ikke eller bare litt plagsomt av mindre 
enn 20 % av de spurte. Kasting, sår eller 
hudlesjoner, byller og flenger i ører er 
betraktet som ikke veldig plagsomt. 
Uansett flokkstørrelse eller erfaring, 
vurderte produsentene plagsomhet av de 
ulike sykdommene lik. Det tyder på at man 
ikke blir mer følsom overfor eller for vant 
til lidelsene, selv om man jobber i lang tid 
med geitene. 
 
Krevende å forebygge og behandle 
Etter evaluert plagsomhet og opplevd 
forekomst, spurte vi om hvor utfordrende 
det er å forebygge eller kurere disse helse-
problemene. Litt overraskende viste svarene 
at erfaring ikke spiller noen rolle når det 
gjelder hvor vanskelig bøndene synes det er 
å forebygge eller kurere sykdommene. 
Generelt opplever likevel produsenter med 
større flokker, større utfordring med 
forebygging eller kurering.  
    Hjerne- eller hjernehinnebetennelse, 
klinisk alvorlig mastitt og diaré topper igjen 
lista over hvor utfordrende forebygging og 
kurering oppleves. (Figur 8).   
 
Dyrevelferd som helhet 
Dyrevelferd ble definer i en rapport til 
Norges forskningsråd som «individets 
 subjektive opplevelse av sin mentale og 
fysiske tilstand som følge av dets forsøk på 
å  mestre sitt miljø». Det betyr at: 
1)  Dyrevelferd er et mål om hvorvidt et dyr 

kan mestre livet i det fysiske og sosiale miljø akkurat nå, som innebærer om den 
har tilgang til nødvendige ressurser som 
mat, vann og andre artstypiske ressurser 
som dekker atferdsbehov. Hos geiter 
inkluderer det for eksempel å være i en 
sosial gruppe og få mental stimulering. 

2)  Dyrevelferd viser hvordan dyr opplever 
situasjonen. Det er basert på individ, er 
subjektivt og kan være en kombinasjon 
av negative og positive emosjoner. 

3)  Dyrevelferd sier noe om hvorvidt dyrets 
kropp fungerer bra, det vil si om det er i 
god fysisk tilstand, er friskt og 
produserer bra.  

 
Disse tre aspekter av dyrevelferd; naturlig 
behov, emosjoner og helse går ikke 
nødvendigvis sammen. Å være på beite 

dekker mye av atferdsbehovet og dyra 
virker å ha mer positive emosjoner. Men 
det er høyere fare for smitte, sykdom og 
predasjon sammenlignet med å være i 
fjøset. Evaluering av dyrevelferd er derfor 
ikke et enkelt instrument som måler 
 dyre velferden i sin helhet, men det er et 
vitenskap elig tverrfaglig arbeid som 
 kombinerer både atferdsforskning, ernæring 
og veterinærmedisin.  
 
Takk 
Vi i prosjektgruppa føler oss heldige som 
opplevde at vårt ønske om å utføre pro-
sjektet, ble støttet av Landbruks direktoratet. 
I tillegg er vi svært takknemlig overfor 
 kontakter, fagpersoner og organisasjoner 
(Tine, Animalia, NSG, raseklubber) som 
bidro til utvikling av spørreskjemaet, eller 
hjalp til med å få undersøkelsen ut til 
produsentene. Men mest av alt vil vi takke 
de mange geiteeierne og produsentene selv, 
som tok seg tid til å svare og som møtte 
prosjektet med positiv holdning.  

Hvor plagsomt er det for syke geiter mener du?

Figur 7. Plagsomhet av forskjellige sykdommer for geiter, evaluert av produsenter.

Hvor utfordrende er det for deg å forebygge/kurere disse?

Figur 8. Opplevd utfordring med forebygging/kurering av forskjellige sykdommer.

FOREBYGGER: Fri tilgang til grovfôr 
forebygger aggresjon relatert til  
konkurranse om mat. 
Foto:Janne Karin Brodin, NMBU


