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Denne artikkelen har til hensikt å belyse sauens naturlige atferd. I min oppvekst på et småbruk på 
Halsa i Nordland la jeg merke til at våre sauer vendte tilbake til samme strøk i fjellet til samme 
årstid år etter år, så lenge de levde. Det var vanlig at alle som hadde sauer slapp dem til fjells om 
sommeren. Denne driftsformen er fortsatt opprettholdt pr. i dag. Siden jeg tok hovedfag i etologi på 
frittlevende domestiserte sauer, er denne stammen med kjente sauer fra vårt gårdsbruk, blitt fulgt 
sammenhengende i 26 somrer. For å unngå uklarheter blir det først nødvendig med noen 
definisjoner: 
Domestiserte dyr betyr husdyr eller at mennesket styrer avlen 
Hjemområde: Område sauene holder seg til uten aktivt å ekskludere andre grupper med sauer fra 
området 
Hjemområdegruppe: Individer fra samme hjemområde som danner innbyrdes assosiasjoner 
 
Fjellbeitet hos disse frittlevende sauene som kom fra flere forskjellige fjøser, ble inndelt i mange 
hjemområder. Disse hjemområdene opprettholdes ved ”sosiale gjerder” mellom de forskjellige 
hjemområdegruppene. Hver enkelt hjemområdegruppe består av innbyrdes kjente sauer fra samme 
fjøs. Disse danner ikke varige assosiasjoner med ukjente sauer fra andre fjøser. De forskjellige 
gruppene kan dele felles soner av et hjemområde. Hjemområdet har dynamiske grenser fra år til år. 
De enkelte søyene etablerer med alderen et slags eiendomsforhold over bestemte gressflekker . 
Disse deles bare med bestemte individer. Hovedregelen er at ukjente grupper unngår å komme for 
nært innpå hverandre. Størrelsen på hjemområdet øker utover ettersommeren når kvaliteten på 
beitet forringes, sammenlignet med forsommeren. 
Det er ingen økologiske hindringer som hindrer disse sauene fra å kunne ha vandret langt av gårde 
i fjellet. I stedet holder de seg til faste hjemområder som de årlig vender tilbake til. Hjemområde i 
2 år for en søye, nr. 3, er vist i fig.1. 
 
Sauen er en typisk ”follower”, men følgeresponsen avtar med alderen. I dette studiet var det de 
eldste søyene som styrte det daglige trekket. Ingen fast ledersau er blitt påvist. Trekkruter fra 
slippsted til hjemområdene og innenfor hjemområdet læres fra generasjon til generasjon ved at 
lammene følger moren første sommeren og at de som ettåringer uten lam fortsatt av og til følger 
moren og andre kjente søyer fra gruppen hvor de vokste opp som lam. Slik erverver de viten og 
troskap til hjemområdet de første 2 årene av sitt liv. Dette troskapet vedvarer livet ut. En kan 
således betrakte hjemområdegruppen som basis i domestiserte sauers sosiale liv. Hjemområdet har 
på denne måten mye lengre varighet enn hver enkelt søye sitt liv. 
Frittlevende domestiserte sauer lever i et komplekst sosialt system og det er ofte sterke sosiale 
bånd mellom enkelte individer i gruppen. Slike forhold er her blitt observert å vedvare over flere 
år, og livet ut hos enkelte individer. Denne undersøkelsen viser også at sauen har en fascinerende 
god hukommelse, slik at trekkruter til hjemområdet ikke er glemt etter 3 - 4 - og 5 år borte fra 
hjemområdet. 
 
Videre viser disse mangeårige observasjonene at domestiserte sauer lever svært likt forvillede- og 
ville sauer når de får sjansen til det til tross for meget lang domestisering. Disse holder seg også til 
faste hjemområder til faste årstider som de årlig vender tilbake til. I mine observasjoner dier 
lammene moren til de er 5 – 6 mndr. gamle og avvennes gradvis. I perioden med helt lyse 
sommernetter i Nordland foregår beitingen over hele døgnet inndelt i 6,7 beiteperioder pr. døgn 



med hvile og drøvtygging innimellom. Når nettene blir mørkere øker lengden på  beiteperiodene, 
slik at de blir færre og av lengre varighet. Beitetid pr. døgn er ca. 9t i perioden med lyse netter og 
ca. 11t på ettersommeren hos søyer med lam og ettåringer uten lam som ennå vokser. Gjeldsøyer 
har markant kortere beitetid pr. døgn. Flokkdannelse hos dyr påvirkes av daglengden. Temporær 
oppsplitting av hjemområde-gruppen ser en særlig i perioden med lyse netter. Atferdsmodifikasjon 
skjedde ved sterk insektplage og ved abiotiske faktorer som regn, vind og varme sommerdager. 
Sauene kan forutsi en varm sommerdag. På slike dager starter morgenbeitingen tidligere enn ellers. 
Noen ganger skjer det at lammene mister kontakten med moren. Da er strategien at de følger kjente 
søyer fra gruppen. På denne måten treffer de igjen moren når medlemmene i hjemområdegruppen 
samles. Lam som er under 5 mndr. gamle er ikke modne nok til å lete opp moren alene innenfor 
hjemområdet ved atskillelse. 
 
Varig oppsplitting av hjemområdegruppen til ett, to og tre mordyr med lam kan skyldes mer drifts- 
formen enn genetikken og er meget uheldig i sameksistens med rovdyr. Tidligsanking og atskil- 
lelse av lammene fra moren og gruppen på egne beiter ved 3 – 4 mndr. alderen er også uheldig for 
bevaringen av hjemområdegruppen. Saulammene er ikke modne nok ved denne alderen og har ikke 
ervervet nok viten fra hjemområdet, slik at de husker det til neste år. Parring av årslammene 
forsterker ytterligere denne uheldige trenden ved at de blir mer uavhengig når de får lam. 
 
Ofte leser en om uoverensstemmelser mellom hytteeiere og saueiere ved at sauene kommer årlig 
og holder til rundt hytta og griser til. I slike tilfeller er hytta på hjemområdet til denne gruppen med 
sauer. Den beste løsningen er nok et gjerde som hindrer ferdsel av sauene. Noen bønder slakter de 
sauene som er sett ved hytta om sommeren når høsten kommer, men til neste år gjentar ofte 
senariet seg. Hvis bonden skal løse problemet slik, må ofte dessverre hele hjemområdegruppen 
slaktes. Dette er fordi at gruppesammensetningen av innbyrdes kjente sauer kan variere fra dag til 
dag, slik at sauer som ikke er sett ved hytta likevel kan ha vært der og husker ruten til neste år. En 
må være sikker på at de sauene som blir igjen fra denne gruppen ikke har lært veien skal denne 
metoden lykkes.  
Det som alle saueiere imidlertid bør være klar over er at når den siste søya fra en hjemområde- 
gruppe,som kan trekkruten til et bestemt hjemområde i fjellet er borte, dør denne tradisjonen ut for 
alltid. Den ødelegges bare én gang, og på fjellturer kan en ikke lenger glede seg over å se sauer til 
denne bonden i dette strøket av fjellet. 

 
                                                                              


