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Bakgrunn og formål med denne prosjektdelen 

– Nytt sauefjøs – stor og viktig investering, påvirker drifta i flere tiår 
framover 

– Årlige drifts- og kapitalkostnader til et sauefjøs med utstyr utgjør 
“bare” omlag 5-15 % av de totale kostnadene i saueholdet 
(driftsgranskingstall), men økonomiske virkninger av fjøstype og 
innendørsmekanisering er større enn dette prosenttallet antyder.  

– Kan også påvirke arbeidsforbruk, fôrkostnader, dyrehelse og 
produksjonsresultat, så vel som mer praktiske sider ved 
driftsopplegget, hvor lettdrevet drifta er, røktertrivsel osv.  

– Formål: Vurdere arbeidsbehov og kostnader/lønnsomhet ved ulike 
hustyper til sau samt utfôrings- og lammingssystem 

 



Mange alternative fjøsløsninger 
– Ulike typer drenerende golv med gjødselkjeller/(grop), isolert eller uisolert 

– Uisolert hus med talle 

– Åpen front med talle 

– Plasthaller, skur o.l., ofte som talle 

– Mange forskjellige utfôringssystem, fra manuelt til nærmest fullmekanisert, 
til grovfôr og kraftfôr  

– Lammingssystem 

– Husdyrgjødsellager og -handtering 

– Ev. fôrlager inkluderes ikke i vurderingene i dette prosjektet 

– Heller ikke ombygginger/påbygg (sjøl om det kan være fornuftige valg) 

 

 

 



Hvor utbredt er ulike fjøstyper (nybygg)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Tall fra spørreundersøkelsen til K. Muri (95 brukere med nybygde fjøs fra 2008 eller 
senere som samtykket i senere kontakt om byggekostnader) 
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Bygningstype Isolert Uisolert Plasthall 
Åpen 

løsning Annet Sum 

Drenerende golv 37 26 0 0 0 63 
Talle 2 20 0 6 4 32 

Alle 39 46 0 6 4 95 

 
Drenerende golv, type % av brukere 

(n=63) 

Strekkmetall 41,3 
Plastrister 30,2 
Komposittspalter 9,5 
Trespalter 1,6 
Kombinasjon 17,5 

I alt 100,0 

 



Fôringssystem og grovfôrtyper i nybygde fjøs (fra K Muri)  
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% brukere med Alle (n = 95) 
Drenerende 
golv (n = 63) Talle (n = 32) 

Islandshekk/forhekk 33,7 15,9 68,8 
Kraftfôrautomat 3,2 3,2 3,1 
Rullende fôrbrett 5,3 6,3 3,1 
Grovfôrkutter 38,9 50,8 15,6 
Fôrutlegger/aut. fôrvogn 10,5 14,3 3,1 
Rundballer 93,7 92,1 96,9 
Silo 12,6 17,5 3,1 
Høy 20,0 19,0 21,9 
Høy eller høyensilasje 37,9 28,6 56,3 

 



Økonomiske vurderinger av ulike fjøsløsninger 
– Byggekostnader, inkludert tekniske installasjoner og utstyr 

(kontantutlegg, egeninnsats, egne materialer, egen traktor og utstyr, 
investeringsstøtte) 

– Levetid til bygg, installasjoner og utstyr, rentenivå 

– Heller regne per vfs. (planlagt eller faktisk dyretall) enn per m2 

– Vedlikehold, driftskostnader (strø, elkraft osv.), traktor og maskiner 

– Forsikringspremie på bygg 

– Arbeidsforbruk og verdi av egen, ulønna arbeidskraft (i ulike perioder 
av året, forskjell mellom brukersituasjoner) 

– Gjødselverdi og gjødselhandteringskostnader 

– Dyras produksjonsresultat og helse/sjukdommer 

– Fôrforbruk (særlig fôringssystem), fôrspill; verdi av spilt fôr 

– . 

 

 



Innsamling av driftsøkonomiske data m.m. (NIBIO/NILF)  

– Sendt ut spørreskjema om «Kostnader og arbeidsforbruk i nye sauefjøs» 
senhøsten 2015 (ganske omfattende, men ikke avskrekkende) 

– Opplysninger som trengs til driftsøkonomiske vurderinger av ulike 
fjøsløsninger, inkludert utfôring og handtering av husdyrgjødsel (jf. forrige 
plansje) 

– Men også hva som motiverte til å bygge nytt, forhold som var viktige ved valg 
av løsninger, hvor fornøyde de er med ulike forhold ved det nye fjøset og åpne 
spørsmål om hva de er spesielt fornøyde med og hva de ville gjort annerledes  

– Sendt elektronisk til 95 brukere med nybygde fjøs fra 2008 eller senere som 
samtykket i senere kontakt om byggekostnader; nettbasert skjema 

– Så langt har ca. 55-60 brukere svart på noe, ca. 40 har svart på det meste 

– Kun FORELØPIGE resultat  (må få flere svar, mer kvalitetssjekk, mange flere 
økonomiske analyser - kommer senere, også i Sau og Geit) 
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Foto: Berit Hansen 

JA 
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Antall vinterfôra søyer i nye sauefjøs 

 

 

 

 

 

– Variasjon fra under 50 søyer til 400 med drenerende golv (250-300 m/talle) 

– 15 % av søyene totalt i sesongen 2014/15 av lette (korthala) raser; 12 % 
ved drenerende golv; 28 % i tallefjøs.  

– Med vinterfôra søyer menes para søyer og påsettlam samt eventuelle 
påsettlam som først skal pares 1,5 år gamle.  
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Gjennomsnittstall 

 
Alle 

Drenerende 
golv 

 
Talle 

Ikke 
oppgitt 

Sesongen 2014/15 149 155 98 189 
Planlagt ved bygging 175 187 120 203 
Antall om 5 år 165 174 115 196 

 



Hvorfor avvik fra antall vfs. planlagt ved bygging?  

Oppgitte årsaker 
– Færre dyr enn planlagt (mest vanlige først): 

– For lite fôrgrunnlag 

– Plass i lamminga 

– Bygger opp besetning uten kjøp av livdyr 

– Arbeid utenfor garden 

– Leiejord som forsvant 

– Rovdyrtap 

– Flere dyr enn planlagt: 

– Bedre plass enn antatt, ombygging, mer sjølgående sau (gjennom avl)/ 
tidsbruk 
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  Total Ja Nei 

Ja, fikk støtte 83,7% 96,7% 53,8% 

Ja, søkte men fikk avslag 2,3% 0% 7,7% 

Nei, søkte ikke 14% 3,3% 38,5% 

Svarende 43 30 13 



Hvilke fasiliteter finnes i det nye fjøset? 

07.03.2016 12 

  Total Drenerende golv Talle 

Vaktrom 87,2 % 86,2 % 90 % 

WC 48,7 % 51,7 % 40 % 

Dusj 25,6 % 31 % 10 % 

Drivganger 46,2 % 55,2 % 20 % 

Smittesluse 71,8 % 72,4 % 70 % 

Lammekjøkken 30,8 % 41,4 % 0 % 

Teknisk rom 48,7 % 48,3 % 50 % 







Arbeidsforbruk – anslag av brukerne (ingen 

tidsregistreringer) 
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Gjennomsnitt 

 
Alle 

Drenerende 
golv 

 
Talle 

Daglig fjøsstell på vinteren    
Minutt per dag 83 88 62 
Minutt daglig per 100 vfs. 71 62 93 

Fjøstid i lamminga     
Timer per dag 21,3 23,2 16,8 
Timer daglig per 100 vfs. 17,5 16,4 20,3 

Klauvskjæring, timer per år 6,1 5,5 7,5 
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Forskjeller mellom drenerende golv og talle i viktighet 

ved valg av løsning  

– En behagelig arbeidstemperatur i fjøset (Drenerende golv) 

– Å gjøre fjøsstellet lite fysisk krevende (Talle) 

– God utnytting av gjødsla (Drenerende golv) 

– God dyrevelferd (Talle, men alle høgt) 

– Lågest mulig investering (Talle) 

– Å gi dyra mulighet til å være ute på vinteren (Talle) 
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Forskjeller mellom drenerende golv og talle i hvor godt 

fornøyde de er med: 

– Dyreflyt og handtering av dyr (Drenerende golv mest fornøyd) 

– Fôring med kraftfôr (Drenerende golv mest fornøyd) 

– Fôrutnytting (Drenerende golv mest fornøyd) 

– Hvor mye det kostet (Talle mest fornøyd) 
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Forhold de var spesielt fornøyde med og erfaringer fra 

byggeprosessen 

– Lite fysisk krevende grovfôrhandtering (Fôrkuttere, automatisering, 
fôrhekker)  

– Drivganger – logistikk og dyreflyt 

 

– Viktighet av planlegging og byggeledelse 

– Skygg unna i-mekselgere 

– Unngå dyrt teknisk utstyr, spiller liten rolle for arbeidsforbruket; største og 
viktigste arbeidsbesparelse i større besetninger ligger i å ha sjølgående 
sauer i lamminga 
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Hva de ville gjort annerledes 

– Bygd større (flere vfs.) 

– Drivganger: Flere, bredere osv. 

– Bedre løsning for søyer som har lamma, mer plass 

– Takhøyde (fôrutlegger) 

– Større fôrsentral 

– Bedre plass rundt fôrhekk 

– Syrefast/rustfri port 

– Takvinkel (snø) 

– Ikke investert i rullende fôrbrett. Enklest mulig.  

– Dyrt med halm (område uten korndyrking) 
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Innendørsmekanisering (Barnard og Nix, 1979) 

– Lite tyder på at mekaniserte fôringssystem øker produksjonen 
per dyr, men de kan senke arbeidsforbruket. Noen ganger kan 
denne type investeringer forsvares, andre ganger kan 
arbeidsbesparelsene dreie seg om minutter og fordelene kan bli 
illusoriske, sammenlignet med de høge kostnadene som pådras. 
Før slike investeringer foretas bør man tenke seg nøye om og 
stille seg spørsmål som:  

– Vil man virkelig spare kostnader til arbeidskraft eller annet?  

– Løser man en flaskehals for arbeidskrafta – og, i tilfelle, vil man da 
greit være i stand til å handtere en større buskap?  

– Finnes det billigere måter å oppnå samme resultat på? 



Oppsummering 

– De fleste er fornøyde med mye i det nye fjøset; trivsel for folk og dyr 

– Mange forskjellige løsninger og kombinasjoner med sine fordeler og 
ulemper 

 

– Hva er best økonomisk?  

– Neppe noe fasitsvar, avhengig av situasjonen til brukerfamilien, 
naturvilkår/klima osv. (Hvilket fjøssystem passer best under hvilke vilkår?) 
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