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FåreBygg – mål:
Framskaffe vitenskapelig baserte anbefalinger for norsk sauehold
ved å undersøke sammenhenger mellom ulike bygnings- og
driftsløsninger og sauens helse, velferd, produktivitet og økonomi.

Effekten av enkle driftsbygninger og tilgang på uteareal på sauens helse, velferd
og produktivitet
Effekten av fjøsløsninger, driftssystemer og bondens arbeidsmiljø på
arbeidstrivsel, motivasjon og kvaliteten på husdyrrøktet



Enkle driftsbygninger



Utvikling av spørreundersøkelse om fjøstyper, utstyr, rutiner, 
sauehelse, motivasjon, arbeidstrivsel og arbeidsmiljø

• Sendt ut til 3764 sauebønder i 2014

• 1207 svar = 32 %

Spørreundersøkelse

Foto: Grethe Ringdal
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Spørreundersøkelsen - byggeår

• 133 nybygg fra 2008 
eller senere

• 95 samtykket -> ny 
spørreundersøkelse 
fra NIBIO 
(Arbeidspakke 4)

Foto: Grethe Ringdal
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Modifisert fra Lund, 2006

Uakseptabel Akseptabel God

Foto: Ane Nødtvedt
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Velferdsprotokoll

Dyrebaserte velferdsmål Ressursbaserte velferdsmål

Type mål Atferd: Kvalitative 
atferdsvurderinger
Helse: Skader, sjukdom, hygiene, 
hold

Miljø: Fjøs, innredning, beite
Fôr, vann: tilgang og kvalitet

Fordeler • Klar sammenheng med 
dyrevelferd

• Lettere å standardisere
• Pålitelig
• Lite tidkrevende

Ulemper • Vanskelig å standardisere
• Mindre pålitelig
• Tidkrevende

• Ikke nødvendigvis klar 
sammenheng med 
dyrevelferd

• Krever utstyr



Tilpassing av velferdsprotokoll



Gjennomføring av velferdsvurderinger

Til sammen besøkte vi 64 besetninger i løpet av 7 uker våren 2015:

Observatør Region Antall gårder

Sofia Rogaland 15

Selina Rogaland 15

Maren Oppland 15

Vibeke Fjellregionen 15

Karianne Akershus/Buskerud 4

Foto: Grethe Ringdal



Innsamlet data i arbeidspakke 1

Spørreundersøkelse (n=1207)

• Fjøssystem

• Rutiner

• Sauehelse

• Arbeidsmotivasjon

• Arbeidstrivsel

• Arbeidsmiljø

• Holdninger

Feltstudie (n=64)

• Atferd

• Helse

• Ressurser

• Mastittprøver

Skal slås sammen med produksjonsdata fra sauekontrollen



Publikasjon Datakilde

Pålitelighet av kvalitative atferdsvurderinger for sau Test av kvalitative 

atferdsvurderinger (video)

Sammenheng mellom fjøssystem og gårdbrukeres 

motivasjon, arbeidstrivsel og holdninger

Spørreundersøkelse 

(n=1207)

Effekter av saueprodusenters motivasjon, arbeidstrivsel

og holdninger på sauens velferd

Spørreundersøkelse 

kombinert med feltdata

(n=64)

Dyrevelferd i forskjellige typer driftsbygninger Spørreundersøkelse 

kombinert med feltdata

(n=64)

Sammenheng mellom fjøssystemer og sauens helse og 

produktivitet

Spørreundersøkelse 

kombinert med feltdata

og sauekontrolldata 

(n=64)

Planlagte publikasjoner fra arbeidspakke 1



Prosjektet er finansiert av:

FFL/JA
Småfeprogrammet for Fjellregionen
Animalia

Enkel driftsbygning?

Foto: Eva Egeberg

Takk til alle saueprodusenter som har bidratt!


