
Regelverk

I oktober ble det kjent at Norge ikke lenger får unntak fra EU’s økologiforordning om tett liggeunderlag på
halve arealet i binger. Mange sauebønder er bekymret. Her skisserer vi noen praktiske løsninger.

Grete H.M. Jørgensen I Norsk Institutt
for Bioøkonomi, Stasjon Tjøtta.
Knut E. Bøe I Institutt for husdyr og
akvakulturvitenskap, Norges miljø- og
biovitenskapelige uÅiversitet.

(se pkt 4.11.3 i veilederen) slik at det
har vært tillatt å ha strekkmetall eller
spaltegulv i hele bingen.

Det er viktig å være klar over at også
(Mattilsynet, Veileder B). Frem til nå’ i konvensjonell husdyrproduksjon
har det i Norge vært et unntak for sau er det for storfe krav om tett gulv på
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?vled nytt økologiregetverk i EU blir det ikke tenger unntak for sau og spattegulusbinge. Foto: Grete H.M. Jørgensen

I økologiske husdyrrom er det krav
om at minst halvparten av det samlede
bingearealet skal være tett, det vil si ikke
bestå av spahe- eller strekkmetallgulv



Sauer foretrekker å ligge inntil bingeveggen.
Foto: Grete H.M. Jørgensen

En relativt enkel måte å tilfredsstille kravet om tett gulv på liggeplassen er å legge liggepaller
av tre i bakre del av bingen. Foto: Knut Egil Bøe

liggeplassen for alle kalver og hunndyr
(Forskrift om hold av storfe) og for
alle griser (Forskrift om hold av svin).
I aktivitets- og gjodselarealet kan det
altså være spaltegulv.

Hva sauen foretrekker
Sauer med full ull har ikke vist
klare preferanser for spesifikke
liggeunderlag, men nyklipte sauer
foretrekker klart golv med lav
varmeledningsevne, det vil si tre eller
halm, framfor strekkmetall til. I
preferanseforsok mellom ulike typer
spaltegulvsmaterialer foretrekkes sauer
heller ikke et materiale over et annet,
men tett gulv velges utelukkende som
liggeunderlag ved lave temperaturer
etter klipping [2]. Dette er noe av
bakgrunnen for regelverket for
økologisk sauehold som krever at
halvparten av totalarealet på minst
halvannen kvadratmeter per dyr skal
være et fast liggeunderlag. Nyfødte
lam skal også tilbys et fast golv som
ikke skaper trekk og nedkjoling i
konvensjonell drift.

Observasjoner av sauers liggeadferd
i binger viser at de ikke velger å
ligge midt i bingen, men foretrekker
å ligge inntil en vegg [3,4]. Det er
viktig informasjQn når vi skal lage
liggeplasser med tett gulv i bingene.
Formen på bingen vil i stor grad påvirke
tilgangen på veggplass [51.

LiggepaNer i spaltegulvsbinger
En relativt enkel måte å tilfredsstille
kravet om tett gulv på liggeplassen er
å legge inn liggepalter av tre i bakre del
av bingen. Dette arealet skal da utgjøre
0,75 m2 per søye. Forsøk har vist at
dette var et tilstrekkelig liggeareal.
Da hadde søyene en normal liggetid
og de ble sjelden observert liggende i
aktivitetsarealet, altså på spaltegulvet
[51. Det var nødvendig med et visst
daglig renhold av liggeplassen for at
den skulle ha en akseptabel renhet. For
å holde liggeplassen tørr, holder det å
bruke litt sagflis.

Populært med smal pall
En annen løsning er å legge inn smale
liggerpaller som er 0,50 — 0,60 meter
brede i bingene. Dette tilfredsstiller
kravet til tett gulv på liggeplassen, men
ikke helt ut kravet om at halvparten
av totalarealet skal være tett. En
feltundersøkelse ble gjennomført i tre
ulike sauebesetninger på Vestlandet,
der design, grad av helning og
bredde på en et fast liggeunderlag
ble undersøkt i spahegulvsbinger.
Äntall dyr som brukte liggepallene ble
registrert. I tillegg ble gjødselmengden
som havnet på liggepallen veid og
vurdert ppp mot behov for skraping.
hver dag eller annen hver dag [6].

Sauene brukte liggepallene og
design som gav mest mulig veggptass

(liggepall både foran og bak i bingen)
ble brukt mest av dyrene. Vi kalkulerte
at en lengde på 0,9 meter liggepall
per sau tangs vegg var nødvendig for
at alle dyrene i gruppen skulle kunne
ligge samtidig. Bredden på liggepallen
påvirket ikke sauenes liggeadferd,
men flere sauer ble observert å ligge
på spahegolvet da liggepallen var 50
cm bred enn da den var 60 cm bred.
Bredden bør imidlertid tilpasses
sauerasen. En helning på fem prosent
gjorde at liggepallen både var tørrere
og renere. Daglig renhold er likevel
trolig nødvendig for å unngå at
liggearealet blir vått og møkkete [81.

økologiregelverk

Det er varslet at nytt økologi
regelverk fra EU skal implemen
teres i Norge. Tidspunktet er
ennå uavklart. l)et nye regelver-.
ket inneholder krav om at minst

halvparten av gulvet i sauefjøs
skal bestå av tett underlag.

På I)ehio sine nettsider kan
vi lese at Debio har sendt ut en
spørreundersøkelse til alle saue—
produsenter godkjent av Dehio
for å kartlegge situasjonen, øg

for å utrede konsekvensene.
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å senke dyretettheten på - også under
norske forhold. Forsøk på As har vist
at tak over slike uteområder kan være
fordelaktig. Fôret kan også piasseres
utendørs, og gjør man det velger gjerne
sauene liggeplass inne, vekk fra fôret
og trafikk fra aktive dyr. Hardgjøring
og preparering av underlaget ute er
meget viktig for unngå gjørme og
lette regelmessig fjerning av møkk og
fôrrester[71. Om Mattisynet velger å
godkjenne et preparert uteområde som
en del av totalarealet kan det bli enklere
for økologiske sauebønder å legge inn
smale liggepaller langs veggene inne,
på toppen av spahegulvet, i perioder
ved behov. Dette uten at disse smale
liggepallene nødvendigvis opptar halve
totalarealet innendørs.

Enkle tilpasnïnger
Praktiske forsøk under norske forhold
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Tenk også på uteområdet
Voksne sauer med full uii tåler svært
lave temperaturer og velger ofte å være økologisk produksjon.
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derfor være en kostnadseffektiv måte

heidekkende spaltegulv, for å oppfylle
ogBoe, K.F., 2011.

kravet om tett liggeunderiag til sau i OUtdtK)r - during winter Effec of
feed Iocation, roofand wcather factnrs on resthi
and aetivits (anidiaii Journal of Animal S&tr
91,213220.

grete.jorgensen@nibio.no

føkoIogiske
f foregangsfylker tCT Norsk

‘Y Landbruksrådgiving
I—

økOloqisk I Nr. 3
Iaidbruk I 2016

TINË

24


