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Spørreundersøkelse 
om husdyrmiljø og 
dyrevelferd i norske 
geitebesetninger
Våren 2020 skal NMBU gjennomføre en spørreundersøkelse 
blant norske geitebesetninger, i samarbeid med TINE og 
Animalia. Målet er å kartlegge situasjonen i geiteholdet i 
Norge, med fokus på miljøfaktorer av betydning for 
dyrevelferden. 
 
Av: Judit Vas, NMBU

Prosjektet «Husdyrmiljø i norsk 
geitehold» har som mål å kartlegge 
tilstanden i norske geitefjøs, inkludert 

besetninger både med melkegeiter og 
ammegeiter, med fokus på husdyrmiljø, 

dyrenes velferd og produsentenes trivsel.  
I mars-april 2020 skal det gjennomføres  
en spørreundersøkelse blant norske  
geite besetninger. Prosjektet er ledet av 
Norges Miljø- og Biovitenskapelige 

Universitet (NMBU) ved Judit Vas, Knut 
Bøe og Karianne Muri, i samarbeid med 
TINE, og er finansiert av Forsknings -
midlene for  jordbruk og matindustri 
(FFL/JA).  
 

NATURLIG ADFERD: Enkle innretninger kan gi dyra anledning til stor grad av naturlig aktivitet. Foto: Anne-Cath. Grimstad 
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Anonym kartlegging 
Spørreundersøkelsen har spørsmål om fjøs-
miljø, som areal per dyr, golvtype, gruppe-
størrelse, fôringssystemer, liggeareal, tilgang 
til uteareal, samt bruk av miljøberikelse 
(plattform, liggehyller, børste etc). I tillegg 
ønsker vi svar på hvordan produsentene og 
geitene trives i hverdagen.  
    Undersøkelsen er anonym, og ligger på 
nett. Den er tilgjengelig både på bokmål og 
nynorsk. Se link helt på slutten av 
artikkelen.  
 
På nett eller papir 
Spørreundersøkelsen kan besvares online, 
eller sendes per post. De som ønsker å få 
tilsendt spørreskjemaet og returkonvolutt i 
posten, kan sende e-post eller ringe til Judit 
Vas.  
    Resultatene vil etter hvert bli presentert 
i Sau og Geit, under Geitedagene 2020 og 
på bloggen www.geiteforskning.com 
 
Mange faktorer spiller inn 
Det er flere faktorer som kan ha effekt på 
dyrevelferden, bl.a. fysisk miljø i fjøset.  
Antall tilfeller av aggressiv adferd påvirkes 
av dyretetthet, antall eteplasser, antall dyr 
per drikkenippel, tilgang til liggeplasser, 
omgruppering av stabile, sosiale grupper og 
om geitene har horn eller ikke.  
    Hva slags fysisk og sosialt miljø 
produsenter tilbyr, er avhengig av mange 
faktorer, som lovverk, dyrenes behov, 
 økonomiske og fysiske begrensninger, 
arbeidskrav og produsentenes mening om 
viktighet av investeringen.   
 
Tidligere undersøkelser 
Den forrige undersøkelsen om husdyrmiljø 
for geit i Norge, ble utført av Egil Simensen 
i 2001, og var begrenset til melkegeiter. Et 
spørreskjema ble sendt ut til alle norske 
melkegeitbesetninger, og nesten 60 % av 
produsentene svarte. Resultatene viste at  
94 % av fjøsene var isolerte, og bare 6 % 
 uisolerte. I over 95 % av besetningene var 
melkegeitene oppstallet innendørs i hele 
innefôringsperioden, uten tilgang til ute-
areal. I 3 % av besetningene hadde geitene 
tilgang til uteareal fram til kjeing, og i 1 % 
av besetningene kunne geitene gå ut hele 
tiden. 65 % av besetningene hadde binger 
med strekkmetallgulv, 15 % brukte 
spaltegulv av tre eller betong, mens 20 % 
hadde binger med talle.  
 
Betydelig bedring etter  
Friskere geiter 
Siden den gang har det skjedd ganske store 
endringer i norske geitebesetninger. Alle 
besetningene som leverer melk til TINE 
har gjennomgått et smittesanerings -

program, «Friskere geiter», i tidsrommet 
2001-2014. Resultatet av sanerings -
programmet har medført en betydelig 
bedring av både helse, velferd og produk-
sjon hos norsk melkegeit. Mange geite-
produsenter oppgraderte fjøset sitt i 
 forbindelse med smittesaneringen, mens 
andre bygget helt nytt fjøs.  
 
Doktorgradsstudie 
I forbindelse med sin doktorgradsstudie, 
besøkte Karianne Muri 30 melkegeit -
besetninger i Norge i 2010. Formålet var å 
sammenligne dyrevelferd i besetningene som 
gikk gjennom programmet «Friskere geiter» 
med de besetningene som ikke gjorde det. 
Hun observerte at en tredjedel av beset-
ningene hadde kombinasjon av  forskjellige 
gulvtyper. Mest brukt var strekkmetall (50 % 
av besetningene), fulgt av spaltegulv av tre 
(20 %) og spaltegulv av plast (17 %). I 11 av 
de 30 besøkte  besetningene hadde geitene 
tilgang til liggehyller. Bingeareal per geit 

varierte fra 0,6 til 2,1 m2 per dyr (gjennom-
snitt: 1 m2 per dyr).  
 
Flere besetninger med  
ammegeit nå 
Antall melkegeitbesetninger og melkegeiter 
sank fra 1995 til 2014. Heldigvis ser tallene 
ut til å ha økt igjen de siste årene, med 
 gjennomsnittlig større flokker nå enn 
 tidligere. I samme tidsperiode steg antall 
ammegeiter. Det er fortsatt nesten fem 
ganger så mange melkegeiter som 
ammegeiter (ammegeit: 7552, melkegeit: 
36207, per 1. mars 2019), men det er 
likevel mer enn dobbelt så mange beset-
ninger med ammegeit som med melkegeit 
(ammegeit: 737, melkegeit: 288 per 1. mars 
2019). Ammegeitbesetningene har 
 gjennomsnittlig mindre flokker, og består 
av forskjellige raser (for eks. boer, mohair, 
kasjmir). Rase, produksjonstype og flokk-
størrelse kan ha stor betydning for hvordan 
geiter er oppstallet. 

I DET FRI: Tilgang til uteareal om vinteren kan ha stor betydning for trivsel og dyrevelferd i 
geiteflokken. Foto: Marianne Rønning

Kontakt: 
Judit Vas: judit.vas@nmbu.no, 67 23 21 57 
Blogg om prosjektet og annen spennende forskning på geit: www.geiteforskning.com 
Undersøkelse på bokmål: www.nettskjema.no/a/geiteholdbokmal 
Undersøkelse på nynorsk: www.nettskjema.no/a/geiteholdnynorsk


