
KUSIGNALER – Hva ser jeg? 
Tekst: Ingvild Skjørsæter , kilde «Kusignal» av Jan Hulsen 

 

Ei ku sender hele tida ut signal om velværet sitt og helsa, gjennom atferd, holdning og fysiske 

egenskaper. Den som jobber med dyra kan observere grundig, se etter mulige årsaker og finne ut om 

det er lurt å endre på noe praktisk. Som avløser kan du ikke alltid ta slike avgjørelser på egen hånd, 

men du kan si ifra til bonden om du har observert noe viktig, særlig om det er noe som haster og 

bonden ikke er hjemme. Kusignaler er et stort emne, her er et utdrag, og hvor du kan finne mer. 

Man kan stille seg spørsmålene:  Hva ser jeg? Hvorfor er det sånn?  Hva betyr det? 

 

Å observere dyrene 

Det kan være travle dager, mye som skjer, mye som skal gjøres, og du  

er til stede ei stund på jobben din, bonden selv kan gå og kikke ekstra  

etter når som helst det passer slik. Men det er situasjoner hvor du kan  

være bevisst på å se etter tegn, som når du melker på bås eller melke- 

grav og likevel er tett på dyret. For eksempel hvordan ser beina ut?  

Klauvene? Jur og spener? Når du fôrer kalven, ser den ut til å ha det  

bra? Fôrer ungdyrene, slipper alle til? I gangarealet i løsdriften, er det  

en ku som prøver å ri på en annen ku? Dette er tydelig signal på brunst. 

Hvis kua som blir ridd på trekker seg unna, er den ridende kua brunstig. 

Hvis kua som blir ridd på står stille, er det den kua som er brunstig. Det kan selvsagt også i noen 

tilfeller være begge to, så du kan notere nummer på dem og si fra til bonden. En liten notatblokk i 

lomma kan være kjekk å ha. 

 

Hvorfor gjør ei ku som den gjør? 

Grovt sett er det tre årsaker. Det kan være at atferden    

gir en positiv tilfredsstillelse. For eksempel å ete, å ligge,  

eller være nysgjerrig. Motsatt har den reaksjoner for å  

unngå ubehag, for eksempel å vike unna strømgjerdet,  

eller unna dominerende kyr. 

Atferden kan også være grunnet i fysisk tvang på grunn  

av sykdom, smerte eller f.eks. kalvingsprosessen. 

 

Signaler på at kua har god helse 

Kua er våken og aktiv. Den gjør det den ønsker og besøker melke- 

robot og kraftfôrautomat jevnlig. Den eter og drikker godt, og  

fôropptaket kan sees på vomfyllinga og bukfyllinga. Dyret har  

glinsende, tett og reint hårlag uten skader.  Kua går og står uten  

tegn på smerte eller ubehag.  

 

Kusignal for motsatt tilfelle, utilstrekkelig omsorg, er for eksempel 

helseproblemer som varer over lengre tid, som lange klauver,  

skabb, lus, gjødsel klistret fast på dyret, at den bøyer ryggen og  

er halt, avmagring. 

De fem frihetene til dyret: 

 

1. Frihet fra sult, tørst og feilernæring 

2. Frihet fra vantrivsel 

3. Frihet fra smerte, sykdom og skade 

4. Frihet fra frykt og vedvarende stress 

5. Frihet til å utøve en normal atferd 



Gjentakelse av hendelse, tydelig signal 

Et eksempel, hvis ei ku sparker av seg melkemaskinen en gang, behøver ikke dette å bety noe. 

Gjør den samme kua dette flere ganger, så vil den jo helst ikke bli melket. Hva kan det komme av? 

Er det flere kyr som gjør det? Om det er kun denne ene, er det en nervøs kvige som har kalvet første 

gangen og trenger å bli bedre vant til melkingen? Eller kan det skyldes sykdom?  

Om vi søker etter en felles årsak, fordi det er flere kyr som sparker av seg, så kan det f.eks. skyldes 

tomgangsmelking, for høyt vakuum, eller noe med spenegummien og skader på spener. 

 

Risikosteder 

Det er steder på et gårdsbruk hvor det er større risiko for at et  

dyr kan skade seg, eller bli påvirket negativt fra omgivelsene.  

Slike steder kan være en lang, hard grusvei, værforhold på  

beitet, feil innstilling på fôrhekk, for kalde og våte liggeplasser  

for kalver. Om skaderisikoen blir for stor, må det iverksettes  

tiltak for forbedring. 

 

Risikoperioder 

I perioder av livet til kyrne er det større mulighet for sykdom, skader og ubehag. 

Da er det spesielt viktig for de som jobber med dyra å følge ekstra godt med.  

I de fleste tilfellene er det stress eller forandringer som spiller en viktig rolle. Det kan føre til nedgang 

i fôropptak og til dårligere motstandskraft mot sykdommer. Man bør tenke over hvordan man 

vurderer om alt går bra, og hvordan man kan oppdage problemer så tidlig som mulig.  

Eksempler på slike risikoperioder er i sintid (perioden kyrne ikke melker), når det kommer nye dyr i 

flokken, kalving, fôrskifte. 

 

 

Når skaden, sykdommen, eller avvik i atferd, er et faktum,  

hva skyldes det?  Her er noen eksempler. 

 

En gjeng kviger har sår på hasene: 

Sannsynligvis har de skadet seg på grunn av hardt og grovt gulv.  

Problemet kan skyldes korte liggebåser. Kvigene har smerter når de  

går og kan utvikle betennelser, og har ikke lyst til å ligge. 

Beste løsning er å utvide liggebåsene og sørge for mykt underlag. 

 

 

Sykdom i klauvene: 

Det finnes flere typer klauvsykdommer og klauvlidelser. Dette igjen kan  

medføre produksjonstap og dårlig reproduksjon. Dyr med klauvproblemer  

går mindre, og vil sjeldnere i løsdriften oppsøke fôrbrettet og kraftfôr- 

automaten, fôropptaket blir lavere. Skader eller sykdom i klauver kan  

skyldes for høg dyretetthet, harde, ujevne og glatte gulv, dårlige  

liggebåser eller dårlig reinhold. 

 

 



Ku drikker gjørmevann når den drives tilbake fra beitet: 

Gjør den dette fordi den er tørst? Ser man flere som gjør det kan det tyde på mangel på tilgang til 

reint drikkevann på beitet, og må sjekkes opp. Skittent vann kan inneholde sykdomsfremkallende 

bakterier og giftstoffer, så denne atferden er uønsket, og skal også være unødvendig. 

 

Kalvingssignal (12-24 timer før) 

De viktigste tegnene som endres nær kalving er kjønnslepper som svulmer opp, oppmykning av 
bekkensener og jurutvikling. Eldre kyr setter gjerne jur nærmere kalving, men endring i kjønnslepper 
og sener kan skje over lengre tid sammenlignet med kviger. 

Siste 1–2 døgnet før kalving er spesielt viktig  
da dette trolig er den riktigste tida å ta mor- 
dyret ut av flokken og til kalvingsbingen.  
Bekkensenene er faste og plane som takflater  
hos ikke drektige kyr der man kan tenke seg at  
toppen på taket tilsvarer ryggraden og senene  
går fra ryggrad og ut til hoftebein. Senene  
mykner gradvis i siste del av drektigheten, og  
de siste 12–24 timer før kalving mykner de  
mye, noe som regnes som det sikreste tegnet  
på at kalving er nært forestående. Helt inn  
mot kalving kan man legge hånden langs  
ryggraden der det tidligere var et ”tak” etter  
senene. Å kjenne dette krever trening.  
Når senene synker fra et stell til neste,  
anbefales det å ta mordyret ut til kalvingsbingen. 

Jurutvikling er et annet om enn mindre pålitelig tegn. Spenene fylles med melk helt inn mot kalving 
mens selve juret utvikles over tid. Høgytende kyr kan imidlertid sette jur lang tid før kalving mens 
eldre kyr kan vente til innpå kalving med jurutvikling. Selv ammekyr med mye melk kan ha spente 
spener 2–3 dager eller mer før kalving, mens kyr med lite melk kan kalve uten spente spener. 

Fall i kroppstemperatur med 0,5 – 1 grader betyr kalving innen 24 timer. 

 

Ønsker du å lese mer om kusignaler? 
Du kan finne mer her: 

https://www.buskap.no/journal/2017/7/m-
1862/Kusignaler_%E2%80%93_karakteristikker_for_arten 

https://www.bondevennen.no/fagartiklar/kua-snakkar-alltid/ 

https://landbruksnytt.no/tine-sa/article/ku-signaler-hvordan-lese-kua   
(en liten film) 

https://www.nrk.no/innlandet/fa-med-deg-hogdepunkta-fra-_nrkfjos-1.13123769  
(film litt ned på siden) 

https://www.buskap.no/journal/2017/7/m-1862/Kusignaler_%E2%80%93_karakteristikker_for_arten
https://www.buskap.no/journal/2017/7/m-1862/Kusignaler_%E2%80%93_karakteristikker_for_arten
https://www.bondevennen.no/fagartiklar/kua-snakkar-alltid/
https://landbruksnytt.no/tine-sa/article/ku-signaler-hvordan-lese-kua
https://www.nrk.no/innlandet/fa-med-deg-hogdepunkta-fra-_nrkfjos-1.13123769

