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Ta i bruk ny driftsbygning 
 
Den nye driftsbygningen representerer store endringer for både dyr og gårdbruker. Dyrene 
skal tilpasse seg et nytt miljø og du som gårdbruker skal innarbeide nye stell- og 
arbeidsrutiner. Det kan være meget god butikk å ta med produksjonsrådgiver i 
innkjøringsfasen for å sikre god oppstart og god drift i fjøset. 
 
Praktiske råd omkring innkjøringsfasen i nytt bygg 

1. Klauvhelse 
• Dyrene skal være friske og ha gode bein når de settes inn i nytt fjøs 
• Klauvskjæring utføres i god tid før innflytting slik at det er litt å slite ned på nytt gulv. 

Ved innsett av dyr i beiteperioden anbefales det klauvskjæring og kontroll av klauver 
1,5 - 2 måneder før innflytting. Når dyr kommer direkte fra eksisterende fjøs anbefales 
det klauvskjæring/kontroll 2,5 - 3 måneder før nytt fjøs blir tatt i bruk 

  

2. Fjøset skal være helt ferdig ved innflytting 
• Håndverkere i fjøset lager støy. Dette kan skremme og forstyrre storfe slik at de bruker 

lengre tid til å venne seg til det nye fjøset 
 
3. Sørg for rikelig med arbeidshjelp ved flytting inn i nytt fjøs 
•       Kun personer som er vant med dyr bør delta 
• Unngå stress blant mannskapet – det reduserer stress blant dyra 
• Fjøset er nytt for både folk og dyr. Det tar tid å venne seg til nye omgivelser 
• Det skal være rikelig med mannskap slik at uforutsette ting kan bli gjort 
 
4. Nytt fjøs bør tas i bruk i forbindelse med beitesesongen 
• Inndeling i permanente grupper bør skje ved innsett 
• Dyr fra beite er vant med løsdrift/utegang 
• Dyr fra beite har etablert rangmønster 
• Dyr fra beite har god kondisjon og sterke bein 
• Dyr som kan velge mellom beite og nytt fjøs kan avlaste bein og stresse ned på beite 

          
5. Vær rolig og tålmodig i omgang med dyrene    
• Storfe trenger tid til å venne seg til det nye fjøset   
• Dyrene skal venne seg til nye innredninger og nye funksjoner  
• La dyrene bestemme tempoet selv - lønnsomt på lang sikt 
 
6. Skifte av fôringsprinsipp 
• Bruk god tid til innføring/overgang til nytt fôringsregime 
• Nytt fôrregime og nytt miljø representerer stor endringer for storfe 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dyra i nytt fjøs, foto A. Bergum  


