
 

 

 

 

NOTE NUMBER 1 

SAU 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Her på Skjetlein VGS går sauene samlet i binger sortert etter rase og alder. De 

blir så fôret ut ifra behovene. De har tilgang på ferskt vann hele tiden. Under 

lammingen blir sauene satt i binger for seg selv og fulgt nøyere med.Sauene er 

på et beite i et sted som heter Budalen om sommeren, der går de i 4-5 måneder 

fra ca. Juni-September/Oktober. 

 

  

 

 Sauer er en veldig sosial art og flokkdyr, så hvis de skilles fra flokken 

og/eller settes for seg selv blir de veldig stresset av dette.  

 Tilgjengelig areal per dyr og totalarealet skal være tilpasset dyrenes 

behov. De skal ha adgang på en tørr, bekvem og trekkfri liggeplass der 

alle kan ligge samtidig. 

 Fôrplassene skal være tilpasset slik at dyrene får normal spisestilling. 

 Syke dyr og dyr som trenger ekstra tilsyn skal kunne skilles ut i særskilte 

garder/binger. 

 Det er ikke tillatt å binde fast dyra. Forskriftene sier at dyra skal ha 

mulighet for sosial kontakt, bevegelse og annen naturlig atferd. 

 Etter forskriftene så skal småfe ha tilgang på dagslys. Det skal være 

kunstig belysning for å sikre dyrene og røkter tilstrekkelig med lys, men 

lyskildene skal plasseres slik at de ikke er til ubehag for dyrene. 

 Det skal ikke være lys på i sauefjøset hele døgnet. Lyset skal tilpasses 

deres naturlige døgnrytme og inneholde en naturlig mørkeperiode. 

Under lamming eller andre forhold der lys er nødvendig for 

dyrevernhensyn, er det orienteringslys som er tillatt til å bruke som 

nattlys. 

 I småfefjøs skal materialer, konstruksjoner, vedlikehold og renhold 

utformes/utføres med tanke på å forebygge brann. 



   

 

 Eier eller annen med ansvar for dyrene skal sørge for at det 

gjennomføres faglig kontroll av elektrisk anlegg minimum hvert 3 år. 

 Egnet brannvarslingsanlegg skal være installert i bygningen senest 

1. september 2007 for sau, men dette gjelder ikke småfehold med færre 

enn 30 vinterfôrede dyr, eller når brannalarm er åpenbart unødvendig. 

 Det skal være brannslanger eller et tilstrekkelig antall 

håndslukkeapparater i alle bygninger med småfe. Disse skal kontrolleres 

regelmessig. Kravet til brannslokkingsutstyr gjelder ikke når det er 

åpenbart unødvendig. 

 Dyrene skal lett kunne slippes ut i tilfelle brann eller andre 

nødssituasjoner. Plassering og utforming av ganger, dører mv. skal 

muliggjøre en rask evakuering av dyrene. 

 Det skal i nybygg som er tatt i bruk etter 1. mars 2005, være minst to 

utganger fra hvert dyrerom.  

 Det er eiers ansvar å sørge for at dyrene får tilsyn etter behov, men dyr 

som holdes innendørs skal normalt sees etter minst to ganger i døgnet. 

Er de på utmarksbeite skal de sees etter minst en gang per uke i områder 

uten spesiell risiko, men ved mistanke om økt fare må tilsynet være 

hyppigere slik at man kan holde seg ”oppdatert” på dyrene sine, og kan 

oppdage syke, skadde og avmagrede dyr så tidlig som mulig. 

 Småfe skal holdes på egnet beite minst 16 uker i året med mindre 

klimatiske eller andre dyrevernmessige forhold er til hinder. Småfe skal 

når forholdene ligger til rette for det gis adgang til uteområder også 

utenom ordinær beitesesong. 

 



   

 

 

 


