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Arbeidsoppgave: Håndtering av storfe 
 

Farekilder Sansynlighet 

for skade 

Konsekvens av skade 

Hva kan skje? 

Forebyggende tiltak 

Opplæring   Gjennomgått Norsk Kjøtt sitt temaark 

for håndtering av storfe 

Flytting av 

storfe 

  

Stor fare Alvorlig. 

Klem,nedstanging, 

spark, tråkk 

 Bruk grinder for å lede dyrene i riktig 

retning. Gjør deg kjent med dyrene. Lær 

dyrenes adferdsmønster. Unngå å stirre 

på dyra. Unngå å drive gjennom små 

åpninger eller til åpninger med en annen 

lysstyrke enn i det vante område. Unngå 

svinger og høydeforskjeller på gulvet. 

Gjør deg kjent med storfeets synsfelt 

Hjelp ved 

kalving 

 

 

Stor fare 

 

 

Alvorlig 

Klapp, spesielt på rygg, dette 

reduserer et dyrs fluktnivå. Bøy deg 

ned slik at ditt hode kommer i samme 

høyde som dyrets hode. La dyret søke 

kontakt, og klapp hvis det godtas. 

Unngå å stirre,.Ha med kjepp e.l for 

vern. Ikke snu ryggen til og se etter 

retrettmuligheter. 

Behandlingsboks. IKKE STRESS når 

du håndterer storfe. Blir du sint, så 

ikke la det gå ut over dyra. 

  

 

Huskeliste ved handtering av storfe: 

 

• Bruk grinder for å lede dyrene i riktig retning. Gjør deg kjent med dyrene. Lær dyrenes 

adferdsmønster. Unngå å stirre på dyra. Unngå å drive gjennom små åpninger eller til 

åpninger med en annen lysstyrke enn i det vante område. Unngå svinger og høydeforskjeller 

på gulvet. Gjør deg kjent med storfeets synsfelt 

 

• Klapp, spesielt på rygg, dette reduserer et dyrs fluktnivå. Bøy deg ned slik at ditt hode 

kommer i samme høyde som dyrets hode. La dyret søke kontakt, og klapp hvis det godtas. 

Unngå å stirre,.Ha med kjepp e.l for vern. Ikke snu ryggen til og se etter retrettmuligheter. 

• Ikke stress når du behandler storfe. Blir du sint så ikke la det gå ut over dyra 

• Fordel å være to personer. Lær dyrenes adferdsmønster. Ikke ha brå bevegelser. 


