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DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Fødevarestyrelsen 

Vedr. bestillingen: ”Fremtidens kostald” 
 
 
Fødevarestyrelsen har i en bestilling dateret d. 13. maj 2015 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug om at udarbejde et idekatalog, der indeholder idéer 
og forslag til hvordan fremtidens kostald, med fokus på dyrevelfærd og bæredygtig-
hed, ser ud. Idékataloget der følger nedenfor er udarbejdet af seniorforsker Anders 
Peter Adamsen, viceinstitutleder Morten Dam Rasmussen begge fra Institut for Inge-
niørvidenskab, Aarhus Universitet samt sektionsleder Lene Munksgaard, Institut for 
Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 
Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2015-2018” (punkt 
BH-105 i Aftalens Bilag 2). 
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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

29. januar 2016 

 

Idekatalog til Fremtidens kostald 

 

 Udarbejdet af  

Anders Peter Adamsen og Morten Dam Rasmussen, Institut for Ingeniørvidenskab 

Lene Munksgaard, Institut for Husdyrvidenskab 

 

Introduktion 

Staldbyggeri er en meget væsentlig investering for mælkeproducenten, og oftest er det ikke 

muligt uden væsentlige investeringer at ændre på inventar og design i eksisterende byggeri. 

Staldindretningen har stor betydning både for koens velfærd og systemets bæredygtighed. Det er 

derfor uhyre vigtigt, at der ikke foretages fejlinvesteringer både af hensyn til økonomi, 

dyrevelfærd og bæredygtighed. Desuden er det essentielt, at fremtidens kostald i høj grad kan 

automatiseres, dyrene monitoreres og overvåges, og at arbejdsrutinerne kan være rationelle. 

Denne rapport er udarbejdet efter bestilling fra Fødevarestyrelsen, som ønskede ideer og forslag 

til, hvordan fremtidens kostald med fokus på dyrevelfærd og bæredygtighed ser ud (Bilag 1) med 

udgangspunkt i en workshop med samme fokus.    

Institut for Ingeniørvidenskab og Institut for Husdyrvidenskab har derfor i samarbejde med 

Agrobusiness Park arrangeret en workshop med titlen Fremtidens kostald den 2. december 2015. 

Programmet og listen over tilmeldte fremgår af bilag 2 og bilag 3. En række interessenter fik 

tilsendt en invitation direkte, og invitationen til workshoppen var offentligt tilgængelig på AU’s 

hjemmeside inden workshoppen. På workshoppen fik deltagerne som udgangspunkt for den 

første brainstorm udleveret en poster (Bilag 4), som gav stikord til emner, der kunne behandles.   

I denne rapport har vi samlet input fra workshoppens arbejdsgrupper, som var det direkte udbytte 

af workshoppen (Bilag 5). Efterfølgende har denne rapports forfattere lavet en tekst, som 

kommenterer på de vigtigste input fra workshoppen. Vi gør opmærksom på, at denne rapport 

afspejler ideer, der er fremkommet ved en halv dags workshop, og at der er tale om ideer, som 

ikke har været genstand for afprøvning.  

Gulve og beskaffenhed af underlag i hvilearealet blev behandlet i alle grupperne ved 

workshoppen og får derfor særlig omtale i denne rapport, idet det er det område, som har fået 
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absolut størst opmærksomhed fra workshoppens deltagere. De øvrige afsnit i rapporten afspejler 

ligeledes de emner, som deltagerne i de enkelte grupper valgte at beskæftige sig med. 

 

 

Gulve og underlag i koens hvileareal (behandlet i alle 6 grupper) 

Problemstilling: Koens behov og minimering af emissioner m.m. 

Gulve i gangarealer og bag foderbord  

Koens mulighed for at bevæge sig uhindret rundt i stalden er i høj grad afhængig af gulvenes 

beskaffenhed. Desuden vil beskidte og fugtige gulve betyde en øget risiko for udvikling af 

klovsygdomme. Halthed forårsaget af dårlig klov-/bensundhed er et af de absolut største 

velfærdsproblemer i nutidens kostalde (EFSA, 2009) og har samtidig betydelig økonomisk 

betydning. Koen har brug for et rent, tørt og skridsikkert underlag at gå på, og en vis 

eftergivenhed sikrer også koens bevægelsesfrihed. Halthed er typisk forårsaget af smerte i 

forbindelse med bevægelse, og det er muligt, at halte køer oplever færre smerter, når de er på et 

blødere gulv, og muligvis fremmer det også helbredelsen.   

Gangarealer og pladsen bag foderbordet virker i dagens kostalde som transportvej, ophold under 

indtagning af foder og vand, ophold generelt og til gødningsafsætning. Langt det meste af 

emissionerne stammer fra gulvets overflade eller passage gennem dette. Brug af spaltegulve med 

stærk kotrafik er hyppigt benyttet for at sikre gennemtrædning af gødning. Bredere gangarealer 

giver friere passage for køerne, men skal så suppleres med automatisk eller manuel rengøring af 

spalter. Kvaliteten af gangarealerne er ikke altid sådan, at rengøring lettes, og emissioner 

minimeres. Tørre, bløde og skridsikre gulve skal sikre køernes komfort, og at klove og båse kan 

holdes rene og tørre. Dræning af gulvene, så urinen ledes fra fæces, kan mimimere 

ammoniakemissionerne. Der er behov for nyudvikling af gulve til gangarealer, hvor brug af 

præfabrikerede præcisionsgulvelementer ses som en mulig vej frem. Spalter ses ikke som en 

absolut nødvendighed, hvorimod rengøringen af gangarealerne skal kunne foregå hyppigt, 

automatisk og effektivt.  

En af arbejdsgrupperne foreslår udvikling af en robotstøvsuger til at fjerne gødning fra 

gangarealer. I Holland er en sådan robot netop lanceret i efteråret 2015 sammen med et helt nyt 

staldkoncept (http://veeteelt.nl/video/de-koeientuin), og der findes også maskiner til at fjerne 

hestegødning fra græsmarker (se f.eks. https://www.youtube.com/watch?v=oWq11Mhdqh4). Så 

vidt vi ved, er der dog ikke endnu nogen dokumentation for effekten af ovenstående 

robotstøvsuger til kvæg. Arbejdsgruppernes input afspejler et behov for yderligere forskning og 

udvikling, hvad angår materialer og behov for m
2
 per dyr. Flere arbejdsgrupper påpeger, at bedre 

gulve vil have en positiv effekt på både velfærd og økonomi. 

 

http://veeteelt.nl/video/de-koeientuin
https://www.youtube.com/watch?v=oWq11Mhdqh4
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Hvilearealer 

I hvilearealet foretrækker malkekøer et blødt, tørt og skridsikkert underlag. I en DCA-rapport fra 

2012 konkluderer Jensen (2012): 

”Der findes en række undersøgelser af malkekøers liggeadfærd i sengebåse med forskellige 

underlag og strøelse i sengebåsen. Overordnet viser disse undersøgelser, at malkekøer 

foretrækker de blødeste underlag, at de ligger længere tid på de blødeste underlag, og at antallet 

af liggeperioder generelt er højere på de blødeste underlag. Specifikt viste undersøgelserne, at 

køer lå ned i længere tid i sengebåse med dybstrøelse af halm, savsmuld eller sand frem for i 

sengebåse med måtter eller madrasser med ingen, eller minimal, strøelse af halm eller 

savsmuld.”  

 

Underlag i hvilearealet bør, ud over at sikre koen komfort, også være af en sådan beskaffenhed, 

at det minimerer risikoen for bakterievækst. Bakterier har behov for kulstof, kvælstof og væde 

for at trives. Derfor er tørt sand vores bedste strøelse med hensyn til at minimere smitterisiko, 

men det giver også store udfordringer med slid på udmugningsinventar og pumper. Samtidig er 

det mange tons, der skal strøs ud og eventuelt genanvendes. Der er brug for mere forskning og 

udvikling af systemer til anvendelse og genanvendelse af sand som liggeunderlag og strøelse. 

Som for alle andre strøelsesmidler skal båsene holdes rene og tørre. Denne del er svær at 

automatisere og kræver indtil videre manuel gennemgang og rensning flere gange daglig, 

specielt af den bagerste del af båsen. Korrekt indstilling af nakkebom afhjælper dette, men er et 

stort kompromis, i forhold til at køerne kan lægge og rejse sig frit. Det er svært umiddelbart at se 

en løsning på helt frie lejer med sand, så længe dyrene skal opholde sig under tag. 

Flere af arbejdsgrupperne efterspørger nytænkning og en større grad af afprøvning af diverse 

materialer til brug i koens hvileareal. Desuden efterspørges mere viden om rengøring af båse, 

eventuelt genbrug af sand eller andre materialer, som kan anvendes som strøelse. Endelig 

foreslår en arbejdsgruppe, at effekterne af at anvende sengebåse, der er indrettet, så koen forlader 

sengebåsen ved at gå frem i stedet for at bakke, bør undersøges.  

Der er i høj grad brug for nytænkning og en større tværfaglig indsats for at sikre, at fremtidens 

kostald kan indrettes med gulvtyper både i gangarealer, bag foderbord og i hvilearealerne, som 

både tilgodeser koens adfærdsmæssige behov, sikrer høj sundhed, og som tager hensyn til 

miljøkrav og rationelle arbejdsrutiner. 

 

Modellering og simulering – afprøvning før brug (behandlet i 1 gruppe) 

Det er dyrt at lave fuldskalaforsøg med staldindretning, da det typisk kræver et betydeligt antal 

dyr, og ændringer i indretning af stalde eller opførelse af teststalde kræver typisk store 

investeringer. Der er imidlertid gennem de seneste årtier opnået en betydelig viden om køers 

adfærdsmæssige behov og viden om, hvordan forskellige detaljer i indretningen af en stald kan 
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påvirke køers adfærd. Det burde derfor, som foreslået af en af arbejdsgrupperne, være muligt at 

opnå yderligere viden ved hjælp af simuleringsmodeller, hvor både viden om adfærd og effekt på 

miljøet kunne inddrages. En sådan fælles tværfaglig indsats må også forventes at kunne bidrage 

til at fokusere indsatsen i øvrigt, idet et sådant arbejde kan medvirke til at afsløre, hvor der 

mangler viden, og hvilke systemer det med størst sandsynlighed kan betale sig at undersøge i 

egentlig forsøg.  

 

Kælvning og sygebokse (behandlet i 4 grupper) 

Kælvning 

Perioden omkring kælvning er en særdeles følsom periode af koens laktationscyklus, og 

umiddelbart efter kælvning ses langt den højeste forekomst af produktionssygdomme. 

Kommende staldsystemer skal sikre, at denne gruppe af dyr kan overvåges intensivt, og 

staldafsnittet indrettes, så koens adfærdsmæssige behov tilgodeses, og smittespredning undgås. 

Emnet blev behandlet af to grupper med forslag om, at køerne kælver i små grupper a 3-5 køer, 

der sikrer den svage ko, uden at den skal forlade flokken helt. Vi mangler udvikling af systemer, 

der tilgodeser koen og kalven og er et sikkert arbejdsmiljø for staldpassere. 

Sygebokse  

Desværre har vi taberkøer i vores kvægstalde, og dyr der kræver særskilt behandling. Der skal 

være mulighed for, at dyrene kan behandles individuelt og rekreere i særskilte staldafsnit. 

Udfordringerne ligger i, at de både tilgodeser eventuelle specielle behov for komfort og køernes 

mulighed for at udføre sygdomsadfærd, som fremmer koens velfærd og eventuelt helbredelsen. 

Desuden skal de specielle afsnit være nemme at holde hygiejniske og sikre for både dyr og 

mennesker. Køer skal kunne gennes (drives) løse rundt mellem hold/grupper og til et sygeafsnit, 

og uden at dette går på kompromis med køernes velfærd samt arbejdssikkerheden for 

staldpasserne. Det er et ønske, at logistik og sygeafsnit tænkes ind i kommende staldsystemer i 

en langt højere grad end nu. 

 

Gruppeinddeling (behandlet i 3 grupper) 

Besætningsstørrelsen har været stigende i Danmark hen over årene, og det forventes at 

besætningsstørrelsen stadig vil stige. Det giver større muligheder for at dele køerne ind i grupper 

efter diverse principper. 

Køer er flokdyr, og i enhver gruppe af køer findes en rangorden mellem dyrene. Når en ko eller 

en gruppe af køer flyttes til en anden gruppe køer, skal der etableres en ny rangorden. Indtil det 

er sket, vil der typisk forekomme en vis grad af social stress, og det kan i nogle tilfælde betyde et 

større fald i mælkeydelsen (EFSA, 2009). I hvor høj grad køerne belastes af gruppeskift, vil 

sandsynligvis være afhængig af staldens indretning, gruppestørrelse, belægningsgrad med mere, 
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dvs. af forholdene i den enkelte besætning. I projekt EVOP i store besætninger under 

Mælkeafgiftsfonden (Projektleder Søren Østergaard, AU) arbejdes med udvikling af metoder til 

at undersøge de lokale forhold.   

I en af arbejdsgrupperne var der forslag om at indrette en basisstald plus en fleksibel stald 

således, at der i højere grad kan arbejdes med holddrift og dermed stabile grupper. To andre 

grupper foreslog, at holdinddeling skal være nem og fleksibel med en forventet positiv effekt på 

såvel velfærd som økonomi. Der efterlyses mere viden om ideelle holdstørrelser, logistik og 

sammenhængen til foderhåndtering. Herunder også viden om det er mere hensigtsmæssigt at 

flytte dyrene eller ændre status på en given gruppe af dyr.  

 

Ventilation, luft og lys i stalden (behandlet i 2 grupper) 

Moderne kvægstalde bygges oftest som åbne staldsystemer med naturlig ventilation. Dyr og stald 

er underlagt omgivelsernes vind, temperatur og luftfugtighed. Store, brede stalde kan være en 

udfordring at få ventileret naturligt, og samtidig er der ikke mulighed for at styre og opsamle 

emissioner fra stalden. To grupper rejste spørgsmålet, hvorvidt de moderne stalde tilgodeser 

behovet for lys og ventilation, men der var ikke konkrete forslag til ny indretning. Mekanisk 

ventilation i brede stalde vil øge energiforbruget, men kan samtidig også sikre afkøling af dyrene 

under varme forhold. Der er et væsentligt samspil mellem ventilation og emissioner fra 

gulvflader. En optimering skal sikre ko-komfort og lav emission. Frysning af staldgulve i 

vinterperioden udgør et særskilt problem, som skal indgå i de videre løsningsforslag. 

To arbejdsgrupper gjorde opmærksom på, at der findes viden om ventilation og lys, som ved 

implementering vil kunne forbedre sundhed, velfærd og reproduktion. Dog mangler der viden 

om effekten af lys sammenlignet med andre dyrearter. 

 

Foderbord (behandlet i 2 grupper) 

Den højtydende malkeko har behov for at indtage store mængder foder. Det er derfor væsentligt, 

at koen uhindret kan komme til foderbordet, og at foderbordet er indrettet, så aggression mellem 

køer minimeres. Det er f.eks. vist, at der er mindre aggression ved foderbord med fanggitre 

sammenlignet med nakkebom. Koen opholder sig typisk 3-5 timer ved foderbordet, hvorfor 

gulvet har stor betydning for klovsundheden (se også gangarealer). 

To af arbejdsgrupperne efterspurgte mere viden om effekt af ædepladsens størrelse og indretning 

samt muligheden for at fastholde køerne.  

Foderbord med fanggitre bruges ofte ved kontrol og behandling af større grupper af køer, men 

dette er også et kompromis, som trænger til nærmere eftersyn.   
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Den gode Bestilling af forskningsbaseret myndighedsrådgivning 

Som led i udvikling af det gode samarbejde mellem parterne er det hensigten, at FVM’s medarbejdere an-

vender nedenstående skema og medsender det ved konkrete bestillinger hos DCA – Nationalt Center for Fø-

devarer og Jordbrug, som varetager myndighedsbetjeningen på jordbrugs- og fødevareområdet ved Aarhus 

Universitet. 

Bemærk venligst tjeklisten i punkt 13, som er udarbejdet med henblik på at understøtte effektive arbejdspro-

cesser, give arbejdsglæde og høj kvalitet i resultaterne.   

 

1. Bestillingens titel: 

Fremtidens kostald 

 

2. Hvem bestiller hvornår, til hvornår og til hvem? 

☐ Departementet 

☐ NaturErhvervstyrelsen 

☒ Fødevarestyrelsen 

Dato for bestilling: 13.5.2015 

Navn på kontaktperson i FVM: Else Enemark, Dyrevelfærd og Veterinærmedicin, FVST  

E-mail:  eme@fvst.dk 

Tlf.:  72276205 

Tidsfrist for levering: 4.  kvartal 2015  

Svar sendes til (husk evt. cc): Else Enemark (eme@fvst.dk)  

cc.: Louise Holm Parby (lohx@fvst.dk) og Dyrevelfærd og Veterinærmedicin (15@fvst.dk) 

 

3. Opgavetype  

Det er vigtigt for DCA’s interne håndtering af opgaven, at dette punkt udfyldes. 

☐ Ny akut opgave, der ikke er beskrevet i Bilag 2 til aftalen for 2015 

☒ Bilag 2 – opgave med ID-nummer: BH-105        

 

 

4. Temaområde (kun relevant for nye opgaver, der ikke er beskrevet i Aftalens Bilag 2)   

FVM skønner af denne nye opgave hører under følgende tema/temaer (de 13 tema-områder findes kort be-

skrevet i punkt 14):  

☐ 1.1 Bæredygtig husdyrproduktion (BH) 

☐ 1.2 Bæredygtig planteproduktion (BP) 

☐ 1.3 Bæredygtig teknologiudvikling og teknologivurdering (BT) 

☐ 1.4 Bioøkonomi, bioenergi og landdistriktsudvikling (BL) 

☐ 1.5 Ressourceeffektivitet (RE) 

☐ 2.1 Fødevareproduktion og dyrkningsjorden (FJ) 

☐ 2.2 Fødevareproduktion og bioressourcer (FB) 

☐ 2.3 Fødevareproduktion, landskab, natur og biodiversitet (FN) 

☐ 2.4 Fødevareproduktion, hjælpestoffer og miljø (FM) 

☐ 2.5 Fødevareproduktion, klima og drivhusgasser (FD) 

☐ 3.1 Råvare- og fødevarekvalitet (KV) 

☐ 3.2 Forbrugeradfærd og –præferencer for fødevarer (AD) 

☐ 3.3 Mad- og måltidsvaners betydning for sundheden (MA) 

mailto:eme@fvst.dk
mailto:lohx@fvst.dk
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5. Hvad bestilles?  

☐ Forventningsafstemning vedrørende denne nye opgave 

☐ Et notat til brug for drøftelse i embedsværket 

☐ Et fagligt bidrag til beslutningsoplæg, svar til Folketinget m.m. 

☐ Deltagelse i møde 

☐ Deltagelse i arbejdsgruppe, f.eks. ifm. lovforberedende arbejde 

☒ Andet: Et idékatalog 

 

 

6. Hvad er baggrunden for bestillingen – hvorfor og til brug for hvad? 

Beskrives kortfattet – 10–15 linjer – idet det er vigtigt at kende baggrunden/konteksten for bestillingen for at AU/DCA’s 

svar bliver anvendeligt for FVM 

Som opfølgning på kvægbrugets Task Force har regeringen i juni 2014 sammen med en række par-

tier indgået en aftale på kvægområdet. I aftalen skal effekten af lov om hold af malkekvæg og af-

kom af malkekvæg blandt andet evalueres, og det skal undersøges, hvordan ny viden og teknologi 

(herunder nye staldkoncepter og konkrete målinger på dyrevelfærdsmæssige parametre) kan inddra-

ges i lovgivningen. Fødevarestyrelsen ønsker idéer og forslag til, hvordan Fremtidens kostald, med 

fokus på dyrevelfærd og bæredygtighed, ser ud. Idéerne skal samles i et idékatalog, som efterføl-

gende kan bruges som inspiration til fremtidig regeldannelse samt bruges til at få fokus på områder, 

hvor der er behov for yderligere forskning. 

 

7. Detaljeret beskrivelse af problemstillingen: 

Det er meget vigtigt, at bestillingen er præcis og entydig for at de bidragende forskere kan levere et svar, der kan an-

vendes; evt. kan man bede om en forventningsafstemning forud for bestilling m.h.p. at klarlægge hvad AU/DCA vil kun-

ne levere svar på, se punkt 5. 

 

8. Dimensionering og form af besvarelse 

☐ Kort faktuelt svar 

☐ Kort notat kun med allervigtigste litteraturhenvisninger – ca. sidetal: Klik her for at angive tekst.  

☒ Grundig faglig redegørelse, gerne med fyldige litteraturhenvisninger fra ind- og udland 

☒ Redegørelsen ønskes på dansk 

☐ Redegørelsen ønskes på engelsk 

☐ AU/DCA kan vælge, om man ønsker at skrive på dansk eller engelsk 

 

9. Evt. andre relevante oplysninger, som kan have relevans for AU/DCA’s opgaveløsning: 
Fødevarestyrelsen forestiller sig, at der på baggrund af en workshop med relevante interessenter (universite-

ter, myndigheder, erhvervet, dyreværnsorganisationer) udarbejdes et idékatalog, som beskriver de fremkom-

ne idéer og forslag samt vurderer muligheder for implementering. 

 

10. Hvis der anmodes om bemærkninger til et større dokument, skal det her anføres, hvilke afsnit eller 

sider, der er særligt relevante for modtageren eller som der særligt ønskes bemærkninger til: 

Klik her for at angive tekst. 

11. Proces 

☐ Eventuelle milepæle med angivelse af tidsfrist 

☐ Oplysning om eventuelle/forventede mødedatoer:  Klik her for at angive tekst. 

☐ Er andre institutioner inddraget i  opgaven  

hvis ja – hvilke: Klik her for at angive tekst.  
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hvis ja – om hvad:  Klik her for at angive tekst. 

 

☐   Det er vigtigt ved denne bestilling, at besvarelsen behandles fortroligt, til den er blevet behandlet i den ministe-

rielle beslutningsproces. AU/DCA bedes derfor ikke udlevere den ikke-offentliggjorte besvarelse til personer 

udenfor FVM og AU/DCA eller – såfremt andre er involveret jf. ovenstående – da kun til de, der specifikt er 

involveret, og kun i det omfang disse har behov herfor. I sidstnævnte tilfælde skal DCA kræve samme fortro-

lighed af modtageren, som DCA selv er underlagt.  

 

12. Offentliggørelse af rådgivningssvar på AU/DCA’s hjemmeside 

Bestilte rådgivningsopgaver skal som hovedregel offentliggøres så hurtigt som muligt, og det tilstræbes, at 

der ved opgavens igangsættelse laves en præcis aftale om offentliggørelse.  

I henhold til de retningslinjer, der er vedtaget i aftalen med FVM (Afsnit 4.4), offentliggør AU/DCA sine 

rådgivningssvar på hjemmesiden: http://dca.au.dk/myndigheder/ 

Nedenfor anføres evt. særlige forhold omkring offentliggørelse af svar på denne bestilling: 

☐ Kan offentliggøres på hjemmeside samtidig med, at svar afsendes til FVM 

☐ Kan offentliggøres 10 arbejdsdage efter afgivelse af svar 

☐ Kan offentliggøres en måned efter afgivelse af svar  

☐ Kan offentliggøres den:  Klik her for at angive en dato. 

☒ En eksakt dato for offentliggørelse kan ikke gives 

☐ Svaret kan ikke offentliggøres af ganske særlige hensyn, som er anført herunder. 

 

Bemærk at i de tilfælde, hvor DCA ikke kan offentliggøre svaret, vil der inden igangsættelse af opga-

ven blive foretaget en vurdering af, om DCA kan påtage sig opgaven 

   

   Begrundelse: 

 Da der muligvis vil blive en politisk opfølgning på idékataloget, anmoder Fødevarestyrelsen om at 

modtage svaret før offentliggørelse på AU/DCA’s hjemmeside. 

  

http://agrsci.au.dk/myndighedsraadgivning/http:/dca.au.dk/myndigheder/
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13. Vigtigt: Tjekliste til brug ved bestilling: 

 Husk at bestillingen skal være præcis og entydig for at de bidragende forskere kan levere et svar, der 

kan anvendes efterfølgende – det kan være en god ide at lade kolleger læse bestillingen, inden den 

sendes for at være sikker på, at den forstås af andre.  

 Hvis det er vanskeligt at udforme en præcis bestilling, kan bestiller bede om, at der foretages en for-

ventningsafstemning inden fremsendelse m.h.p. at klarlægge, hvad AU/DCA vil være i stand til at 

levere svar på. 

 Bestillingen sendes altid til AU/DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Postboks 50, 

8830 Tjele, e-mail: dca@au.dk.  

 Det anføres i bestillingen, hvem svaret skal sendes til, og om der skal sendes cc til personer eller 

kontorpostkasser.  

 Alle svar sendes i kopi til Innovation: innovation@naturerhverv.dk. 

 Tidsfrister, omtrentligt omfang og særlige ønsker til formidling aftales mellem bestiller og koordina-

tor.  

 Bemærk: Henvendelser til enkeltmedarbejdere er i følge Aftalen med AU/DCA ikke sikret besvarelse. 

 Hastebestillinger følges altid umiddelbart op pr. telefon (hvis koordinator ikke er på arbejde, vil der 

være forslag i auto-reply til hvem, der kan kontaktes), så FVM medarbejderen sikrer sig, at den bli-

ver håndteret så hurtigt som muligt. Hvis det ikke allerede er klart, hvad grunden er til en ekstraordi-

nær kort frist, må det oplyses. Det fremmer motivationen i alle led. 

 Den opfølgende dialog og uddybning af opgaven kan ske mellem bestiller og den eller de forskere 

ved AU/DCA, der forestår besvarelse.  

 Husk at skrive afsenders telefonnummer og evt. en opfordring til at tage kontakt med henblik på af-

stemning af forventninger og uddybende spørgsmål. 

 Husk god e-mailpraksis. Sæt kun de modtagere og cc’er på, der virkelig har brug for at se bestillin-

gen. 

 Meld meget gerne tilbage, når notatet/svaret er modtaget/brugt. Dette tjener flere formål: Dels er det 

vigtigt for AU/DCA at erfare, om form, omfang mv. har været tilfredsstillende, så der kan ske en 

stadig udvikling i kvalitet af den forskningsbaserede rådgivning. Dels er det vigtigt for evt. opføl-

gende rådgivning på området, at DCA får at vide, hvordan svaret har indgået i det videre arbejde i 

FVM.   

 Hvis svaret giver anledning til uddybende spørgsmål eller evt. yderligere analyser, bedes bestiller 

henvende sig til en af DCA’s koordinatorer for myndighedsrådgivning for at aftale nærmere proce-

dure. Navne, e-mails og telefonnumre på DCA’s koordinatorer: 

 Susanne Elmholt (Susanne.Elmholt@agrsci.dk , tlf. 871 57685), 

 Klaus Horsted (Klaus.Horsted@agrsci.dk , 871 57975), 

 og Rikke Flinterup (rcf@dca.au.dk, tlf. 2243 1656). 

 

 

  

mailto:dca@au.dk
mailto:Susanne.Elmholt@agrsci.dk
mailto:Klaus.Horsted@agrsci.dk
mailto:rcf@dca.au.dk
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14. Myndighedsrådgivning på tretten temaområder 
DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug leverer forskningsbaseret myndighedsbetjening på tretten temaom-

råder, der er fordelt på de tre elementer af Fødevareministeriets mission. Ved bestilling af rådgivningsopgaver beder 

AU/DCA om, at kontaktpersonen i FVM skønner, hvilket eller hvilke temaer, man mener opgaven kan henføres til. Til 

hjælp herfor er der nedenfor anført de korte beskrivelser af forskningen inden for de 13 områder. Beskrivelserne stam-

mer fra Aftalens Bilag 1B. 

Element 1: Udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv 

1.1 Bæredygtig husdyrproduktion (BH) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes behov for at kunne gennemføre en ansvarlig og bæredygtig husdyrproduktion, der tilgodeser land-
mandens, erhvervenes og samfundets ønske om god dyrevelfærd og –sundhed, forebyggelse af zoonoser minimering af restkoncentrationer af medicin 

og forekomst af resistens over for antibiotika under hensyntagen til produktionsøkonomi, ressourceeffektivitet og produktivitet samt minimering af 

næringsstofoverskud, uønskede stoffer, emissioner og lugt. 

1.2 Bæredygtig planteproduktion (BP) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes behov for at kunne gennemføre en effektiv og ansvarlig planteproduktion, under hensyntagen til 

produktionsøkonomi, ressourceeffektivitet, produktkvalitet og produktivitet samt understøtte samfundets ønsker om et rigt og varieret kulturlandskab, 
øget biodiversitet samt minimering af påvirkning af miljøet med næringsstoffer, emissioner og pesticider. 

1.3 Bæredygtig teknologiudvikling og teknologivurdering (BT) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes behov for automatisering og udvikling af nye miljø- og ressourceoptimerende teknologier, med til-

hørende managementsystemer, herunder bio- og nanoteknologier, samt myndighedernes behov for en systematisk vurdering af disse i forhold til deres 

potentielle bidrag til erhvervenes samfundsmæssige udfordringer og effekt. Udvikling af ny teknologi bygger på en procesforståelse i hele værdikæ-

den med ansvarlighed og respekt for samspillet mellem teknik, biologi og etik i relation til f.eks. ressourceforbrug, klima og miljø, fødevaresikkerhed 
og -kvalitet, husdyrsundhed samt -velfærd. 

1.4 Bioøkonomi, bioenergi og landdistriktsudvikling (BL) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og samfundets behov for udvikling og afprøvning af nye bæredygtige forretningsområder og – mo-
deller, forsyningskæder, værdikæder, produktionsprocesser og teknologier, der fremmer en bæredygtig og ressourceeffektiv erhvervsmæssig anven-

delse af biologisk materiale og fremmer erhvervsudvikling, beskæftigelse og udvikling i landdistrikter. 

1.5 Ressourceeffektivitet (RE) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes behov for at kunne fremme ressourceeffektiviteten i hele produktionsprocessen og forsyningskæden, 

herunder dokumentere kritiske punkter i den enkelte proces eller led i forsyningskæden med optimeringspotentiale. 

Element 2: Ansvarlig forvaltning af naturressourcer 

2.1 Fødevareproduktion og dyrkningsjorden (FJ) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og samfundets behov for at dyrkningsjordens frugtbarhed, kvalitet og funktion til stadighed opret-
holdes eller forbedres til opfyldelse af nuværende og fremtidige anvendelser og funktioner. 

2.2 Fødevareproduktion og bioressourcer (FB) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og samfundets behov for at de biologiske ressourcer, der ligger til grund for fødevareproduktionen, 

til stadighed opretholdes og udvikles til gavn for den nuværende og fremtidige anvendelse. 

2.3 Fødevareproduktion, landskab, natur og biodiversitet (FN) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og samfundets behov for opretholdelse og beskyttelse af landskabelige værdier, naturværdier samt 

biodiversitet på især arealer med landbrugsmæssig anvendelse. 

2.4 Fødevareproduktion, hjælpestoffer og miljø (FM) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og samfundets behov for viden om og dokumentation af fødevareproduktionens påvirkning af miljø-
et, risiko, spredning og effekt af anvendelsen af hjælpestoffer samt dannelse, risiko, spredning og effekt af naturligt forekommende stoffer, herunder 

toksiner og hormonforstyrrende stoffer. 

2.5 Fødevareproduktion, klima og drivhusgasser (FD) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og myndighedernes behov for viden om og dokumentation af fødevareproduktionens emission af 

drivhusgasser, øvrige klimapåvirkninger samt betydningen af klimaændringerne for den fremtidige teknologianvendelse og produktion. 

Element 3: Fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner 

3.1 Råvare- og fødevarekvalitet (KV) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og myndighedernes behov for dokumentation og vurdering af fødevarers egnethed til videre forar-
bejdning, sensorisk og sundhedsmæssig kvalitet, herunder indflydelse af de primære produktionsforhold, processering, emballering og lagring. 

3.2 Forbrugeradfærd og -præferencer for fødevarer (AD) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og myndighedernes behov for viden om udviklingen i forbrugertrends, -adfærd, og -præferencer 

m.v. som grundlag for bl.a. grøn omstilling af produktionen, produktdifferentiering og produktudvikling, samt myndighedernes behov for viden om 

forbrugernes adfærd og præferencer for fødevarer og forbrugernes opfattelse af diverse former for sundhedsformidling (f.eks. mærkning) og interven-
tioner. 

3.3 Mad- og måltidsvaners betydning for sundheden (MA) 

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes behov for viden om efterspørgsel og afsætningsmuligheder for sunde, ernæringsrigtige fødevarer 

med som samtidig opfylder forbrugernes krav til sensorisk og kulinarisk kvalitet,  myndighedernes behov for viden om fødevarer, herunder fødeva-
rernes næringstæthed i relation til sundhed samt mad- og måltidsvaners betydning for befolkningens ernærings- og sundhedstilstand samt myndighe-

dernes behov for viden om landets kommuners håndtering af sundhed i f.eks. daginstitutioner og ældreplejen samt viden om det tværfaglige samar-

bejde i daginstitutioners indflydelse på børns sundhed, herunder betydning af fødevarernes smagsmæssige og sensoriske kvalitet. 
 

 



 

 

Fremtidens kostald 
 

Workshop den 2. december 2015  
Agro Business Park, Niels Pedersens Alle 2, 8830 Tjele. 

 

Hvordan skal fremtidens kostald med fokus på dyrevelfærd og bæredygtighed se ud? 

 

Staldbyggeri er omkostningstungt, og der er brug for ideer og forslag til hvordan vi skal bygge i 

fremtiden, så staldene både tilgodeser dyrevelfærd og bæredygtighed.  

 

Hvilke ideer tilgodeser både kravene til dyrevelfærd og bæredygtighed, og hvor er der brug for 

yderligere forskning og udvikling. Der er brug for en fælles indsats, så alle vigtige aspekter bliver 

inddraget.  

 

Alle deltagere vil efter workshoppen få tilsendt et idekatalog som indeholder en opsamling af 

dagens diskussioner. Idekataloget vil også indgå som en del af besvarelsen af en myndighedsopgave 

stillet af Fødevarestyrelsen. 

 

Program 

 

12.00 Registrering; der vil være sandwichs og vand. 

 

12.30 Velkomst og introduktion til dagen (formål, forventninger). 

 

12.45 Fremtidens ko – sammenhæng imellem avlsmæssige ændringer og nye staldsystemer ved 

Morten Kargo og Jørgen Rind, AU. 

 

13.00 Rammer for dagens diskussion – dyrevelfærd og miljø ved Lene Munksgaard og Anders 

Peter Adamsen, AU.  

 

13.15 Workshop I – brainstorm på nye ideer og forslag til hvordan skal fremtidens kostald se ud? 

 

14.00 Kaffe 

 

14.30 Workshop II - vi arbejder videre med forslag fra workshop I – tidsperspektiv for 

implementering og behov for forskning og udvikling. 

 

15.30 Opsamling og Tak for i dag. 
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Anders Peter Adamsen Ingeniørvidenskab, AU 

Iben Alber Christiansen Økologisk landsforening 

Jens Bech Andersen Husdyrvidenskab, AU 

Lars Bach Poulsen Vestjysk Landboforening 

Trine Barrett SEGES 

 Karina Berg 

  Niels Bjerre Care4farm 

Finn H. Boysen S.A. Christensen A/S 

Henrik Christensen Fremtiden Staldinventar A/S 

Else Enemark Fødevarestyrelsen 

Katrine Kop Fogsgaard Husdyrvidenskab, AU 

Ole Frank Husdyrvidenskab, AU 

Anja Freudendal LMO Byg 

 Erling Friis Pedersen Agrifarm 

 Allan Grønborg 

  Mette Herskin Husdyrvidenskab, AU 

Morten Hohwü IBF-Sunds Agro 

Klaus Lønne Ingvartsen Husdyrvidenskab, AU 

Margit Bak Jensen Husdyrvidenskab, AU 

John Jensen Centrovive 

Lars Horsholt Jensen Agro Business Park A/S 

Rasmus Jørgensen Ingeniørvidenskab, AU 

Peter Kai AgroTech 

 Morten Kargo Molekylærbiologi og Genetik, AU 

Rasmus Kjelsmark Nielsen Byggeri & Teknik I/S 

Helge Kromann SEGES Kvæg 

Anne Kudahl AU, ANIS, EMA 

Freddie Lindegaard Lindegaard Agroconsult Aps 

Morten Lindgaard Jensen SEGES 

 Inger Lund Overgaard Dyrenes Beskyttelse 

Søren Markvorsen Orla Hansen A/S 

Lene Munksgaard Husdyrvidenskab, AU 

Jørgen Nielsen Thisted Cementvarefabrik A/S 

Lars Pedersen JH Agro 

 Jens Philipsen Sektion Kvæg, Dyrlægeforeningen 

Morten Dam Rasmussen  Ingeniørvidenskab, AU 

Jan Brøgger Rasmussen Lely Nordic A/S 

Jørgen Rind 

  Martin Rytter Orla Hansen A/S 

Jens Simonsen Lely Nordic A/S 

Sofie Skovsgård Centrovice 

Claus Solhøj LandbrugsMedierne  



Jan Søgaard Jyden Bur A/S 

Per S. Thomassen S.A. Christensen A/S 

Anders Ugelvig Bygningskontoret i Sønderjylland 

Heidi Voss Husdyrvidenskab, AU 

Martin Weisbjerg Husdyrvidenskab, AU 

 



Dyrevelfærd og bæredygtighed

Recommendations and consequences
PRECISION AGRICULTURE

Timing, dosage according to soil and crop needs
Replaces mineral fertilizer

BEST TECHNOLOGY: ACIDIFICATION, 
SOIL INJECTION, TRAIL HOSES

Optimal nutrient use

Lowest emission possible

ENSURE STORAGE CAPACITY 
FOR 9-12 MONTHS

Ensures fi eld application when 
crops need the nutrients

KEEP MANURE/DIGESTATE 
STORAGE COVERED

Reduces emissions

MANURE-BASED BIOGAS IS POSITIVE FOR THE ENVIRONMENT

Increases manure fertilizer value
Produces renewable energy for CHP, gas grid or transport
Reduces greenhouse gas emissions

ADD SUSTAINABLE CO-SUBSTRATES 
TO MANURE-BASED BIOGAS

Waste, straw, meadow grass
Maize is not recommended

USE ACIDIFICATION, SEPARATION, ANAEROBIC 
DIGESTION ETC. WHERE FEASIBLE

Increases manure values
Reduces emissions
Reduces transport costs

MAKE A FARM BUSINESS 
PLAN FOR TECHNOLOGY 
INVESTMENTS

Ensures profi tability

COOL AND/OR COLLECT 
MANURE QUICKLY

Reduces emissions

REDUCE WATER SPILLAGE

Less storage volume

FEED ANIMALS ACCORDING 
TO THEIR LIFE PHASE

Optimises fodder use

USE SYNTHETIC AMINO ACIDS

Increases self-suffi ciency

EXTERNAL INPUT OF SOYA PROTEINS 
TO ANIMAL FEED SHOULD BE REDUCED

Reduces global impact to livestock 
production UPPER LIMIT FOR P-DOSAGE 
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Reduces P-leaching
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Idé Effekt Tid Viden



1 
 

IDE EFFEKT TID VIDEN 

Basisstald + fleksibel stald (LEGO)  
afdeling/sæson kælving 

Bedre m2, mere plads til 
aflastning. Mere holddrift→ 
stabile grupper→mindre 
stress→bedre 
sundhed/holdbarhed/produktion 

NU Miljølovgivning 
Forsøgsstald?  
Erfaringsindsamling.  
Landmænd 

Dybstrøet underlag i sengebåse: 
Optimeret 
håndtering/genanvendelse af 
strøelse/sand 

Bedre klovsundhed, færre halte 
køer. Alternativ til 
madrasser+gulve m. skrab/spalter  

2-5 år Sandvask-tørring? 
(genanvendt varme) 
Andet strøelse, som kan 
genanvendes? 
Håndtering ud af stalden 
(teknik) 

Total miljøbelastningsregnskab 
(alternativ til helt lukket system) 

 5-10 år Viden om: 
Træning til 
”punktgødning” 
Nuværende system – 
udledning (alt skal regnes 
med – også koens bidrag 
v. afgræsning mm.) v. 
åbent system. 

Robotstøvsuger Opsamle gødning fra gangarealer 5 år Firmaudvikling + 
afprøvning 

   Tovholder: 
Margit Bak Jensen 

  



2 
 

IDE EFFEKT TID VIDEN 

Tørre, skridsikre og bløde gulve Bedre klov/ben sundhed, mindre 
faldskade, bedre brunst – 
→bedre sundhed/velfærd 

Renovering af gulve – nyt gulv, 
ny stald 

Udvikles af 
belægningsmaterialer 
Hvorledes anvendes 
det? 
 

    

Tilstrækkelig ventilation 
- Uden træk 
- Varme/frost/emission 

Bedre velfærd/sundhed 
 
→ bedre kokomfort, bedre 
produktion, færre udgifter til 
dyrlæge mv. 
Bedre luft! 

Findes  
Skal udbredes  
→ny stald ! 

Yderligere optimering 

Gummi inventar Færre trykskader – længere 
hviletid – velfærd ! 

Nyt inventar → hurtigst muligt Manglende viden 
test og afprøvning 

   Tovholder: 
Jens Bech Andersen 
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IDE  EFFEKT TID  VIDEN 

Bedre forhold for køer med 
særlige behov (syge, kælving) 

↑ økonomi 
↑velfærd ↓sygdom 
↑ arbejdsglæde 
↓medicinforbrug 
 

Kort tidshorisont Skal samles 
Behov viden indretning 
Separeringskriterier 

Afprøvet før brug 
(staldindretning, inventar, regler, 
politik)  
Koen i centrum 
Simuleringsmodeller 

↑ økonomi 
↑velfærd  ↓sygdom 
↑ arbejdsglæde 
 

Test i eksisterende stalde, kort 
tidshorisont.  
Afprøvning/udvikling/forskning 
– længere tidshorisont 

Samspil 
producent/forskning 
IT  
simuleringsmodeller til 
at teste inventar og 
stalde (simulere ko og 
bevægelse) 

Bedre mulighed for 
gruppeinddeling 

↑velfærd ↓sygdom  
↑ økonomi/produktion 
Mulighed for målrettet fodring - 
laktationsstalde 
 

Nye stalde (lang) 
Færre muligheder i 
eksisterende stalde (kort) 

Kvantificering af 
effekten 

- Hierarki 
- Foder 

Staldindretning, logistik, 
foderhåndtering 

Bedre 
liggeunderlag/sengeindretning 
Benene i centrum 

Alt bliver bedre Kort til lang 
Kort hvis senge kan forbedres 
Lang hvis senge afskaffes 

nytænkning 

   Tovholder: 
Martin Riis Weisbjerg 
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TID EFFEKT TID VIDEN 

Nyt koncept for 
kælvning/opstart 
Enkeltbokse er tunge i 
anvendelse 
Kalvens adgang til ammekøer 

Naturlig adfærd 
Arbejdsbesparelse 
Stabile grupper 

Minimum 2 år Fordele og ulemper for 
ko/kalv ved andet end  
timer 
Kan det fungere? 
Vil køerne isolere sig? 
Hvorfor kælver en ko lige 
dér? 

Indretning af foderplads (kumme 
repos)  

beskyttelse → mere tid til at æde 
i ro 
mere tørt      → klovsundhed ↑ 
mere blødt   → klovsundhed ↑ 
Lettere adgang pga komme osv 
og adskillelse af ko/foder 
 

Muligt i eksisterende stalde 
Bedst i nybyggeri 
Kort sigt 

Brug for mere viden om 
effekternes størrelse og 
med indretning. 
Økonomiske argumenter 
Optimering/udvikling af 
løsningsforslag 

Gennemgangssengebåde 
 + roterende gulv 
 

Naturlig adfærd (ikke bakke, 
flugt) 
Klovsundhed pga minus 
unaturlig bevægelse 
Bedre fjernelse af møg 
↓ risiko for skader 

Nybyggeri 
5 år – prototype → afprøvning 

Viden om effekternes 
størrelse + andre effekter – 
vil køerne? 
Brug for dispensation – 
ligger allerede (ny lov) 
Kræver (næsten) offentlige 
midler 

Lys og luft i stalden 
Kunstigt lys, udendørs 
foderbord, tagbeklædning, 
soldæmpning 

Lavere energiforbrug 
Bedre reproduktion 
↓ stress pga varmeindfald 
Jævnere  belysning + 
arbejdsmiljø 

Kan noget i eksisterende stalde 
Ca. 3 år 

Hjælper det på luftskifte? 
Viden om effekt af lys – 
kvæg er bagud 
 

   Tovholder: 
Mette S. Herskin 
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IDE EFFEKT TID VIDEN 

Tørt og skridsikkert gulv med 
fungerende skraber system 

Bedre klovsundhed 
Færre udskridninger 
Ko-flow 
Ammoniakfordampning ↓ 

5 år Materiale afprøvning 
(præferencetests) 
Skal opfylde emm. krav 

Gruppeinddeling 
Nem og fleksibel 

Bedre gruppedynamik 
Smittebeskyttelse, beskyttelse af 
svage køer/kælvninger 

Findes allerede 
Flaskehals: økonomi, plads, 
viden 

Hvor mange hold? 
Ideelle gruppestørrelser 
Adfærd – 
bevægelsesmønstre 
Skal dyrene flyttes eller 
gruppen ændre status? 

Indhold i sengebåsekummer og 
styring af det 

Mere hviletid + mælk 2-5 år Nye materialer 
- afprøvning 

   Tovholdere: 
Anne Kudahl, Peter Kai 
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IDE EFFEKT TID VIDEN 

Fri bevægelighed 
- gangareal 

 
 
 
 

- sengebåse 
 

 
 
 
 

- foderbord 
 

 
 
 
 
 

- kælvning 
 
 
 

- sygeafsnit 

Koens fri vilje 
Skridsikkert, rent og tørt 
Fri passage og ingen blindgyder 
Ingen forhindringer (skraber mm.) 
 
 
Sand – bedst sundhedsmæssigt 
Fiber ok, når tørt 
Ingen restriktioner ved lægning og 
rejsning 
 
 
En ædeplads per ko 
Hævet foderbord, fri adgang 
Repos i koens længde, når hun står 
ved foderbordet. Andre køer må ikke 
kunne jage ædende køer væk 
(skillerum/stolper) 
 
I små grupper af 3-5 køer, sikrer den 
svage ko uden at den skal forlade 
flokken helt. 
 
Arbejdsvenligt, hygiejnisk  

Præfabrikeret gulv med 
dræn/robot. Gulve 
støbt på stedet er ofte 
ikke plane nok og kan 
så ikke skrabes 
ordentlig rene. 
 
Systemer med sand 
bruges hyppigt, men 
giver praktiske 
udfordringer. 
 

Hvad er optimale m2 set fra koens 
synspunkt? 
Mangler viden om alternativer til 
spaltegulv. Forskning + firmaer. 
 
 
Systemer til gødningshåndtering 
Slid på materiale 
Rengøring af båse med sand. Genbrug af 
sand. 
Hvor skal der være mulighed for 
fastholdelse af køerne? 
Adfærd ved foderbord  
+/- opdeling af pladser 
 
 
 
 
 
Mangler udvikling af systemer der 
tilgodeser koen, kalven og et sikkert 
arbejdsmiljø for staldpasser 

   Tovholder: 
Morten Dam Rasmussen 
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