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Indledning 
Dyr skal ifølge Dyreværnsloven sikres mod vind og vejr (Dyreværnsloven, LBK nr. 50 af 
11/01/2017). Med baggrund i dette har Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådet lavet en 
fællesudtalelse, som siger, at kvæg, der går ude hele døgnet i vinterperioden, som udgangspunkt 
skal have adgang til et læskur eller en bygning, hvor de kan søge ly og læ i vinterperioden (dec, jan, 
feb) og i perioder med vinterlignende vejr (Det Veterinære Sundhedsråd & Dyreværnsrådet, 2012). 
Læskuret skal sikre, at alle dyr i flokken kan hvile samtidig på et tørt, strøet leje. Det fremgår 
endvidere af Dyreværnsloven, at læskuret skal tilgodese dyrenes nødvendige bevægelsesfrihed i 
forbindelse med hvile (Dyreværnsloven, LBK nr 50 af 11/01/2017).   

Af fællesudtalelsen fra Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådet fremgår det også, at dyr, 
der går ude hele døgnet i vinterperioden, skal være forberedte på og egnede til at være udegående, 
dvs. have kraftigt og tæt hårlag, være i godt huld, tildeles supplerende foder og have adgang til frisk 
drikkevand ad libitum. Endvidere skal arealerne, som dyrene holdes på, være tilpasset antallet af 
dyr, således at der altid er græsdækkede arealer, som dyrene ikke har trådt op. Endvidere skal 
placeringen af foder-og vandingspladser og hvileområder sikre, at arealerne mellem disse kan 
holdes græsdækket.  

Den gældende lovgivning angiver ikke specifikke minimumskrav til design eller pladskrav per 
individ i læskurene. SEGES P/S angiver dog anbefalinger vedr. minimumsareal i læskure til 
kødkvæg, som bygger på vejledningen omkring indretning af stalde til kvæg (Tabel 1; Anonym, 
2010). Åbningen i læskuret skal desuden være så bred, at flere dyr kan komme ind og ud samtidig 
(Anbefalinger fra SEGES).  

Tabel 1. SEGES P/S anbefalinger for minimumsareal i læskure til kvæg (Baseret på tabel fra Indretning af stalde til 
kvæg - Danske anbefalinger 5. udgave 2010) 

Legemsvægt, kg <60kg 60-
100 

100-
150 

150-
200 

200-
300 

300-
400 

400-
500 

>500 

Minimumsareal af læskur 
(m2/dyr) 

1,2 1,4 1,7 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

 

Kvæg er flokdyr med en hierarkisk social struktur i flokken, hvilket kan medføre, at højt rangerende 
dyr blokerer for adgangen til hvilearealer for lavere rangerende dyr. Det er derfor nødvendigt ved 
etableringen af læskure at sikre, at også lavere rangerende dyr kan få adgang til skuret. 

Der er en mangel på videnskabelig dokumentation omkring udegående kødkvægs brug af og krav til 
læskure. Der foreligger undersøgelser omkring forskelle i adfærd og produktionsfaktorer, så som 
tilvækst, hos kvæg, der går henholdsvis inde eller ude med og uden adgang til læskur i 
vinterperioden (Hickey et al., 2002; Manninen et al., 2007; Redbo et al., 1996). Overordnet finder 
disse undersøgelser ikke negative effekter af, at kvæget holdes udenfor i vinterperioden, men ingen 
af undersøgelserne inddrager den konkrete brug af læskurene i forhold til læskurenes design. 

Formålet med dette projekt er at undersøge, (i) hvorvidt antal m2 per individ i læskuret og (ii) 
hvordan to forskellige design af læskure har betydning for brugen af læskure for udegående 
kødkvæg i vinterperioden. Endvidere har projektet til formål at undersøge hvorledes vind- og 
vejrforhold påvirker brugen af læskure. 



Hypotesen vedr. pladstilgængelighed er, at et øget antal m2 per individ med udgangspunkt i det 
anbefalede minimumsareal vil øge brugen af læskure generelt, samt øge tiden hvor alle individer i 
flokken befinder sig i læskuret samtidig, og tiden hvor alle ligger ned samtidig. De to design af 
læskure testes ud fra en hypotese om, at et læskur med flere små rum vil øge sandsynligheden for at 
flere dyr benytter læskuret samtidig, da dominerende dyr ikke kan holde lavere rangerende individer 
væk fra alle rum. Endvidere forventes det, at lavere temperatur, øget nedbør og vind vil øge brugen 
af læskurene.  

 

Materialer og metoder 
Kvægracen Dansk Aberdeen-Angus blev valgt som race til at indgå i forsøget. Forsøgene blev 
udført i to private Angus besætninger, som blev fundet efter annoncering efter mulige 
forsøgsbesætninger via Dansk Angus forening. Undersøgelsen blev opdelt i to delforsøg, som blev 
udført i hver sin besætning. Materialer og metoder, resultater samt en kort diskussion for hvert 
delforsøg følger herunder. 

 

  



DELFORSØG 1  

Pladstilgængelighed per individ 
Delforsøg 1 havde til formål at undersøge effekten af plads tilgængelig per dyr, samt brugen af 
læskuret i forhold til vind og vejrforhold. 

Dyr og opstaldning  
Forsøget blev udført i en privat Angus besætning i Jylland. I forsøget indgik i alt 35 dyr fordelt på 9 
kvier, 2 kalve, 23 køer og en tyr. Dertil blev der født yderligere 7 kalve i løbet af forsøgsperioden. 
Dyrene var inddelt i 9 grupper, som varierede i størrelse (3-7 individer) og alderssammensætning. 
Hver gruppe havde adgang til en indhegning med et rektangulært læskur på 10 m x 5 m med en 
åben langside. Læskuret var fremstillet af metal, med metaltag og åben i galvtrekanten i begge 
ender (Figur 1a). Læskuret var strøet med et tykt lag halm. Hø/wrap var tilgængeligt i et fodertrug 
på folden, ligesom kvæget havde adgang til frisk drikkevand. Indhegningerne var fordelt på to sider 
af en markvej, med tre indhegninger på den østlige side og seks på den vestlige (Figur 1b). 
Markerne var opdelt af et levende læhegn, og indhegningerne var indhegnet med elektrisk hegn. 
Dyrene blev inddelt i grupper og havde adgang til læskurene i mindst 14 dage inden første 
forsøgsperiode. 

 

Figur 1. a) Læskuret består af metaltag og vægge, og måler 5 m x10 m. b) Fordelingen af læskure (mørke felter) på 
besætningen. Hvert læskur er placeret i en indhegning adskilt med elektrisk hegn. Alle læskure var placeret med 
åbningen mod øst. 

Eksperimentelt design 
Forsøgsbehandlingerne blev baseret på anbefalinger for plads per individ fra SEGES (Tabel 1). 
Brugen af skuret med henholdsvis 100 %, 150 % og 200 % af den anbefalede plads per individ blev 
testet. Forsøgsdesignet var et 3 x 3 overkrydsningsdesign, hvor alle 9 grupper fik alle tre typer 
pladstilgængelighed i løbet af forsøget (Se tabel 2). Hver registreringsperiode strakte sig over 16 
dage, fra midt januar 2017 til og med marts 2017, med en tilpasningsperiode mellem hver 
registreringsperiode. Ved 100 % af anbefalingen havde voksne dyr 4 m2/individ, kvier havde 3 
m2/individ og kalve havde 1.2 m2 (jf. tabel 1). Antallet af dyr i grupperne varierede igennem 
forsøget pga. nogle situationer med sammenløbne dyr, men den tilgængelige plads i læskuret blev 
tilsvarende tilpasset gruppesammensætningen, således at den svarede til den enkelte behandling. 
Eneste undtagelse var ved kælvninger, hvor pladsen først blev reguleret ved det efterfølgende 
periodeskift for at undgå at forstyrre ko og kalv. Den tilgængelige plads blev indskrænket ved hjælp 
af galvaniserede flytbare hegn, som afskærmede en del af pladsen i læskuret (Figur 2). Bredden af 



åbningen varierede mellem behandlinger, men aldrig under 2.5 m. Dybden af det tilgængelige areal 
var altid 5m (læskurets dybde). Mellem registreringsperioderne blev pladsen i det enkelte læskur 
justeret til den næste forsøgsbehandling, således at dyrene ikke skulle skifte indhegning undervejs i 
forsøget.  

 

Figur 2. Inddeling af læskurene med flytbart hegn. Her vises minimumspladsen (100 %) til en gruppe med 3 køer, som 
var den mindste gruppestørrelse i forsøget. 

 

Tabel 2. Fordelingen af grupper på de tre forsøgsbehandlinger. Forsøget kørte over 3 perioder, således at alle grupper 
fik alle forsøgsbehandlinger en gang i løbet af forsøget. 

 Behandling (% m2/individ baseret på anbefalinger fra SEGES, se tabel 1) 
 100 % 150 % 200 % 

Periode 1 Gruppe 2, 4 og 6 Gruppe 1, 5 og 9 Gruppe 3, 7 og 8 
Periode 2 Gruppe 3, 7 og 8 Gruppe 2, 4 og 6 Gruppe 1, 5 og 9 
Periode 3 Gruppe 1, 5 og 9 Gruppe 3, 7 og 8 Gruppe 2, 4 og 6 

 

Registreringer 
Brugen af læskurene blev registreret ved hjælp af vildtkameraer (1 stk/skur, Black IR Trail Camera, 
ScoutGuard, USA), som var indstillet til at tage et billede hvert 15. min. Fra disse billeder 



registrerede vi efterfølgende hvor mange individer, der var inde i skuret, samt deres aktivitet 
(ligge/stå). Kameraerne tog dog ikke præcist det samme antal billeder, dvs. ikke præcist hvert 15. 
min, og brugen er derfor udregnet som % billeder, hvor der tages hensyn til det faktiske antal 
billeder. Følgende variable blev anvendt:  

• % billeder per døgn med mindst et individ i læskuret (%mindst_et_dyr),  
• % billeder per døgn med alle individer i en gruppe i læskuret (%alle_dyr),  
• % billeder per døgn hvor mindst et dyr ligger (%mindst_et_dyr_ligger),  
• % billeder per døgn hvor alle dyr i gruppen ligger samtidig i læskuret (%alle_dyr_ligger).  

Temperaturloggere (iButton DS1923; Maxim Integrated, San Jose, CA, USA) blev opsat under 
kippen i alle læskure og registrerede temperatur og luftfugtighed (%) en gang i timen under hele 
forsøgsperioden. Endvidere blev der efterfølgende indhentet meteorologiske data fra den nærmest 
liggende vejrstation (Karup Lufthavn; www.wunderground.com), som ligger ca. 6 km fra 
forsøgsbesætningen. Data bestod af nedbørsmængde (mm/døgn) samt gennemsnitlig og maksimal 
vindhastighed (m/s/døgn). Baseret på vindhastighed og temperatur blev der udregnet et kuldeindeks 
(chill-faktor) ud fra følgende formel: 
Kuldeindeks=13.12 + 0.62 × Tlog − 13.17 × V0.16 + 0.40 × Tlog × V0.16 (Tucker et al., 2007)  

Hvor Tlog= temperatur (°C) 

V=gennemsnitlig vindhastighed (km/t) 

 

Statistisk analyse 
Data blev analyseret med SAS Enterprise Guide 7.1 (SAS Institute, Inc., Cary, NC). Statistisk 
signifikans var accepteret hvis P<0.05.  

Effekten af de tre forskellige plads-behandlinger blev undersøgt ved hjælp af en mixed model 
(PROC MIXED i SAS), som tog højde for systematiske gentagne målinger på det enkelte læskur 
(1-9), samt en tilfældig effekt af hvilken periode (1,2,3) data var indsamlet i. Der blev lavet en 
separat model for hver af de følgende 4 variable, hvor de blev inkluderet som den afhængige 
variabel; %mindst_et_dyr, %alle_dyr, %mindst_et_dyr_ligger og %alle_dyr_ligger. Behandlingen 
(100 %, 150 % eller 200 %) var inkluderet som systematisk forklarende variabel. Målinger på 
forskellige tidspunkter i samme læskur forventes korreleret, og derfor blev variansstrukturen 
modelleret. Valget af variansstruktur var baseret på bedste fit ud fra Akaike’s information criterion 
(laveste værdi foretrækkes; SAS Institute Inc., Cary, NC). En parvis sammenligning af 
behandlingerne blev gennemført som en del af modellen, i tilfælde af signifikant forskel mellem 
behandlinger.  Resultaterne er angivet som estimerede LSmeans ± standard error. P-værdierne var 
baseret på Satterthwaite approksimation for nævnerens frihedsgrader. 

Spearman Rank-Order korrelationstest blev anvendt til at undersøge mulige korrelationer mellem 
meteorologiske data og den overordnede brug af læskure, på tværs af behandlinger. Et døgn-
gennemsnit for temperatur og luftfugtighed registreret af dataloggerne i skurene, samt for 
%mindst_et_dyr og %alle_dyr blev udregnet og anvendt i korrelationsanalyserne sammen med 
døgninformation om nedbør, gennemsnitlig vindhastighed og kuldeindeks.  



Eventuel døgnvariation i brugen af læskure på tværs af behandlinger blev undersøgt ved at 
sammenligne %mindst_et_dyr registreret henholdsvis om natten (22:00-05:00) og om dagen 
(09:00-16:00) via Mann-Whitney U-test (MWU). Data med skæv fordeling og heterogen varians 
angives som median [25 % og 75 % kvartiler]. 

 

Resultater 

Det forekom at dyrene brød igennem hegnet, således at gruppestørrelsen ændrede sig, indtil den 
tilgængelige plads i læskuret blev justeret. Billeder fra disse dage er taget ud. Endvidere er billeder 
fra perioder med kamerasvigt udtaget fra totalt antal billeder, da disse er sorte og dermed ikke kan 
analyseres. Der er foretaget registreringer fra i alt 39095 brugbare billeder fordelt over alle tre 
registreringsperioder i de 9 læskure. Der blev født 7 kalve i løbet af dataindsamlingsperioden, 
hvoraf 4 blev født imellem de tre forsøgsperioder og derfor blev inkluderet i beregningerne af 
tilgængelig plads i hvert skur fra starten af den efterfølgende periode. 

Meteorologiske data 
De meteorologiske data fremgår af tabel 3. Vejrforhold havde betydning for brugen af læskurene på 
tværs af behandlinger. Analysen af temperaturen målt inde i skurene viste, at der var en negativ 
korrelation mellem temperatur og procent billeder hvor alle dyr opholdt sig i skurene (%alle_dyr; 
r=-0,18; P<0,001). Det vil sige, at jo koldere det var, jo oftere befandt alle dyr sig i skurene. 
Lignende sammenhænge blev dog ikke fundet for variablen %mindst_et_dyr (P>0,05). En øget 
luftfugtighed øgede brugen af skuret for både %mindst_et_dyr og for %alle_dyr (%mindst_et_dyr: 
r=0,14, P=0.003, %alle_dyr: r=0,16; P<0,001). For begge variable var der ligeledes en positiv 
korrelation med vindhastighed (%mindst_et_dyr; r=0,16 P=0,001 og %alle_dyr; r=0,31; P<0,001). 
Samme mønster blev fundet for effekten af nedbørsmængde på brugen af skurene (%mindst_et_dyr; 
r=0,26, P<0,001 og %alle_dyr; r=0,29; P<0,001). Jo lavere kuldeindeks jo oftere blev alle dyrene i 
en gruppe observeret i skuret samtidig (r=-0,27; P<0,001). Denne korrelation er negativ, da 
kuldeindekset går fra negative værdier mod positiv i takt med at vejret mildnes.  

Tabel 3. Oversigt over meteorologiske data målt henover hele forsøgsperioden for delforsøg 1. Temperatur og 
luftfugtighed er målt af temperaturloggere opsat i læskurene. Øvrige data kommer fra vejrstationen ved Karup Lufthavn 
6 km fra forsøgsbesætningen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Gennemsnit  
± std. error 

Median  
[25;75 % kvartiler] Minimum Maksimum 

Temperatur i læskure (°C) 4,9 ± 0,2 4,8 [2,5;6,8] -2,4 13,9 
Luftfugtighed i læskure (%) 91,4 ± 0,3 93,1 [86,9;95,3] 75,0 99,9 
Nedbør (mm/døgn) 1,6 ± 0,1 0,5 [0;3,1] 0 7,9 
Gns. vindhastighed (m/s) 15,4 ± 0,3 14 [11;18] 2 34 
Kuldeindeks -4,8 ± 0,2 -5,6 [-7,8;-2,5] -12,7 8,0 



Effekt af pladstilgængelig per individ 
Læskurene blev brugt i en stor andel af observationsperioden. På gennemsnitlig 53,7±0,9 % af 
billederne, målt på tværs af grupper og behandlinger, opholder der sig mindst et dyr i læskurene. Og 
på gennemsnitligt 14,6±0,7 % af billederne er alle dyrene i en gruppe i læskuret samtidigt. Kvæget 
brugte overvejende skurene i de mørke timer (%mindst_et_dyr: Dag (9-16): 17,6 % [0;44] vs. Nat 
(22-5): 92,6% [78,6;100], MWU: P=0,01) (Figur 3).  

 

 

Figur 3. Dyrene brugte overvejende skurene om natten, og øget pladstilgængelighed (50-100 % over minimumskravet) 
medførte, at hele gruppen oftere benyttede skuret samtidig. 

 

Brugen af læskurene blev påvirket af pladstilgængeligheden (%mindst_et_dyr: F2,425=4,38, 
P=0,013. %alle_dyr: F2,425=10,8, P<0,001). Når den anbefalede minimumsplads (100 %) var 
tilgængelig, benyttes læskurene mindre end ved behandlingerne med mere plads per individ. 
Effekten af øget pladstilgængelighed var tydeligst for de variable, der indikerer, hvor ofte alle dyr i 
gruppen blev registreret i skuret på samme tid (%alle_dyr og %alle_dyr_ligger) som vist på Figur 4. 

 



 

Figur 4. Brugen af læskuret målt som procent billeder hvor alle dyr i en gruppe opholder sig i eller ligger i læskuret 
samtidigt. Den vertikale akse angiver de tre behandlinger, som er henholdsvis 100 %, 150 % og 200 % af de anbefalede 
m2/individ. Søjler med forskellige bogstaver adskiller sig signifikant. Data er angivet som LSmeans og standard error, 
samt de statistiske værdier fra mixed model analyse. 

 

Diskussion 
Delprojekt 1 undersøgte betydningen af pladstilgængeligheden i skuret. Resultaterne viser, at når 
pladsen følger de eksisterende minimumsanbefalinger for hhv. kalve, kvier og voksne dyr bruges 
skurene mindre, end hvis der er mere plads til rådighed per individ. Denne forskel gør sig især 
gældende når man ser på, hvor stor en del af tiden hele gruppen opholder sig i læskuret samtidig, 
samt hvor ofte hele gruppen ligger ned samtidig. Ved den laveste pladstilgængelighed er hele 
flokken observeret liggende på knap 6 % af alle billeder, hvorimod hele flokken er observeret 
liggende samtidig i over 12 % af tiden ved 150 % og 200 % tilgængelig plads i forhold til 
anbefalingerne. Disse resultater kan tyde på, at selv om der rent fysisk er plads til alle dyr ved 100 
%-behandlingen, så vælger dyrene i mindre grad at ligge samtidig, når pladsen er begrænset. Dette 
kan skyldes, at dominerende dyr i flokken holder lavere rangerende dyr væk, eller at pladsen er for 
trang til, at dyrene kan udføre optimal ligge/rejse sig adfærd og ligge komfortabelt.  I nærværende 
forsøg har vi ikke viden om, hvorvidt og i hvor høj grad dyrene ligger andre steder på marken.  

Den videnskabelige dokumentation omkring pladskrav per individ til liggearealer for kødkvæg er 
sparsom. Det er estimeret ud fra allometriske beregninger, at et dyr på 500 kg fylder 1.54 m2, hvis 
det ligger på sternum (Baxter, 1992). Dette er den reelle plads dyret optager med kroppen, når den 
ligger i brystleje, og der er i beregningerne ikke taget højde for, hvor tæt dyr vil ligge, eller om dette 
er den foretrukne liggestilling, der bedst tilgodeser dyrenes behov. Kvæg på græs er observeret 
liggende på siden med hoved og ben udstrakt, en position som sjældnere ses i stalde, hvor pladsen 
er mere begrænset (Kilgour et al., 2012; Krohn and Munksgaard, 1993). Den primære liggestilling, 
både på græs og i stalde, er dog i brystleje med kroppen lejret på enten højre eller venstre side og 
hovedet enten udstrakt på jorden eller bøjet ned langs kroppen (Kilgour et al., 2012; Krohn and 
Munksgaard, 1993). Kvæg har et stort liggebehov, og begrænset adgang til gode hvileområder kan 
påvirke kvægets velfærd negativt (Ekesbo, 2011; Munksgaard et al., 2005; Munksgaard & 
Simonsen, 1996). Tidligere forsøg, der har undersøgt effekten af reduceret pladstilgængelighed, har 
primært fokuseret på den totale mængde plads tilgængelig per individ i en indhegning eller bås. 



Disse forsøg viser blandt andet at, kvier af racen Simmentaler (gennemsnitsvægt på 468 kg) har 
nedsat daglig tilvækst og liggetid, når pladstilgængeligheden for hvert individ er 1.5 m2 i en bås, 
sammenlignet med individer holdt i lignende båse med mere plads per individ (>2 m2) (Fisher et al., 
1997). Fra forsøg med malkekvæg er det vist, at øget plads per individ resulterer i øget liggetid samt 
færre aggressive interaktioner (Schütz et al., 2015). Schütz et al. (2015) konkluderer at drægtige 
ikke-lakterende malkekøer (Gennemsnitsvægt=500 kg) har brug for mindst 4.5-6 m2 per individ for 
at tilgodese deres behov, undgå at påvirke liggeadfærden negativt, samt nedsætte mængden af 
aggressiv adfærd. Dette er dog den totale pladstilgængelig per individ inklusiv gangarealer og 
ædeområde, og kan dermed ikke sammenlignes direkte, da der i nærværende forsøg undersøges 
pladstilgængelighed i liggeområdet alene. 

  



DELFORSØG 2  
Design af læskure 

Formålet med delforsøg 2 var at undersøge brugen af to forskellige design af læskure, samt hvorvidt 
vejrforhold havde en effekt på brugen af læskurene.  

Dyr og opstaldning  
To forskellige design af læskure blev testet; 1) Et rektangulært læskur (5 m x 10 m) med en langside 
åben (Figur 5A); 2) Et sekskantet læskur (53 m2) med en indre y-formet væg, som opdelte skuret i 
tre identiske rum. Hvert af de identiske rum er åben på to sider (Figur 5B). Begge design af læskure 
var produceret af metalplader både på loft og vægge.   

 

Figur 5. Anvendelsen af to design af læskure er sammenlignet. A) Rektangulært læskur på 50 m2. B) Sekskantet læskur 
på 53 m2 med tre identiske rum. 

Dataindsamlingen blev foretaget i februar og marts 2017 i en Angus besætning i Jylland. I alt deltog 
67 køer og kvier i forsøget, og disse var inddelt i 4 grupper (15-18 individer/gruppe; Gennemsnit 
3m2/individ). De fire grupper var fordelt på fire indhegninger, hver med adgang til enten et 
rektangulært eller et sekskantet læskur (Figur 6). Hver gruppe havde fri adgang til vand, og blev 
fodret med wraphø dagligt. Høj vegetation, f.eks. træer, som kvæget kunne gå ind under var 
afspærret med elektrisk hegn. Grupperne havde en 14-dages tilvænningsperiode til de respektive 
læskure på markerne inden forsøgsopstart. I denne periode gik grupperne med adgang til det type 
læskur, de efterfølgende havde adgang til i første forsøgsperiode. 



 

Figur 6. De to lokationer inkluderer hver to indhegninger med henholdsvis et sekskantet og et rektangulært læskur. 
Inden for hver lokation bytter dyregrupperne plads imellem periode 1 og 2. De to lokationer er placeret på samme 
besætning med 1,5 km’s afstand. Pilene angiver åbningen på de rektangulære læskure. 

 

Eksperimentelt design 
Effekten af læskurdesign blev testet i et overkrydsningsdesign, som sikrer, at alle grupper får begge 
behandlinger i løbet af forsøgsperioden (Tabel 4). Hver periode var på 24 dage, startende og 
sluttende ved midnat. I mellem de to perioder byttede grupperne plads to og to indenfor lokation, 
således at de i den efterfølgende periode opholdt sig på nabomarken (Figur 6) med det andet design 
af læskur. Efter gruppeskiftene fulgte en kort tilvænningsperiode til de nye læskure, inden periode 
gik i gang. 

Tabel 4. Fordelingen af grupper på de to forsøgsbehandlinger. Forsøget kørte over 2 perioder af hver 24 dages 
varighed, således at alle grupper fik begge forsøgsbehandlinger en gang i løbet af forsøget. 

 Behandling 
 Rektangulært Sekskantet 

Periode 1 Gruppe 1 og 3 Gruppe 2 og 4 
Periode 2 Gruppe 2 og 4 Gruppe 1 og 3 

    

Registreringer 
Brugen af læskurene blev registreret ved hjælp af vildtkameraer (Black IR Trail Camera, 
ScoutGuard, USA), som var indstillet til at tage et billede hvert 15. min. I de firkantede læskure sad 
et kamera under loftet i hver ende af skuret, således at hele skurets grundareal var dækket (2 
kameraer/skur). I de sekskantede kunne et kamera dække hvert rums grundareal (3 kameraer/skur). 
Brugen af læskurene blev estimeret ud fra scanninger af billederne. Scanningerne blev foretaget 
hver hele klokketime, og bestod i at registrere det totale antal individer i læskuret, samt om de står 
eller ligger (24 scanninger/dag/skur).  

Luftfugtighed (%) og temperatur (°C) blev målt en gang i timen ved hjælp af dataloggere (iButton 
DS1923; Maxim Integrated, San Jose, CA, USA). En logger var placeret under loftet i hver af de 
firkantede læskure og i hvert af de tre rum i de sekskantede læskure. En logger var desuden placeret 
udenfor for at indsamle data om luftfugtighed og temperatur udenfor skurene. Endvidere blev der 
efterfølgende indhentet meteorologisk data fra den nærmest liggende vejrstation (Aalborg lufthavn), 



som ligger ca. 60 km fra forsøgsbesætningen. Data bestod af nedbørsmængde (mm/døgn) samt 
gennemsnitlig og maksimal vindhastighed (m/s/døgn). Kuldeindekset (chill-faktor) blev udregnet 
efter samme model som i delforsøg 1. 

Statistisk analyse 
For hver scanning blev der udregnet procent dyr der opholder sig i læskuret ud af det totale antal 
dyr i gruppen (%dyr: Antal dyr i læskuret/total gruppeantal x100). Endvidere blev der for hver 
scanning udregnet hvor stor en andel af dyrene i skuret, der lå ned (%dyr_ligger: antal dyr der ligger 
ned/antal dyr i læskuret x 100). For de sekskantede skure blev disse variable først udregnet for hvert 
af de tre rum. Efterfølgende blev der testet for forskel i brugen mellem rummene ved hjælp af 
Mann-Whitney U-test, og idet der ikke blev fundet en forskel mellem rummene, blev der udregnet 
en sum over de tre rum, hvor der blev taget højde for eventuelle manglende målinger i (sorte 
billeder) i hvert rum. Således at ved manglende billeder fra et rum, blev antallet af dyr ved den 
pågældende scanning udregnet på baggrund af de resterende to rum. 

Forskellen mellem antallet af scanninger, hvor der blev registreret mindst et dyr i læskuret, ved de 
to typer af læskure blev analyseret med en Mann-Whitney U-test. Døgnvariation i brugen af 
læskure på tværs af behandlinger blev undersøgt ved at sammenligne antallet af scanninger med 
mindst et dyr registreret henholdsvis om natten (22:00-05:00) og om dagen (09:00-16:00) via 
Mann-Whitney U-test. 

Til brug i analyserne af eventuelle sammenhænge mellem brug af læskure og vejrdata, samt for at 
undersøge effekten af læskur-design blev der for hhv. %dyr og %dyr_ligger udregnet et gennemsnit 
per døgn. Spearman Rank-Order korrelations test blev anvendt til at undersøge mulige korrelationer 
mellem meteorologiske data og den overordnede brug af læskure på tværs af behandlinger. Et døgn-
gennemsnit for temperatur og luftfugtighed registreret af dataloggerne på besætningen, samt for 
%dyr og %dyr_ligger blev udregnet og anvendt i korrelationsanalyserne sammen med døgn-
information om nedbør, gennemsnitlig vind og kuldeindeks.  

Effekten af læskur-design blev analyseret i en mixed model, der tog højde for systematiske 
gentagne målinger indenfor hvert læskur (1-4), samt en tilfældig effekt (random statement) af 
hvilken periode (1,2) data var indsamlet i. Døgn-gennemsnit for henholdsvis %dyr og %dyr_ligger 
blev testet som den afhængige variabel i to separate modeller. Designet af læskuret (sekskantet vs. 
rektangulært) blev inkluderet som forklarende variabel. Variansstrukturen blev modelleret som 
beskrevet i delforsøg 1. En parvis sammenligning blev udført som en del af modellen, i tilfælde af 
signifikant forskel mellem læskurs-behandlinger. P-værdierne var baseret på Satterthwaite 
approksimation. Statistisk signifikans var accepteret ved P< 0,05. Data med skæv fordeling og 
heterogen varians, angives som median [25 og 75% kvartiler]. 

 

Resultater 

Data er baseret på 4609 scanninger (en gang i timen) i løbet af hele dataindsamlingsperioden.  

Meteorologiske data 
Det meteorologiske data fremgår af tabel 5. Kvæget brugte læskurene mere ved lavere temperatur 
målt udenfor på besætningen. Ved lavere temperaturer var der flere scanninger med mindst et dyr i 



læskurene (r=-0,16; P=0,3), og en større andel af gruppen opholdt sig i læskurene (r=-0,16; 
P=0,03). Denne sammenhæng blev ikke fundet i forhold til temperaturmålingerne målt inde i 
læskurene (P>0,05). Der var ingen sammenhæng mellem gennemsnitlig vindhastighed (m/s), 
temperatur (°C), luftfugtighed (%) eller nedbør (mm) og brugen af læskurene (P>0,1). 
Kuldeindekset var negativt korreleret med brugen af læskurene, hvilket betyder at jo koldere vejret 
var (lavere kuldeindeks) jo større en andel af grupperne anvendte læskurene (r=-0,24; P<0,001) og 
jo større en andel af scanningerne havde mindst et dyr i et læskur (r=-0,19; P=0,008).  

Tabel 5. Oversigt over meteorologiske data målt henover hele forsøgsperioden for delforsøg 2. Temperatur og 
luftfugtighed er målt af temperaturloggere opsat i læskurene og udenfor på besætningen. Øvrige data kommer fra 
vejrstationen ved Aalborg Lufthavn 60 km fra besætningen. 

 

 

 

 

 

 

Effekt af læskurs design 
Resultaterne viste, at kvæget benyttede begge typer af læskure. Der blev registreret mindst et dyr i 
læskuret ved 52,3 % af scanningerne i de firkantede læskure, sammenlignet med 42,1% af 
scanningerne i de sekskantede (MWU: P<0,001). På tværs af begge typer læskure hen over hele 
forsøgsperioden, opholdt der sig i gennemsnit 3,6 ± 2,3 individer i læskurene på samme tid og 
svarende til i gennemsnit 16,4 % af hver gruppe. En større andel af gruppen anvendte de firkantede 
læskure, sammenlignet med de sekskantede (%dyr: 26,8 % ± 0,02 vs. 5,6 % ± 0,02, F1,189=63.3, 
P<0,001). Dog var der ingen forskel mellem de to design af læskure på hvor stor en andel af dyrene, 
som opholdte sig i læskuret, der lå ned (%dyr_ligger: 82,5 % ± 0,03 vs. 82,4 % ± 0,03 for 
henholdsvis firkantede og sekskantede, P> 0,05). 

Brugen af de tre rum i hver af de sekskantede læskure blev sammenlignet, for at undersøge om der 
var en præference for nogle af rummene. Der blev ikke fundet en forskel i brugen af rummene. 
Hverken for procent dyr af gruppen, der anvendte rummene, eller på antallet af dyr i hvert rum, der 
lå ned.  

Læskurene blev anvendt mindre i de lyse timer, sammenlignet med de mørke timer (Procent 
scanninger med mindst et dyr; kl. 9-16, 36,4 % vs. kl. 22-5: 57,9 %; MWU; P<0,001. Figur 7). 
Derudover var der en større andel af de individer, der benyttede læskurene, der lå ned om natten 
(95,2 % [75-100] vs. 100 % [80-100] for henholdsvis dag og nat; MWU; P=0,02). 

 Gennemsnit  
± std. error 

Median  
[25;75 % kvartiler] Minimum Maksimum 

Temperatur i læskure (°C) 3,4 ± 0,2 4,3 [1,0;5,9] -3,8 8,3 
Temperatur ude (°C) 3,1 ± 0,1 3,5 [0,5;5,5] -9,5 17,0 
Luftfugtighed i læskure (%) 91,2 ± 0,4 92,1 [87,5;96,1] 68,6 100 
Luftfugtighed ude (%) 89,3 ± 0,3 91,6 [85,0;96,5] 45,9 100 
Nedbør (mm/døgn) 1,0 ± 0,1 0,3 [0;2,0] 0 7,1 
Gns. vindhastighed (m/s) 19,8 ± 0,6 18,5 [13;26] 3 39 
Kuldeindeks -8,1 ± 0,3 -6,9 [-10,9;-4,9] -18,6 -1,2 



 

Figur 7. Antal scanninger af læskurene med mindst et dyr registreret fordelt over 4 døgnintervaller. Scanningerne er 
foretaget hver hele klokketime. 

Diskussion 
Resultaterne fra delforsøg 2 viser, at kvæget benytter læskurene i hele forsøgsperioden, og 
overvejende i de mørke timer. Endvidere viser forsøget, at designet af skuret har betydning for, hvor 
meget læskurene benyttes. Det sekskantede læskur var designet med henblik på, at flere rum ville 
tillade en større andel af gruppen adgang til læskuret, da lavere rangerende dyr i flokken ville kunne 
søge væk fra de højere rangerende dyr, og uanset vindretningen vil der altid være mindst et rum 
med læ. Det totale areal under tag i de to design af læskure var næsten det samme, dvs. der var 
omtrent samme areal tilgængeligt per individ i de to typer læskur. Designet i det sekskantede læskur 
medfører dog, at rummene er mere åbne, hvilket kan have betydning for hvor meget ly de enkelte 
rum giver i tilfælde af blæst. Beliggenheden for besætningen for delforsøg 2 er ofte udsat for 
vestenvind og ligger tæt på Vesterhavet. Derfor kunne man forvente, at de rum, der vender mod 
vest, ville være mindre attraktive end rummene der yder læ for vestenvinden. Dette viste sig dog 
ikke at være tilfældet, da alle rum i de sekskantede skure blev benyttet i lige høj grad. Det bør 
således undersøges nærmere, om kvæg prioriterer liggeareal højere end læ for vinden. 

Det har ikke været muligt at finde anden videnskabelig litteratur omhandlende kvægs præferencer 
for forskellige typer af læskure. Forsøg med heste har vist, at læskure med to indgange bruges mere 
end skure med en indgang (Christensen & Thodberg, 2014). Ligesom heste har kvæg også en social 
rangstruktur i grupperne, og læskure med begrænset indgang kan derfor resultere i, at højere 
rangerede individer blokerer indgangen og dermed adgangen til læskuret for lavere rangerende dyr. 
For at undgå at komme i denne problemstilling, blev der i nærværende forsøg valgt at teste to typer 
af læskure med brede åbninger, samt at det ene læskur havde flere rum.  

  



Overordnet diskussion 

Resultaterne fra de to delforsøg viste stor brug af de opstillede læskure, idet der på mere end 
halvdelen af alle billeder fra de rektangulære læskure var mindst et dyr i skurene. Andelen af 
billeder med mindst et dyr i de rektangulære skure var næsten identisk i de to besætninger. Kvægets 
brug af skurene i disse undersøgelser var således højere end Islandske hestes brug af skure i 
vinterperioden, målt på samme variabel (% billeder med mindst en hest i skuret: ca. 12 % i en 
forsøgsperiode og ca. 30 % i en anden og koldere forsøgsperiode, gns. temp. hhv. 5,4 ±0,3 °C og 
1,8 ±0,6 °C).  

Resultaterne fra begge delprojekter viser en sammenhæng imellem vejrforholdene og kvægets brug 
af læskure.  Udvokset kødkvæg er relativt modstandsdygtige overfor lave temperaturer, men under 
påvirkning af vind og regn reduceres hudtemperaturen og kulde stress kan forekomme ved højere 
temperaturer (Schütz et al., 2010). I begge delforsøg anvendes skurene mere ved koldere 
temperaturer og ved lavere kuldeindeks. Endvidere blev skurene også anvendt mere ved øget 
nedbør og højere vindhastigheder i delforsøg 1. Lignende resultater er tidligere fundet for 
kødkvægs-krydsninger af Angus-racen (Olson & Wallander, 2002; Graunke et al., 2011). Disse 
studier viser, at kvæg søger ly bag vindskærme, ind i vegetation eller tættere sammen i grupper ved 
øget vindhastighed og lavere kuldeindeks.  

Sammenhængen mellem vejrlig og brugen af læskure viser, at dyrene søger læ og ly, når vejret 
bliver koldere, vådere og mere blæsende. Men hvorvidt dette er af afgørende betydning for dyrenes 
trivsel og velfærd, eller om de blot benyttes, fordi de er til rådighed, er endnu uvist. Schütz et al. 
(2010) undersøgte malkekvægs brug af læskure under forskellige simulerede vejrforhold som regn 
og vind.  I modsætning til nærværende resultater, fandt Schütz et al. (2010) ikke nogen forskel i 
brugen af læskure i mellem de forskellige behandlinger. Dog blev det fundet, at køerne havde 
kortere liggetid og ædetid ved regn og ved kombinationen af regn og vind.  

Kvæg har en relativ fast døgnrytme (Ekesbo, 2011), hvilket også afspejles i, at læskurene benyttes 
mest i de mørke timer. Et svensk studie viser, at stude af racen Svensk rødt og hvidt malkekvæg 
(SRB), som er opstaldet udenfor i vinterperioden, ikke benytter de tilgængelige læskure om dagen 
(Redbo et al., 1996). Forsøget inkluderer ikke målinger om natten, men forfattere skriver, at det ser 
ud til at, skuret bliver anvendt – omfang og adfærd er dog uvist.  

Nærværende studie viser, at når læskure er til rådighed som eneste mulighed for ly og læ, benytter 
kvæget skurene i varierende omfang, der blandt andet er afhængig af dimensioner og designet af 
læskurene. I dette studie havde dyrene ikke mulighed for at søge ly og læ andre steder, og der kan 
derfor ikke drages konklusioner om, hvorvidt kvæg foretrækker at benytte et læskur frem for 
naturligt læ og ly ved træer og buske.  Et Belgisk forsøg undersøgte forskellige kødkvægsracers 
brug af henholdsvis naturligt læ og opstillede skure om vinteren i naturreservater. Resultaterne 
viste, at selv om læskurene antages at give bedre beskyttelse mod vind og vejr, så foretrak kvæget 
primært at benytte den naturlige læ i områderne. Eneste undtagelse var et område, hvor den 
naturlige vegetation var meget sparsom, og dermed gav begrænset beskyttelse (Van laer et al., 
2015). 

Selvom læskurene i høj grad blev benyttet i denne undersøgelse, er det ikke muligt at konkludere 
hvorvidt adgang til læ og ly er en nødvendig ressource eller en komfortressource, dvs. i hvor høj 



grad dyrevelfærden påvirkes negativt, hvis ressourcen ikke er tilgængelig. For at besvare disse 
spørgsmål er det nødvendigt at opstille forsøg, hvor eventuelle forskelle i f.eks. adfærd, 
stresshormoner og produktionsegenskaber undersøges i grupper med og uden adgang til læskure og 
naturlig beskyttelse mod vejr og vind. I et Irsk studie, fandt man ingen effekt af adgang til ly fra 
vinden på adfærd, tilvækst eller slagtevægt hos Charolais x Friesian stude, der gik ude om vinteren. 
Vejrforholdene var dog relativt milde i forhold til nærværende forsøg, med højere 
gennemsnitstemperatur, mindre vind og nedbør (Hickey et al., 2002).  

 

 

 

Konklusion 
Undersøgelsen viser, at kvæg, der ikke har adgang til naturligt læ, anvender opstillede læskure. 
Pladstilgængeligheden har betydning for brugen, idet en forøgelse af minimumspladsen med 50 % 
til 100 % medførte at samtlige dyr i gruppen oftere blev registreret i skuret samtidig. Endvidere har 
designet af læskuret betydning for brugen, idet et traditionelt rektangulært skur med tre lukkede 
sider blev anvendt mere end et Y-designet skur med tre rum.  

Yderligere undersøgelser er nødvendige for at dokumentere i hvor høj grad naturlig vegetation 
tilgodeser udegående kvægs behov for læ og tørt leje, samt de mulige velfærdsmæssige 
konsekvenser af mangel på beskyttelse mod vejrliget.  
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