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Til Landbrugsstyrelsen 

Vedr. bestillingen: ”Drøvtyggers behov for adgang til drikkevand”. 

 
Landbrugsstyrelsen (LBST) har i bestilling dateret d. 30. juni 2017 bedt DCA – Natio-
nalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om at udarbejde en grundig faglig redegø-
relse, der ”samler den nyeste viden om vandbehov til kvæg, får og geder, herunder: 

• Hvor mange og hvor store vandtrug har dyr på græs behov for? 
• Hvor langt er dyrene villige til at gå for at få adgang til vand? 
• Behovet for vand hos kalve, der er under 14 dage gamle. Har de behov for 

frisk vand, når de bliver tildelt mælk? 
Notatet skal lægge vægt på de velfærds- og produktionsmæssige konsekvenser det 
kan have, hvis drøvtyggere ikke altid har adgang til vand. Notatet ønskes, at om-
fatte kvæg (kalve, ungdyr, lakterende køer) samt får og geder.” 
 
Nedenfor følger dansksproget sammendrag, der kan offentliggøres umiddelbart, 
mens et udførligt engelsksproget manuskript er vedlagt som bilag. Dette bilag kan 
ikke offentliggøres elektronisk pt. pga muligheden for publicering i et videnskabeligt 
tidsskrift. Det kan dog udleveres som hard copy ved forespørgsel.  
 
Besvarelsen er udarbejdet af Seniorforsker Margit Bak Jensen samt Seniorforsker 
Mogens Vestergaard begge fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. Der 
er foretaget fagfællebedømmelse af Professor Lene Munksgaard og Seniorforsker 
Tine Rousing fra samme institut. Sidstnævnte har dog primært fokuseret på afsnit-
tene 1,2,6,7,8,9 i hovedmanuskriptet samt det danske sammendrag. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og Fødevaremini-
steriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og 
Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2017-2020 (opg 7 under indsats-
området ”Dyreadfærd og –velfærd i Arbejdsprogrammet til Ydelsesaftale for Husdyr-
produktion”. 
 
Venlig hilsen 
 
Klaus Horsted 
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Udvidet dansk sammendrag af  

Drøvtyggeres behov for adgang til drikkevand  

–  en litteraturgennemgang af behov for drikkevand hos kvæg og andre drøvtyggere  

Margit Bak Jensen and Mogens Vestergaard  

Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, Blichers Allé 20, DK-8830 Tjele, Danmark 

 

  

Baggrund  

Litteraturgennemgangen ”A review of the need for drinking water in cattle and other ruminants”, 

bestilt af Miljø- og Fødevareministeriet 30. juni 2017, samler viden om drikkeadfærd og vandbehov 

hos kvæg, får og geder og beskriver de velfærds- og produktionsmæssige konsekvenser, det kan 

have, hvis drøvtyggere ikke altid har adgang til frisk vand. Den foreliggende litteratur er fortrinsvis 

baseret på kvæg, især lakterende malkekøer. Litteraturen på får og geder er begrænset, hvorfor disse 

arter kun er behandlet i begrænset omfang.  

Baggrunden for at undersøge de velfærds- og produktionsmæssige konsekvenser af 

utilstrækkelig adgang til drikkevand til kvæg og andre drøvtyggere er dels, at Landbrugsstyrelsens 

økologikontrol i besætninger giver mange indskærpelser for, at specielt kalve ikke har adgang til en 

tilstrækkelig mængde frisk vand, og dels at det for dyr på græs er uklart, hvad tilstrækkelig adgang 

til frisk vand i umiddelbar forbindelse med afgræsningsarealet indebærer. Lovgivningen foreskriver, 

at kalve over 2 uger, ungdyr og køer altid skal have adgang til frisk drikkevand, og der er 

minimumkrav for køerne på én vandkop pr. seks køer eller 10 cm vandtrug pr. ko ved indendørs 

hold. I den økologiske produktion skal alle dyr uanset alder altid have fri adgang til drikkevand. Når 

afgræsning anvendes, skal kreaturer have adgang til vand i umiddelbar forbindelse med 

afgræsningsarealet.  

Formålet med litteraturgennemgangen er af afdække hvilke velfærds-, produktions- og 

sundhedsmæssige konsekvenser det kan have, hvis dyr (drøvtyggere) ikke altid har adgang til vand. 

Dette omfatter spørgsmålene: a) Hvad er behovet for vand hos kalve, der er under 14 dage gamle, 

og har kalve behov for frisk vand, når de bliver tildelt mælk? b) Hvor mange og hvor store vandtrug 

har dyr på græs behov for? c) Hvor langt er dyrene villige til at gå for at få adgang til vand?  
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Længerevarende tørst og variation i vandoptagelse  

Tørst motiverer dyr til at drikke, således at væskebalancen i kroppen opretholdes. Motivationen for 

at drikke stiger, når kroppens væskeindhold falder, og drikkemotivationen reguleres af 

specialiserede nerveceller og hormoner. Søgen efter vand og drikkeadfærd udløses, når 

motivationen for at drikke overstiger en vis tærskelværdi. Hvis der ikke er tilstrækkelig adgang til 

vand, vil motivationen for at drikke overstige den normale tærskelværdi, og en betydelig 

overskridelse af denne tærskelværdi er forbundet med en negativ oplevelse af tørst (længerevarende 

tørst) og dermed reduceret dyrevelfærd.  

Hastigheden af vandomsætningen i dyret afhænger af såvel dyreart som alder og 

mælkeydelse og er f.eks. større hos kalve end hos køer, og større for kvæg end hos får og geder. En 

høj vandomsætning (lav halveringstid af kroppens vand) hænger sammen med et behov for 

hyppigere vandoptag. Lakterende dyr mister en betydelig mængde vand gennem mælkeproduktion, 

og den omgivende temperatur er afgørende for vandtab i forbindelse med termoregulering og 

dermed vandbehov. Ud over drikkevand kan foder være en væsentlig kilde til vand, især mælk, men 

også fodermidler som græs og ensilage. Dette er dog afhængigt af foderets tørstofindhold.  

 

Drikkeadfærd  

Hovedparten af vandoptagelsen sker i forbindelse med foderoptagelse. På græs afhænger 

døgnrytmen af temperaturen, og indendørs afhænger den af tidspunkter for fodring og malkning, 

men typisk ses to til tre hovedædeperioder afbrudt af, at dyrene ligger ned og tygger drøv (Ferreira 

et al., 2013). Hovedparten af vandoptagelsen ses indenfor 1 til 2 timer efter foderoptagelse, og 

(eller) indenfor 1 til 2 timer efter malkning, og malkekøer har således hovedparten af deres 

vandoptag i dagtimerne (f.eks. Cardot et al., 2008). Køer kan drikke 12 til 24 liter vand pr. minut fra 

en åben vandoverflade, og ældre undersøgelser viser, at malkekøer bruger betydeligt længere tid på 

at drikke (dvs. over 30 min pr. dag), hvis vandtilførselen er under 12 liter pr. minut. Ved et givet 

antal køer pr. drikkekop betyder længere drikketid alt andet lige øget konkurrence om vandkoppen i 

timerne efter fodring og malkning. Det har ikke været muligt at finde sammenlignende 

undersøgelser af trug og vandkopper, men en sammenligning på tværs af studier tyder på, at antallet 

af drikkeepisoder er lavere, mens drikkehastighed og vandoptag pr. episode er højere, når køer 

drikker fra trug frem for kopper. På tværs af studier havde malkekøer på stald mellem 6 og 15 

drikkeepisoder i døgnet.  

 



3 
 

Vandbehov og anbefalet vandtildeling 

I litteraturgennemgangen gennemgås vandbehovet hos forskellige grupper af dyr med fokus på 

kvæg holdt under tempererede klimaforhold. Vandbehovet er bestemt ud fra målinger i konkrete 

forsøg. Den tilgængelige viden er altovervejende baseret på malkekvæg, hvorfor hovedvægten 

lægges på kvæg i dette sammendrag. Ud fra de konkrete vandbehov er der fastsat anbefalinger for 

vandtildeling til de forskellige typer af kvæg (ARC, 1980; NRC, 2001; Anbefalinger/vejledninger 

fra universiteter mfl.).   

 De første to uger er kalves vandoptagelse lav, men mælken kan ikke i sig selv opfylde deres 

vandbehov. Derfor har kalve behov for frisk vand, også når de bliver tildelt mælk. Desuden er 

vandoptagelse en forudsætning for, at kalven begynder at optage fast foder. Det daglige vandbehov 

afhænger af mælkemængden og er størst ved lav mælketildeling, men selv ved tildeling af høje 

mælkemængder forudsætter opfyldelse af kalvenes vandbehov, at de tildeles vand. Vandbehovet i 

første leveuge estimeres til 0,3 til 1 liter pr. dag, mens det i fjerde leveuge estimeres til 2 til 3 liter 

pr. dag. Ved fravænning stiger vandbehovet fra 4 til 5 liter i nedtrapningsperioden og fra 8 til 12 

liter efter fravænning. Efter fravænning er forholdet mellem vandbehovet og tørstofoptagelsen 

meget tæt på 4:1 (Kertz et al., 1984; Quigley et al., 2006).  

Kalve drikker hyppigere end ældre dyr og bør derfor have permanent adgang til vand. Det 

kan dog ikke fastsættes ud fra litteraturen, hvorvidt kalve under 2 uger skal have permanent adgang 

til vand for at kunne opnå en tilstrækkelig vandoptagelse. Set i lyset af vandbehovet, vurderes det, 

at tildeling af rigeligt frisk vand mindst to gange dagligt kan opfylde vandbehovet hos kalve under 

2-ugers alderen. En undtagelse herfra er i perioder med varmt vejr samt ved tilfælde af diarré, hvor 

også kalve under 2 uger bør have permanent adgang til frisk vand.  

Hos højtydende, lakterende køer har laktationsstadiet og mælkeydelsen stor betydning for 

vandbehovet. I litteraturgennemgangen gennemgås en række modeller til estimering af malkekøers 

vandoptagelse (f.eks. Appuhamy et al., 2016). Gennemgang af disse modeller med en ’modelko’ på 

600 kg, der optager 20 kg tørstof og producerer 30 kg mælk, resulterer i estimerede vandoptagelser 

på mellem 77 og 130 liter pr. dag, hvor variationen i estimaterne bl.a. skyldes det anvendte datasæt, 

hvilke faktorer modellen indeholder, foderets tørstofprocent og bidraget fra den omgivende 

temperatur. Ved anvendelse af afgræsning dækkes en større del af vandbehovet via foderet, end det 

er tilfældet ved tildeling af fuldfoder, og vandoptagelsen er derfor lavere hos køer på græs 

(afhængigt af hvor stor en del af foderrationen græsset udgør og afhængigt af tørstofindholdet i 

græsset), typisk 40 til 50 liter pr. dag. Dog kan vandbehovet for lakterende køer af malkerace på 
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græs være over 100 liter pr. dag i perioder med varmt vejr, selv under tempererede klimaforhold. 

Vandbehovet hos køer af kødkvægsrace på græs er fundet i intervallet 30 til 65 liter pr. dag under 

tempererede klimaforhold.  

Optag af koldt vand medfører, at vommens indhold afkøles, og det kan reducere 

drøvtyggeres kropstemperatur. Derfor kan køer under varme forhold (heat stress) have gavn af koldt 

vand. Men generelt foretrækker kvæg, både kalve og køer, at drikke tempereret vand, specielt under 

kolde vejrforhold. 

Drøvtyggere foretrækker rent drikkevand. Kvæg og får undgår vand kontamineret med 

fækalier, ligesom de undgår kloreret vand og vand med meget svovl. Der findes vejledende 

retningslinjer for maksimalt indhold af mineraler m.m., og det totale indhold af opløseligt tørstof 

(TDS=forskellige mineralske salte) anvendes som kriterium for drikkevandskvalitet. Kalves 

maksimale grænse for TDS er fire til fem gange lavere end for udvokset kvæg. Drikkevand er 

generelt af god kvalitet i Danmark, men ved tvivl om vandkvalitet af en vandkilde (f.eks. boring, 

brønd, sø eller bæk) bør vandkvaliteten undersøges.  

 

Vanddeprivation 

Når køer er afskåret fra vand i et tidsrum, vil de kompensere ved at optage mere vand efterfølgende, 

men der er grænser for, hvor længe de kan være afskåret fra vand, uden at det går ud over den 

daglige optagelse af vand og foder og dermed deres produktion. For eksempel var køer, der var 

afskåret fra vand i 1 time efter fodring, i stand til at opnå samme vandoptagelse som kontrolkøer i 

den efterfølgende time, mens køer, der var afskåret fra vand i 2 timer efter fodring, ikke havde 

opnået samme vandoptagelse som kontrolkøer 3 timer efter fodring. Når køer er afskåret fra vand i 

forbindelse med fodring, så viser de allerede efter 1 til 3 timer tegn på frustration i form af oral 

manipulation af vandkop eller trug samt rastløshed. Når køer afskæres fra vand i flere dage, 

reagerer de først ved at æde mindre portioner foder ad gangen og dernæst ved at reducere 

foderoptagelsen. En systematisk litteraturgennemgang af Williams et al. (2016) viste, at 

sammenlignet med ad libitum-adgang til vand havde malkekøer, der havde adgang til at drikke to 

gange dagligt, 14 % lavere vandoptagelse i gennemsnit. Dog var vandoptagelsen reduceret mere 

under afgræsningsforhold (17%) end under intensive staldforhold (6%), og den var reduceret mere i 

sommerhalvåret (13%) end i vinterhalvåret (2%). Også mælkeydelsen, men ikke dyrenes vægt, var 

reduceret, hvis køerne kun havde adgang til vand en til to gange dagligt.  
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Drikkefaciliteter  

Dominerende køer har forrang til at drikke, og under konkurrenceforhold kan dette reducere 

vandoptagelsen hos lavt rangerende køer. Under indendørs forhold, resulterede en reduktion i 

konkurrenceniveauet (antal køer pr. drikkekop) i en forøgelse af antallet af drikkeepisoder, forudsat 

at drikkekopperne var placeret med flere meters afstand, således at dominerende køer ikke kunne 

monopolisere mere end én kop. Dette understreger vigtigheden af at tilbyde grupper af dyr mindst 

to vandkilder, der er placeret med en vis afstand mellem dem. Det samme gør sig formentlig 

gældende for indendørs vandtrug, og anvendelse af flere korte trug frem for få lange trug vil 

formentlig medføre lavere konkurrence om vand ved en given belægning af trugene. Dog afslører 

litteraturgennemgangen manglende studier af virkningen af placering af trug, antal vandtrug samt 

belægning af vandtrug ved såvel indendørs som udendørs hold af drøvtyggere.  

Udformning af udendørs drikketrug har betydning for kvægs vandoptagelse. Præferencestudier med 

kvier og køer af malkerace har vist, at de foretrækker at drikke fra store vandtrug frem for små trug 

(f.eks. 3,8 m kontra 1,9 m omkreds; Teixeira et al., 2006), og at malkekøer af store racer 

foretrækker at drikke fra et 60 cm højt trug frem for et 30 cm højt trug. Når kvier og køer havde 

adgang til små runde trug var deres vandoptagelse lavere, end når de havde adgang til store runde 

trug (f.eks. 50 vs. 96 cm trugomkreds pr. dyr; Coimbra et al., 2010), hvilket må tilskrives, at der 

selv ved disse lave belægningsgrader af truget ses en lavere konkurrence om adgang ved det større 

trug. Da der savnes studier af virkningen af antal og belægning af vandtrug ved udendørs hold af 

drøvtyggere, er det ikke muligt at svare på hvor mange og hvor store vandtrug dyr på græs har brug 

for. Ved indendørs hold er minimum krav til malkekøer 10 cm vandtrug pr. ko. Dette svarer til 

danske anbefalinger for indretning af stalde til kvæg), og betyder formentlig at ca. 10 % af køerne 

kan drikke samtidig. Da hovedparten af vandoptaget sker i forbindelse med foderoptagelse, og da 

dyrene såvel på stald som på græs synkroniserer deres adfærd, afviger pladsbehov ved trug 

udendørs formentlig ikke meget fra pladsbehov indendørs. Ligesom ved indendørs hold mindskes 

konkurrencen om vandtrug formentlig ved at der er mere end én vandkilde til grupper af dyr. 

     

Placering af vandkilde ved afgræsning  

Kvæg vil fortrinsvis afgræsse i områder nær vandkilder, men den afstand, de vil tilbagelægge fra 

vand til afgræsning, vil afhænge af tilgængeligheden af græs. Studier tyder på, at kvæg drikker 

færre gange i døgnet jo længere, der er mellem vandkilden og afgræsning. Da både foder og vand er 

essentielle ressourcer, har dyret ikke andet valg end at reducere antallet af daglige drikkeepisoder, 
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når afstanden øges, men som gennemgået ovenfor vil en reduktion til f.eks. to daglige 

drikkeepisoder sandsynligvis reducere den daglige vandoptagelse og potentielt foderoptagelsen. Det 

er ikke muligt på baggrund af litteraturen at fastsætte en minimumsafstand mellem vand og 

afgræsning. Som gennemgået ovenfor afhænger vandbehovet af såvel dyrenes ydelse som foderets 

tørstofindhold, og dyrene bør kunne tilgå vandet så mange gange dagligt, at de kan opretholde deres 

vand- og foderoptagelse uden at gå på kompromis med deres behov for at ligge ned. Specielt bør 

der være fokus på adgang til vand i umiddelbar nærhed af afgræsning i varme perioder. I varme 

perioder skal kreaturer på græs kunne søge skygge, og studier tyder på, at adgang til skygge 

resulterer i lavere vandoptagelse og mindre konkurrence om adgang til vandtrug (f.eks. Coimbra et 

al., 2012).  
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