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Forord
Dette idékatalog er udarbejdet som en del af projektet ”Viden om indretning af kælvningsfaciliteter i Danmark, Europa og Nordamerika”, finansieret af Videncenter for Dyrevelfærd,
og har til formål at inspirere til udvikling af indretning og management af kælvningsafsnittet i
malkekvægsbedrifter.
Kataloget omfatter en indledende beskrivelse af kvægs kælvningsadfærd og en gennemgang
af den seneste forskning vedrørende indretning og management af kælvningsfaciliteter. Dernæst følger en detaljeret beskrivelse af indretning og management af kælvningsafsnittet på
fem danske malkekvægsbesætninger med kælvningsafsnit bygget efter 2014. Kælvningsafsnittene bliver præsenteret som eksempler på indretning efterfulgt af ejernes beskrivelse af
bedriftens kælvningsmanagement og hans vurdering af fordele og ulemper. Ved hver besætningsbeskrivelse giver vi forslag til, hvordan indretning og management kan forbedres set fra
koens synspunkt.
Vi takker de deltagende landmænd for deres samarbejde.

Rikke Bundgaard Tolstrup og Margit Bak Jensen
Institut for Husdyrvidenskab
Aarhus Universitet
Foulum, februar 2021

KVÆGS KÆLVNINGSADFÆRD
Studier af kvæg i naturlige omgivelser har vist, at køer ofte adskiller sig fra flokken på kælvningsdagen
og foretrækker at kælve i områder med træer og buske samt et tørt og blødt underlag. Når køer i
naturlige omgivelser isolerer sig fra flokken, sikrer det, at kælvning og diegivning foregår uden forstyrrelser fra andre køer, og at kalven får koens råmælk. Studier i naturlige omgivelser tyder på, at køer
er motiverede for at øge visuel dække eller fysisk distance fra flokken, når de skal kælve (Rørvang et
al., 2018). Hovedparten af malkekøer i Europa og Nordamerika kælver i indendørs kælvningsfaciliteter,
hvilket begrænser deres mulighed for at søge afsides ved kælvning.
Malkekøer kælver typisk i kælvningsbokse. Ved anvendelse af fælleskælvningsbokse er der risiko for,
at køerne forstyrrer hinanden under kælvning, og at den første råmælk drikkes af andre kalve end
koens egen kalv. Kælvning i fælleskælvningsboks indebærer også risiko for smitte med sygdomsfremkaldende patogener. Dette danner baggrunden for, at køer ifølge dansk lovgivning skal kælve i en enkeltkælvningsboks, hvilket gælder alle nye stalde samt i alle stalde fra 2024 (Arbejdsgrupperapport,
2009; Lov om hold af kvæg).

Bækkenbånd løsnes.
Koen er urolig, brøler og
ser mod bagenden.
Løfter halen, har
hyppigere urinering og
gødningsafgang.
Hyppige positurskift.
Pisker koen med halen
og skifter hyppigt
vægten på bagbenene,
så er der få timer til
fødsel.

Fosterhinden eller benene
kommer til syne.
Fosterhinden er en blåhvid blære
– amnionblæren, også kaldet
vandkalven.
Herfra skal der gerne ske
fremskridt inden for 30 minutter.

EFTERBYRD

24-4 timer før kælvning.

UDDRIVNING

OPBLOKNING

Kælvning i enkeltboks fordrer, at der er en ledig og klargjort boks, som koen kan flyttes til. Det anbefales at flytte koen til enkeltboksen i god tid før kælvning. Kælvningen inddeles i tre faser: opblokningsuddrivnings- og efterbyrdsfasen (Figur 1).

Afgår normalt
inden 6 timer
efter kælvning.

Kalven presses ud ved hjælp af
sammentrækninger i koens bør.
Uddrivningen tager normalt 2-3
timer hos køer og 3-4 timer hos
kvier. Her kan være raceforskelle.
Uddrivningen slutter, når kalven
er ude.

Figur 1. Kælvningens tre faser (opblokning, uddrivning og efterbyrd) med tilhørende adfærdsmæssige
og fysiske tegn.

Hvis koen flyttes umiddelbart før kælvning, er der risiko for, at hun flyttes så sent, at det forstyrrer
selve kælvningen. Et forskerteam fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet flyttede
køer fra fælleskælvningsboks til en enkeltkælvningsboks enten få dage før forventet kælvning, tidligt
i opblokningsfasen eller sidst i opblokningsfasen. Køer, der blev flyttet sidst i opblokningsfasen,
havde en længere uddrivningsfase end køer flyttet først i opblokningsfasen. Der var ingen forskel
mellem køer flyttet tre dage før forventet kælvning og køer flyttet først i opblokningsfasen (Proudfoot et al., 2013; Figur 2). På baggrund af disse resultater anbefales det at flytte koen allersenest
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først i opblokningsfasen. En længerevarende kælvning øger risikoen for kælvningsproblemer, dødfødte kalve og følgesygdomme såsom mælkefeber og tilbageholdt efterbyrd.

Figur 2. Varighed af uddrivningsfasen hos køer flyttet hhv. før forventet kælvning, tidligt i opblokningsfasen og sent i opblokningsfasen (Modificeret efter Proudfoot et al., 2013).

Enkeltkælvningsbokse er typisk enten med åbne eller med lukkede sider. Har kælvningsboksen åbne
sider, kan nabokøer forstyrre den kælvende ko, men har kælvningsboksen lukkede sider, kan det
virke stressende for koen, hvis hun bliver flyttet til kælvningsboksen, før hun selv er motiveret for at
isolere sig. Hvis enkeltkælvningsboksene derimod har delvist lukkede sider, kan koen selv vælge at
være social eller at isolere sig. Forskerteamet ved Aarhus Universitet indrettede enkeltkælvningsbokse med et afskærmet hjørne, hvor køerne selv kunne vælge at isolere sig. Resultaterne viste, at
hovedparten af køerne i denne type enkeltkælvningsboks isolerede sig fra andre køer i den tilstødende fællesboks fra ca. 6 timer før kælvning, og at køerne opholdt sig dér sammen med deres kalv
de første ca. 6 timer efter kælvning (Proudfoot et al., 2014; Figur 3). En enkeltkælvningsboks med en
afskærmning jævnfør dette princip giver koen mulighed for isolation, når hun er motiveret for det.
Set fra koens synspunkt er en sådan enkeltkælvningsboks derfor at foretrække frem for helt åbne
eller helt lukkede enkeltkælvningsbokse.

Figur 3. Eksempel på en enkeltkælvningsboks med en delvis afskærmning mod den fælles forberedelsesboks, der muliggør isolationssøgning i det afskærmede hjørne under kælvning.
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Mange nye kælvningsfaciliteter består af en fælles forberedelsesboks og tilhørende enkeltkælvningsbokse, hvortil køerne flyttes før kælvning. Ligesom for systemer med enkeltkælvningsbokse anbefales det at flytte koen til enkeltboksen i god tid før kælvning (se ovenfor).
Da koens naturlige adfærd er at søge isolation før kælvning, vil et kælvningsafsnit, hvor koen selv kan
søge væk fra flokken og gå ind i en enkeltboks, når hun nærmer sig kælvningstidspunktet, være en
god løsning set fra koens synspunkt. Med udgangspunkt i dette koncept blev der udtænkt en selvvalgslåge, der blev udviklet af Jyden Bur. Lågen var selvlukkende, så koen kunne forlade enkeltkælvningsboksen, men andre køer kunne ikke følge hende derind. Aarhus Universitet undersøgte, om
denne låge hjælper køerne til at isolere sig fra flokken, og fandt, at ca. 50 % af køerne kælvede i en
enkeltboks med låge (Figur 4). Det var fortrinsvis dominerende køer, der kælvede i enkeltboks, og
der var en tendens til, at en nyfødt kalv i kælvningsfaciliteten (enten fællesboksen eller en enkeltboks) reducerede kælvninger i enkeltboks. Den forstyrrende virkning af en nyfødt skyldes formentlig
tiltrækning til fostervæsker i kalvens pels, da et pilotforsøg viste, at fostervæske, efterladt i strøelsen
fra en tidligere kælvning, virker tiltrækkende (Rørvang et al., 2017).

Figur 4. (A) Selvvalgslågen lukket set fra enkeltkælvningsboksen. (B) Selvvalgslågen holdt åben set fra
enkeltkælvningsboksen.

I to forsøg lod man lågen til enkeltkælvningsboksen stå åben, så køerne selv kunne søge derind fra
fællesforberedelsesboksen før kælvning. I et forsøg med én enkeltkælvningsboks per ko søgte ca. 50
% af køerne ind i den åbne kælvningsboks før kælvning (Rørvang et al., 2018). I det andet forsøg,
hvor der var to køer per enkeltkælvningsboks, søgte 10 % af kørne ind i den åbne kælvningsboks før
kælvning (Jensen and Rørvang, 2018). I det sidstnævnte forsøg sås dog, at mere end 50 % af køerne
og mere end 60 % af kalvene søgte ind i enkeltboksene indenfor 3 timer efter kælvning, formentlig
på koens initiativ (Figur 5).
På baggrund af disse resultater anbefales det at lade enkeltkælvningsbokse stå åbne ind mod fællesboksen. Koen kan så selv søge derind før kælvning, og boksen lukkes, når koen selv er søgt derind, eller koen kan flyttes derind, enten i god tid før eller senest tidligt i opblokningsfasen. Dette
vil understøtte, at koen er uforstyrret under kælvning. Faste sider på boksadskillelserne, så der
dannes et afskærmet hjørne, vil stimulere koen til selv at søge ind i enkeltboksen.
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Figur 5. Åbne kælvningsbokse (3 × 4,5 m) med en 3,0 m bred afskærmning. Kælvningsboksene kan
lukkes, når koen er i boksen (t.v.). En ko har søgt ind i en af kælvningsboksene for at kælve (t.h.).
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GÅRDEKSEMPLER
STALD 1
Stalden er bygget i 2016 og indeholder kælvningsafsnit,
framalkningshold, skånehold og malkestald. Efter kælvning
flyttes køerne over i skåneholdet, indtil de er klar til at blive
flyttet over i laktationsholdet, der er i en anden stald. Selve
velfærdsstalden er indrettet ud fra den idé, at det er her,
man skal have sit fokus.

FAKTABOKS
Produktionstype: konventionel
Køer: 400
Ansatte: 4
Race: RDM

De malkende køer har madrasser med savsmuld og spalteHektarer: ejer 200, pasningsaftale
60
gulv i gangarealerne. De malkende køer er opdelt i førstekalvskøer og ældre køer. Kvierne går i fællesbokse med
Ydelse: 11.000 kg EKM/årsko
dybstrøet hvileareal og spaltegulv ved foderbordet, indtil
Livsydelse: 28.700 kg EKM/ko
til de er ca. 1 år, og derefter kommer de over i en sengebå(mange førstekalvskøer pga. opsestald med madraser strøet med savsmuld. De nyfødte
formering)
kalve går i et opstartshold ved siden af kælvningsafsnittet.
Her starter alle kalve op, og først når de kan drikke af en
Celletal: 180.000
spand, kommer de i enkeltbokse og derefter videre til fællesbokse. Fravænnede kalve flyttes til en anden ejendom,
hvor der også går kvier og goldkøer. Nogle kalve er på græs i sommerhalvåret.

Billede af stalden, hvor
man i forgrunden ser
kælvningsafsnittet.
Holdene i baggrunden
er framalkningshold og
skånehold. Der er også
en klovbeskæringsboks.
Bagerst i stalden ligger
malkestalden.
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Kælvningsafsnittets opbygning
I kælvningsafsnittet er der et fællesareal til køer og
kvier (165 m2), hvor der maksimalt går 15 dyr. Der er
udvendigt foderbord med fanggitter. Rundt langs kanten af fællesboksen kan der monteres otte enkeltkælvningsbokse (hver 12,25-14 m2). På besøgsdagen blev
den ene enkeltboks brugt til kalveopstartshold, men
denne inddrages som kælvningsboks, når der er behov
for det. Denne boks er skærmet af ved at montere plader på skillerummene. Enkeltboksene er opdelt af åbne
skillerum med tremmer, og siderne ud mod fællesboksen er ligeledes åbne bestående af todelte låger med
tremmer. På siden mod gangen er der et fanggitter og trem- Opstartshold til kalve, hvor der er lukket af med
plader ud til fællesboksen.
mer.

Skitse af kælvningsafsnittet. Det gule areal er dybstrøelsesareal, og det hvide areal er gangareal.

Kælvningsafsnittets management
Kvierne transporteres til ejendommen og flyttes til goldkoholdet ca. 2 måneder før forventet kælvning.
Her går de indtil 10-14 dage før forventet kælvning, hvor de flyttes over i kælvningsafsnittet. Der flyttes kun køer/kvier ind i kælvningsafsnittet én gang ugentligt for at undgå uro de øvrige dage. Hvis der
er pladsmangel, flyttes dog to gange ugentligt.
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Alle enkeltkælvningsbokse står åbne mod fællesboksen, når der ikke allerede er en ko med kalv i dem.
Det vil sige, at køer og kvier har mulighed for at undersøge enkeltkælvningsboksene og for at søge ind
i dem og lægge sig der.
Landmandens kommentarer til kælvningsafsnittet
Hvad fungerer godt?
•

•
•
•

Stalden er designet således, at hvis de på et tidspunkt udvider og laver et skånehold i en anden
staldbygning, så kan kælvningsafsnittet udvides, og der kan f.eks. blive en afdeling til hhv. køer
og kvier. Som det er nu med køer og kvier i en fællesboks, oplever de dog ingen problemer.
Ved kun at flytte køer/kvier ind i fællesarealet én gang om ugen er der kun én dag, hvor dominansforholdene skal afklares, og der bliver meget hurtigt ro igen.
Alle stolper kan tages op, så systemet er meget fleksibelt.
Lågerne kan bruges til fiksering af koen i fanggitter.

Hvad kunne være bedre?
•
•
•
•

Mere plads i fællesarealet, så køerne havde mere plads til fri bevægelse.
Skridsikkert gulv under halmen, så det ikke var så glat efter udmugning.
Et bredere gangareal.
Det ville måske være bedre at malke flere af køerne nede i enkeltboksen. Men det er nemmere
og mere tidsbesparende at tage dem op i malkestalden.
Billede af enkeltkælvningsboks.
Alle tomme enkeltkælvningsbokse står
åbne mod fællesboksen, så køer og kvier
kan søge ind i dem.

Hvordan kan man tilgodese koens kælvningsadfærd?
Da enkeltboksene står åbne mod fællesboksen, kan koen selv søge derind før kælvning. Boksen kan
så lukkes, når koen er søgt derind. Køer, der ikke selv søger i enkeltkælvningsboks, bør flyttes senest i
første del af opblokningsfasen. Ved at montere faste sider på boksadskillelserne, så der dannes et
afskærmet hjørne i enkeltboksene, kan koen stimuleres til selv at søge ind i en enkeltboks. Dette vil
også give koen mulighed for at isolere sig under kælvningen. For at reducere konkurrencen, og for at
øge chancen for at køer og kvier selv søger ind i en enkeltboks før kælvning, bør alle otte enkeltbokse
inddrages til enkeltkælvningsbokse.
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Hvis der senere bliver mulighed derfor, anbefales det at opdele køer og kvier i hver deres kælvningsafsnit.
Opstartsboksen til kalvene er umiddelbart en god idé, men den bør etableres et andet sted, så alle
enkeltbokse kan anvendes som enkeltkælvningsbokse.
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STALD 2
Stalden er fra 2017 og indeholder kælvningsafsnit
samt hold til kvier, løbekvier, kælvekvier og goldkøer. De går alle i sengebåsestald med madrasser og
spaltegulv i gangarealerne. Kælvekvierne går oftest
for sig selv, men hvis der bliver pladsproblemer,
kommer nogle ind til goldkøerne. De yngste kalve er
også opstaldet i denne stald.
De malkende køer går i en anden stald, hvor der
også er senge med madrasser. Kalvene går på
dybstrøelse. De starter med at gå parvist og går derefter i grupper a op til fem kalve.

FAKTABOKS
Produktionstype: økologisk
Køer: 290
Ansatte: 2 fuldtid, 1 halvtid, skoledreng
Race: Jersey
Hektarer: ejer 180, forpagter 140
Ydelse: 8.800 kg EKM/årsko
Livsydelse: 30.000 kg EKM/ko
Celletal: 200.000

Billeder af kælvningsafsnittet. På
modsatte side af foderbordet er
der bokse til kalvene. Ved siden
af kælvningsafsnittet er der et afsnit til goldkøer.
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Kælvningsafsnittets opbygning
I kælvningsafsnittet er der to fællesbokse, én til køer (108 m2) og én til kvier (63 m2), hvor ejer som
udgangspunkt har hhv. seks køer og fire kvier gående. Derudover er der køer og kvier i enkeltboksene,
som er placeret langs den ene side af fællesboksene. Der er seks enkeltbokse (hver 10,5 m2), hvoraf
to har indgang fra fællesboks til kvier, og fire har indgang fra fællesboks til køer.
Enkeltboksene og fællesboksene er opdelt af skillerum med tremmer (åbne sider). Der er et fanggitter
i den side af enkeltboksen, der vender mod gangarealet. Foderbordet i fællesboksene har ligeledes
fanggitter. Fællesboksene har et dybstrøelsesareal og et areal med fast gulv med skraber ved foderbordet.
Når goldkøerne skal flyttes over i kælvningsafsnittets fællesboks til køer, så lukkes to skillerum sammen, så kvierne holdes inde på deres dybstrøelsesområde. På den måde holdes kvier og køer hele
tiden adskilt.

Skitse af kælvningsafsnittet. Det gule areal er dybstrøelsesareal, og det grå er fast gulv/spalter. Det hvide areal er gangareal.

Kælvningsafsnittets management
I sommerhalvåret er kælvekvier og goldkøer på græs. En gang ugentligt drives de hjem, og dyr, der er
ca. 3 uger fra forventet kælvning, frasorteres. Når køerne og kvierne er 7-14 dage fra forventet kælvning, flyttes de til kælvningsafsnittets fællesboks, og når de er tæt på kælvning, flyttes de til en af
kælvningsafsnittets enkeltbokse. Landmanden oplever dog, at køerne bliver urolige af at blive flyttet,
når de er tæt på kælvning, og han oplever, at det fungerer bedre for de køer, som kælver i fællesafsnittet, inden han når at flytte dem. De har tidligere haft lågerne ind til enkeltboksene til at stå åbne,
så køerne selv kunne søge derind. De holdt imidlertid op med dette, da det betød, at der aldrig var en
ren og nystrøet boks klar til brug. Nu er der lukket af til enkeltboksene, og køerne flyttes derind.
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Landmandens kommentarer til kælvningsafsnittet
Hvad fungerer godt?
•

•

Frontlågen i enkeltboksen kan
bruges til, når koen skal fikseres
i fanggitter. Den kan fæstnes på
bagsiden af enkeltboksen.
Fanggitteret er af et design, hvor
koen kan få hovedet ud for neden, hvis nødvendigt.

Hvad kunne være bedre?
•
•

Større enkeltbokse.
Bedre og nemmere muligheder
for rengøring, uden at mikroorganismer bliver spredt til andre
bokse. For eksempel hvis der var
en fast mur mellem boksene.

Billede af fangegitter ved enkeltboks.

Hvordan kan man tilgodese koens kælvningsadfærd?
Når landmanden oplever, at køerne bliver urolige af at blive flyttet til enkeltkælvningsboksen, så skyldes det formentlig, at køerne flyttes for sent i forhold til kælvning. Flytning sidst i opblokningsfasen kan medføre såvel uro som en
længere uddrivningsfase. Hvis køerne
fortsat flyttes til enkeltkælvningsboksene, bør de flyttes dage før forventet
kælvning eller meget tidligt i opblokningsfasen. Det kan overvejes igen at
lade låger til enkeltbokse stå åbne mod
fællesboksen og evt. at gøre boksene
mere attraktive ved at etablere et afskærmet hjørne med faste sider.

Billede af enkeltkælvningsboks. Faste plader, der danner et afskærmet
hjørne, betyder, at ko og kalv kan isolere sig fra flokken efter kælvning.
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STALD 3
Stalden blev bygget i 2018 og indeholder kælvningsafsnit, skånehold, opstartshold, afgoldningshold,
goldkohold samt hold til de malkende køer opdelt i
førstekalvskøer plus små andenkalvskøer og andenkalvskøer plus ældre køer. Køerne går i løsdrift med
sengebåse med sand og fast gulv i gangarealerne.
Kalvene går i enkeltbokse/kalvehytter, som er fordelt på tre placeringer. Når en placering er tømt for
kalve, kan der vaskes og tørres, mens der fyldes op i
de andre placeringer. Kalvene går på dybstrøelse,
indtil de er 6 måneder gamle, og flyttes derefter til
kviestalden, hvor de har senge med madrasser og
spaltegulv. Kvierne lukkes på græs i sommerhalvåret
og tages på stald igen, når de skal løbes. Kvierne er
derfor ikke på græs hele sæsonen.

FAKTABOKS
Produktionstype: konventionel
Køer: 300
Ansatte: 4
Race: Jersey
Hektarer: ejer 90, forpagter 50 (indkøber
foder)
Ydelse: 11.000 kg EKM/årsko
Livsydelse: 45.000 kg EKM/ko
Celletal: 150.000-200.000

Billede af kælvningsafsnittet. Her ses enkeltkælvningsboksene, som
er adskilt af en gang.
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Kælvningsafsnittets opbygning
Kælvningsafsnittet er opdelt af et gangareal. På den ene side er der et fællesareal til køerne (92 m2)
med tre tilhørende enkeltbokse (hver 11,4 m2), og på den anden siden et fællesareal til kvierne (63
m2) med tre tilhørende enkeltbokse (hver 11,4 m2). Enkeltboksene er placeret langs gangarealet. Der
går maksimalt ti køer og otte kvier i de respektive fællesafsnit. Derudover er der køer og kvier i enkeltboksene.
Fællesafsnittene har en side med fast væg og en side med staldens ydervæg. Langs foderbordet er der
fast gulv og fanggitter. Enkeltboksene er opdelt af skillerum med tremmer, og siderne ud mod fællesboksene består af todelte låger med tremmer. På siden mod gangen er der et fanggitter og et mandehul/foderplads. Når kvierne og køerne skal lukkes ind i fællesafsnittet, skal de ledes fra gangen og ind
gennem en låge. Fra fællesafsnittet kan de lukkes ind i enkeltboksene ved at åbne lågerne.

Skitse af kælvningsafsnittet. Det gule areal er dybstrøelsesareal, og det grå er fast gulv/spalter. Det hvide areal er gangareal.

Kælvningsafsnittets management
Goldkøer og kvier flyttes til kælvningsafsnittet, når de er 1-2 uger fra kælvning, og hvis der er god plads
kommer de over 3 uger før. Køer og kvier flyttes fra fællesboksene til en af enkeltboksene, når der er
fysiske tegn på nært forestående kælvning. Ejer oplever dog, at der er flere køer, som de ikke opdager,
før selve kælvningen er i gang i fællesboksen. Sker dette, så lader de koen kælve der og flytter hende
og kalven i enkeltboks efter kælvning. Ejer vurderer, at to ud af tre køer og kvier kælver i enkeltboks.
Lågerne ind til enkeltboksene er altid lukkede. Efter kælvning kommer køerne over i skåneholdet, undtagen hvis de viser tegn på f.eks. mælkefeber. I så fald bliver de i enkeltboksen.
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Landmandens kommentarer til kælvningsafsnittet
Hvad fungerer godt?
•

•

Dobbeltlågerne mellem fællesafsnit og
enkeltboksene gør det nemt at lukke
køerne ind i enkeltboksen.
Det er nemt at muge ud, da der er porte
ved hvert fællesareal, og fra fællesarealerne har de adgang til enkeltboksene.

Hvad kunne være bedre?
•

•

Når køerne skal lukkes ind i fællesarealerne, er der en skrå og glat nedgang. Et
trin ville være bedre.
Ejer har været nødt til at montere et
ekstra rør under drikkekoppen, så kalvene ikke kan komme igennem og ind i
naboboksen.

Der er monteret
et ekstra rør under vandkoppen
for at forhindre
kalvene i at gå
igennem.

Hvordan kan man tilgodese koens kælvningsadfærd?
Da enkeltbokse er lukkede, flyttes dyrene i god tid før kælvning baseret på forventet kælvning eller
først i opblokningsfasen. At en tredjedel af køerne kælver i fælleskælvningsboksen illustrerer, hvor
svært det er at nå at flytte køer på baggrund af fysiske tegn på kælvning. Et forslag er at åbne lågerne
til enkeltboksene, så køerne selv kan søge derind. Et andet forslag er at flytte køerne til enkeltkælvningsboks få dage før forventet kælvning.

Billede af kælvningsafsnittet. Ved at opsætte plader
på dele af skillerummene vil
koen være mere isoleret fra
flokken.
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STALD 4
Stalden blev bygget i 2015 og indeholder et
kælvningsafsnit, skånehold, nykælverhold og
et far-off goldkohold.
Alle køer er samlet på samme ejendom, hvor
de går i løsdrift med sand i sengebåsene. De
yngste kvier går på en ejendom på modsatte
side af vejen, og de ældste kvier går på en
tredje ejendom. Kvierne går i løsdrift med
senge fra de er 6 måneder gamle. Kalvene starter i enkelthytter og kommer derefter over i
gruppehytter, når de er omkring 4 uger gamle.

FAKTABOKS
Produktionstype: konventionel
Køer: 1500
Ansatte: 20
Race: DH
Hektarer: ejer 400, forpagter 500
Ydelse: 11.500 kg EKM/årsko til mejeri
Livsydelse: 36.000-38.000 kg EKM/ko
Celletal: 200.000 (stor andel af ældre køer)

Billede af stalden. Tredive enkeltbokse ligger langs gangen med et kalvekøkken i midten.
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Skitse af kælvningsafsnittet. Det gule areal er dybstrøelsesareal, og det grå er fast gulv/spalter. Det hvide areal er gangareal.

Kælvningsafsnittets opbygning
Kælvningsafsnittet består af to fællesbokse, én til køer (387 m2) og én til kvier (387 m2), samt 30 enkeltbokse (hver 12,25 m2). Tretten enkeltbokse ligger med direkte forbindelse til køernes fællesboks,
og 11 enkeltbokse ligger med direkte forbindelse til kviernes fællesboks. De sidste seks enkeltbokse
ligger ud for skåneholdet, og kvierne/køerne skal derfor ud på gangen eller igennem et af de andre
hold for at blive flyttet hertil. Enkeltboksene ligger ud mod staldens ydervæg, der er med gardin. Enkeltboksene er adskilt af åbne skillerum med tremmer. Ud mod fællesboksen er der dobbeltlåger med
tremmer. På disse har ejeren monteret plader i bunden, for at kalvene ikke kan komme under og ud i
fællesboksen. Pladen kan vippes op, når der skal muges ud. På enkeltboksenes side mod gangen er
der et fangegitter og et mandehul/foderplads samt en låge, der kan bruges til fiksering af koen.
Fællesboksene består af et dybstrøelsesareal, der grænser op til enkeltboksene, og et fast gulv med
skraber ved foderbordet, hvor der er fanggitter. Dybstrøelse og gulv er delvist adskilt af inventar fæstnet på en sokkel for at undgå halm i gyllen.

På billederne ses
bagpladen, der er
monteret for at holde
kalvene inde i
enkeltkælvningsboksen.
Bagpladen kan vippes op,
når der skal muges ud
efter kælvning. Halmen
skubbes ud i fællesarealet,
der skrabes rent og
desinficeres.
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Kælvningsafsnittets management
Køerne kommer over i kælvningsafsnittet 3-4 uger før forventet kælvning, og kvierne kommer over 11,5 måned før. Køer og kvier kan ikke selv gå ind i enkeltboksene, da lågerne dertil holdes lukkede.
Køerne og kvierne flyttes fra fællesboks og ind i en enkeltboks 1-3 døgn før forventet kælvning. Det
sker rutinemæssigt på tre faste dage om ugen. De udvælges ud fra forventet kælvningsdato samt fysiske tegn. Det er meget få køer og kvier, der ikke kælver i en enkeltboks. Efter kælvning flyttes dyrene
fra kælvningsboksen over i skåneholdet. På grund af salmonella bliver enkeltboksene udmuget og desinficeret efter hver kælvning. Det har haft god effekt, da de ikke har set salmonella i de prøver, der
bliver taget af kalvene.
Landmandens kommentarer til kælvningsafsnittet
Hvad fungerer godt?
•
•

Lågen til fiksering af koen i fanggitter.
Ved udvidelse til flere køer kan stalden forlænges.

Hvad kunne være bedre?
•
•

Spaltegulv med skraber foroven og forneden i stedet for det faste gulv.
En bredere gang langs enkeltboksene, så der er
mere plads ved udmugning.

Hvordan kan man tilgodese koens kælvningsadfærd?
Da besætningen er i gang med sanering for salmonella, kan det ikke anbefales at åbne lågerne til enkeltboksene. Flytning af køer til enkeltkælvningsbokse dage før forventet kælvning gør det sandsynligt,
at køerne faktisk bliver flyttet før kælvning. At der også anvendes fysiske tegn for forestående kælvning er en god idé, når flytningen planlægges 1-3 dage før forventet kælvning, idet kælvningsdagen
ofte afviger fra den forventede kælvningsdato med mere end 1-3 dage.
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STALD 5
Stalden, som ligger på hovedejendommen, er bygget
i 2016 og har ud over kælvningsafsnittet også afsnit
til kælvekvier og goldkøer. Derudover er der på hovedejendommen kalve og en løsdriftsstald med madrasser til malkende køer. Kalvene starter ud med at
være i enkelthytter og derefter i hold med dybstrøelse indtil 4-6 måneder. Herefter flyttes de på kviehotel, hvor der er løsdrift med madrasser.
På en anden ejendom går der malkende køer i løsdriftsstald med madrasser. Her bliver køerne flyttet
over i laktationsperioden, så det er på den ejendom,
at de bliver insemineret og afgoldet. Der flyttes køer
en gang om ugen. Malkende køer flyttes fra hovedejendommen, og der bringes goldkøer med tilbage til
et specialafsnit, hvor de går den første uge efter
afgoldning. I dette afsnit er der ekstra plads, og hvis
der opstår problemer, så går køerne der, indtil de er i orden.
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FAKTABOKS
Produktionstype: konventionel
Køer: 535 fordelt på to ejendomme
Ansatte: 9
Race: DH
Hektarer: ejer 180, forpagter 200
Ydelse: 13.000 kg EKM/årsko
Livsydelse: 35.000 kg EKM/ko
Celletal: 180.000

Kælvningsafsnittets opbygning
Kælvningsafsnittet har to fællesarealer, ét til køer (165 m2) og ét til kvier
(143 m2) med hhv. 20 køer og 15 kvier
i det respektive afsnit. Begge afsnit ligger langs staldens ydervæg med gardin. Langs foderbordet er der fast gulv
og nakkebom. Fællesafsnittene er opdelt af skillerum med tremmer.
Ved siden af de to afsnit er der 11 enkeltbokse (hver 12,25 m2), som køerne
ledes til gennem en drivgang. Kvierne
skal først igennem køernes fællesareal
for at komme til enkeltboksene. De
seks enkeltbokse, der ligger ud mod
det store foderbord, har fanggitter og mandehul/foderplads, hvor de sidste fem, der vender mod ydervæggen, har
nakkebom. De resterende sider i enkeltboksene består af
skillerum med tremmer, på nær ved de to enkeltbokse, der
ligger op til fællesarealet. Her består siden mod fællesarealet af skillerum med plader.
Billeder af stalden.

Skitse af kælvningsafsnittet. Det
gule areal er dybstrøelsesareal,
og det grå er fast gulv/spalter.
Det hvide areal er gangareal.
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Kælvningsafsnittets management
Kvierne kommer fra kviehotellet og hjem til hovedejendommen omkring 1-2 måneder før kælvning.
To til tre uger før kælvning flyttes både kvier og køer over i deres respektive fællesareal i kælvningsafsnittet. Kvierne og køerne flyttes til enkeltboks, når de nærmer sig kælvning, vurderet ud fra forventet
kælvningsdato samt fysiske tegn. Det tilstræbes, at alle køer og kvier kælver i enkeltboks, men nogle
køer kælver, inden de bliver flyttet i enkeltboks. Ejer vurderer, at ca. 80 % kælver i enkeltboks. Det er
ønsket, at alle skal kælve i enkeltboks, og derfor flyttes køerne også i enkeltboks, selvom kælvningen
er gået i gang.

Landmandens kommentarer til kælvningsafsnittet
Hvad fungerer godt?
•

•

Ejer lægger vægt på, at køerne skal kælve i enkeltboksene, da det går meget bedre, hvis de er
i enkeltboks med kalven. Hvis dyr kælver i fællesarealet, så vogter de over kalven og kommer
ikke til foder og vand. Derimod går de til foder
og vand, med det samme de kommer i en enkeltboks, hvor der er ro og mindre behov for at
beskytte kalven mod de andre køer. Kalve i fællesboksen påvirker også de køer, der endnu
ikke selv har kælvet. De bliver urolige, kalder og
prøver at stjæle kalven.
Ved udvidelse til flere køer kan stalden forlænges.

Enkeltkælvningsbokse med fanggitter.

Hvad kunne være bedre?
•
•
•

At der var fanggitter ved alle enkeltboksene.
Ved boksene med nakkebom kan kalven gå ud.
At det faste gulv ved foderbordet var bredere.
Drivgang til kvierne, så de ikke skal igennem køernes fællesboks for at komme til enkeltboks.
Enkeltkælvningsbokse med nakkebom.

Hvordan kan man tilgodese koens kælvningsadfærd?
Det frarådes at flytte koen, når selve kælvningen er gået i gang. Det kan forlænge uddrivningsfasen og
medføre kælvningsbesvær. Desuden er det formentligt meget smertefuldt for koen at blive flyttet
med en kalv i fødselsvejen.
Denne indretning gør det ikke muligt at sikre, at koen selv kan søge væk fra flokken og ind i en enkeltboks. I enkeltboksene kan der dog etableres afskærmning, så koen kan søge en vis isolation under
kælvning. Dette kan gøres ved at opsætte fast inventar på en del af siden til naboboksen og siden ud
til drivgang. Det anbefales at montere de faste sider, så koen kan vælge at være skjult eller i visuel
kontakt med andre køer. Det er ikke tilrådeligt at have helt lukkede sider i enkeltkælvningsbokse.
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AFSLUTTENDE KOMMENTARER
Dette katalog indeholder et begrænset antal gårde, og vores kommentarer baserer sig på erfaringerne fra de fem besætninger. Vedrørende forskningsbaseret viden på området, se gennemgang af
litteraturen i afsnittet ’Kvægs kælvningsadfærd’.
Åbent inventar er langt det mest almindelige i kælvningsbokse på de fem gennemgåede besætninger. Delvist faste sider, der monteres, så der fremkommer et afskærmet hjørne i enkeltboksene, vil
imidlertid give koen mulighed for at søge visuel isolation fra andre køer og andre forstyrrelser. En
udfordring ved at montere plader på allerede eksisterende skillerum er, at de bliver tungere og kan
blive mere besværlige at rengøre og flytte.
Mange enkeltbokse i de gennemgåede besætninger har dobbeltlåger mellem enkeltboksene og fællesboksen. Her vil det være oplagt at sætte en plade på den ene låge. Men hvis en låge står åben, så
vil den anden låge kræve en stolpe til at stabilisere den. Det kan give udfordringer ved udmugning.
Det er vigtigt at få alle køer flyttet rettidigt, det vil sige allersenest først i opblokningsfasen. Flytning
af køer i uddrivningsfasen er formentlig forbundet med megen smerte, og flytning sent i opblokningsfasen forlænger kælvningen og øger risiko for kælvningsbesvær.
For nogle vil konceptet, at koen ’flytter sig selv’, være oplagt, for andre skal der udvikles andre løsninger. Det er vigtigt at finde en løsning, som både er optimal for køerne og praktisk for landmanden. Hvis koen ’flytter sig selv’, skal landmanden under alle omstændigheder lukke enkeltboksen efter koen. Nogle køer, f.eks. lavt rangerende, vil formentlig skulle flyttes under alle omstændigheder.
Køer skal kælve i enkeltkælvningsboks. Vigtigheden af dette blev fremhævet af én af de interviewede landmænd, der pointerede, at enkeltboksene gør, at koen kommer meget bedre i gang med at
æde og drikke. I fællesboksen, derimod, ligger de sammen med kalven og kommer ikke til foder og
vand.
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