
Vedr. Article 12, 2. i Europarådets reviderede rekommandation om kvæg (T-AP (2005) 1 rev 
6) 
 
I artikel 12, 2 anføres, at vandtildeling og trugstørrelse skal tillade, at mindst 10% af de opstaldede 
kvæg skal kunne drikke på samme tid.  
 
Dette krav er i det væsentligste i overensstemmelse med de danske anbefalinger vedr. vandtildeling 
til kvæg, der siger, at der maksimalt må være 10 køer per meter drikkekar. DJF har dog ikke fundet 
videnskabelige undersøgelser, der direkte støtter dette krav, idet det ikke har været undersøgt, hvor 
mange køer eller ungkvæg der skal kunne drikke på én gang for at undgå konkurrence om adgang 
til truget og ventetid ved truget.  
 
Vandoptagelsen er meget påvirket at lufttemperaturen, koens mælkeproduktion og foderets vand- 
og saltindhold. En nyere undersøgelse viste, at Holstein kvægs vandindtagelse (kg/dag) ved fri 
adgang til vand kan beskrives udfra ligningen: -26,12 + 1,516 * den gennemsnitlige omgivelses- 
temperatur(°C) + 1,299 * mælkeproduktionen (kg/dag) + 0,058 * kropsvægten (kg) + 0,406 * Na 
indtaget (g/dag). Den gennemsnitlige daglige vandoptagelse for køerne, der dannede grundlag for 
denne beregning, var 82 liter/dag (Meyer et al., 2004).  
 
Der foreligger en del ældre undersøgelser baseret på kvæg i bindestalde, hvor vandforsyningen sker 
via vandkopper. En afgørende parameter i forhold til en tilstrækkelig vandforsyning ved brug af 
vandkopper er i praksis, at vand flowet er tilstrækkeligt. Ved et vand flow under 7 liter/min fandt 
Anderson et al. (1984) en reduceret vandoptagelse og en forlænget drikketid, mens en øgning af 
vand flowet til 12 liter/min ikke påvirkede vandoptagelse og drikketid. Undersøgelsen viste 
desuden, at hvis to køer delte en drikkekop, havde de dominerende køer hyppigere og længere 
drikke perioder og en større vandoptagelse end submissive køer. Utilstrækkelig vandforsyning til 
kvæg synes således allerede ved deling af en vandkop mellem 2 køer at resultere i konkurrence om 
vandet med reduceret vandoptagelse hos den lavest rangerende til følge.  
 
Vandforsyning til kvæg i moderne løsdriftsstalde er overvejende i form af vandtrug. Vandoptagelse 
af vandtrug er i overensstemmelse med koens præference for at optage vand af en åben 
vandoverflade. Undersøgelser baseret på kvæg på græs viste, at køer foretrækker at drikke fra høje 
vandtrug (60 cm) med stor overflade (1,32 m2 eller 1,13 m2) og drikker mere af disse end af et 
lavere trug (30 cm) med mindre overflade (0,86 m2 eller 0,28 m2) (Pinheiro Machado Filho et al., 
2004; Teixeira et al., 2006). Dybden af truget påvirkede derimod ikke drikkeadfærden (Teixeira et 
al., 2006). En anden vigtig parameter er tilgængeligheden af vandtruget. Det er f.eks. vigtigt, at 
vandtrug placeres i brede gange og med gode tilgangsforhold således, at der ikke dannes 
’flaskehalsproblemer’. 
  
Kvæg på græs, der fik vand af det foretrukne trug, anvendte ca. 35 min på at drikke (Teixeira et al., 
2006). Højtydende malkekøer bruger ca. 10 timer per døgn på hvile og 4-6 timer per døgn på 
foderoptagelse afhængig af foderrationens sammensætning og ydelsesniveau. Det er imidlertid ikke 
let at forudsige, på baggrund af koens tidsbudget, hvor mange køer, der skal kunne drikke på én 
gang for at undgå konkurrence om vand. Konkurrence om vand afhænger, ud over af meter 
vandtrug per ko, meget af placering af vandtruget, dvs. gangenes bredde, muligheden for at komme 
til og fra vandtrug og muligheder for at komme forbi drikkende køer uden at forstyrre dem. Det vil 
være oplagt at undersøge virkning af antal meter drikketrug per ko under forskellige tilgangsforhold 
til truget.  



 
Udfra de nuværende erfaringer vil det mest hensigtsmæssige være at fastsætte en minimumsgrænse 
for antallet af køer, der må være per meter drikketrug, samt krav til ekstra gangbredde, hvis der er 
placeret et vandtrug i gangen (f.eks. + 1,5m krav til gangbredde lige som i anbefalingen fra 
arbejdsgruppe om hold af kvæg).   
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