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Ædepladsen bør give koen mulig-
hed for at stå i naturlig stilling og
æde sit foder, uden risiko for at
komme til skade, og uden at blive
generet af andre dyr. Hele den ud-
fodrede mængde skal helst kunne
placeres indenfor koens række-
vidde, så foderet kan optages,
uden at koen skal presse hårdt
mod adskillelsen. Desuden skal
ædepladsen udformes, så spild
af foder minimeres.

Koens ædeplads er vist i figur 1
og består normalt af et foderbord,
hvor foderet tildeles, af en stå-
plads, hvor koen står under foder-
optagelsen og af en adskillelse
mellem ko og foder. Foderbordet
består af en køregang og en
krybbe adskilt ved en krybbe-
forkant. Ståpladsen kan være en
gang, eventuelt med en repos til
forbenene, eller det kan være en
ædebås. Adskillelsen mellem
foderbord og ståplads består ne-
derst af krybbebagkant og derover
af et forværk, som køerne stikker
hovedet igennem under foder-
optagelsen. I denne Grøn Viden
beskrives generelle krav til ud-
formning af ædeplads og speci-
fikke krav til adskillelse, baseret
på forsøg med måling af den kraft
hvormed køerne påvirker fang-
gitter og krybbebagkant under
foderoptagelse ved forskellig
krybbebredde, lodret og hæld-
ende fanggitter samt forskellig
bredde af krybbebagkant.

Foderbord
En køregang skal kunne modstå
påvirkninger fra det benyttede
fodringsudstyr og være skrid-
sikker, således at mandskab og
fodervogne ikke skrider ned i
krybben. Disse krav kan opfyldes

Figur 1. Tværsnit af ædeplads

Figur 2. Plan af ædebåse ved en båsebredde på 0,80 m. Cirkelbuerne
viser køernes rækkevidde ved henholdsvis lodret og hældende fanggitter
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Figur 3. Maksimal krybbebredde, når koen skal kunne nå alt foder
uden at være nødsaget til at presse hårdt mod fodergitteret
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af beton. Hvis noget af foderet lig-
ger på køregangen, for senere at
blive fejet/skubbet ned i krybben,
er der behov for en syrebestandig
overflade, hvor foderet ligger.

Krybbe
En krybbe bør kunne rumme
koens foder indenfor dens række-
vidde. Krybbens overflader bør
være glatte, syrebestandige og
have stor slidstyrke. Krybben kan
f.eks. være af polyesterbeton eller
af beton med en min. 3 mm tyk
syrebestandig belægning. Krybben
bør have en forkant, så koen ikke
skubber foderet uden for række-
vidde, og en tæt bagkant til at hin-
dre foderspild ud på køernes stå-
plads. Af hensyn til nem renhol-
delse bør krybbens hjørner være
afrundede.

Krybbens bund bør være hæ-
vet 15-20 cm over det sted, hvor
køerne står med forbenene. Kø-
erne kan nå deres foder i en cir-
kelbue på ca. 0,95 m ved lodret
forværk, og ca. 1,10 m når for-
værket hælder 20° ind over kryb-
ben. Dette kræver dog, at koen
presser hårdt mod forværket. For
at kunne nå foderet uden skadelig
pres mod forværket bør cirkel-
buens radius være 0,2 m mindre,
dvs. henholdsvis 0,75 m og 0,90 m
som vist i figur 2.

I figur 3 er vist maksimal
krybbebredde ved forskellige
bredder af ædepladsen, når kø-
erne skal kunne nå alt foder i
krybben. Krybben bør være smal-
lere, når ædepladserne gøres bre-
dere, og krybbebredden kan øges
med ca. 20 cm ved at hælde for-
værket. Målene i tabel 1 gælder,

når køerne er fikseret midt for
ædepladsen, som f.eks. i et fang-
gitter. Hvis køerne kan bevæge
sig til ædepladsens sider under
foderoptagelsen, som f.eks. ved
benyttelse af nakkebom til adskil-
lelse, bliver rækkeevnen til siderne
større, hvorved krybben kan være
lidt bredere.

Køernes ståplads
Under foderoptagelse bør køer stå
på et rent, tørt og skridsikkert gulv.
Køerne står oftest på en gang med
spaltegulv eller tæt gulv. Op mod
krybbebagkanten kan der med
fordel være en 10 cm høj og mini-
mum 50 cm bred repos, som kø-
erne kan stå på med forbenene
under foderoptagelsen. Reposen
skal have 3% fald bort fra foder-
bordet. Reposen må ikke være for
smal, fordi koen så står bagved
den, som vist i figur 4. Dette for-
mindsker koens rækkeevne ud i
krybben. Repos er især en fordel
ved tætte gange med automatiske
udmugningsanlæg, fordi køerne
så kun skal løfte bagbenene, når
anlæggets skraber kommer forbi.

Hvis der indrettes ædebåse,
bliver køerne slet ikke generet af
udmugningsanlægget under foder-
optagelsen. Ædebåse beskytter
desuden køerne mod at blive ge-
neret af andre køer, og bunden
kan holdes forholdsvis ren og tør.
Ædebåse adskilles med 0,90 m
høje bøjler, som ender 0,25 m fra
båsens bagkant, som vist i figur 9.
Hvis bøjlen placeres med større
afstand til bagkanten, vil køer gå
på langs ad ædebåsenes bagerste
del og ved mindre afstand kan
køer på gangen bagved støde mod
bøjlerne med hofteskader til følge.

Figur 4. Forværk
af skrågitter og en

repos der er for
smal, hvilket be-
virker at køerne
står med forbe-
nene bagved og
ikke på reposen,

med reduceret
rækkeevne ud i

krybben til følge

Figur 5. Når kø-
erne står med for-

benene tæt på
krybbebagkanten,

forøger et hæl-
dende forværk de-

res rækkevidde
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Til køer af tung race skal ædebåse
være ca. 1,60 m lange og 0,80 m
brede, se figur 2, til jersey ca. 1,50
m lange og 0,75 m brede. For at
hindre tilsmudsning skal æde-
båsenes bund have minimum 3%
fald bagud og være hævet 20 cm
over den bagvedliggende gang.
Bunden skal være skridsikker.

Krybbebagkant
Der skal være en tæt kant mellem
køernes ståplads og krybben. Høj-
den på denne kant bør være 50-60
cm over det sted, hvor køerne står
med forbenene, svarende til ca. 40
cm over krybbebunden. Til jersey
er målene ca. 5 cm mindre. Kryb-
bebagkanten skal udføres af tæt
materiale, for at hindre at foder
trækkes igennem med foderspild
til følge, se figur 6.

Krybbebagkanten bør være så
smal som mulig, for at køerne kan
komme tæt på foderet i krybben.
Ved lodret forværk generes køerne,
når krybbebagkanten er over 20
cm bred og ved hældende forværk

bør krybbebagkanten være under
13 cm bred.

Forværk
Fanggitter er mest benyttet som
forværk i stalde til malkekøer. Der
kan også benyttes nakkebom som
vist i figur 9, eller skrågitter som
vist i figur 4.

Fanggitter
Fanggitter kan benyttes til:
• at spærre køers adgang til fode-

ret, f.eks. lige før malkning,
• at fastholde køer i kortere perio-

der, f.eks. under optagelse af re-
striktivt tildelt foder,

• at begrænse koens rækkeevne
til siden og dermed tyveri af
nabokoens foder, og

• at hindre køer i at jage svage
køer bort og stjæle deres foder.

Af ulemper ved fanggitter kan
nævnes fastholdte køers mang-
lende mulighed for at forsvare sig
mod løse køer, og at køer kan
komme i klemme, hvis de glider

og falder, medens de står og æder.
For at kunne hjælpe fastklemte
køer fri bør der vælges sikkerheds-
fanggitter, hvor køerne kan frigø-
res uden brug af værktøj. Der bør
også stilles krav om, at fanggitteret
ikke larmer under benyttelsen.
Det bør være muligt fra en central
plads at kunne lukke eller åbne en
række fanggitre samt at indstille
fanggitteret til, at køerne fanger
sig selv.

Der benyttes 3 forskellige ty-
per fanggitre: vippestang, topbøjle
og svingbøjle.

Fanggitter med vippestang,
som er vist i figur 5 og 6, har langt
den største udbredelse. Koen kan
stikke hovedet ind foroven og
lukke med en vippestang, når
hovedet føres nedad. Fastklemte
køer kan frigøres enten ved at de-
montere den lodrette stang i hals-
åbningen, som sidder modsat
vippestangen, eller ved at vippe-
stangen kan udløses og vippes til
side forneden, således koen kan
få hovedet ud.

En anden type, hvor en bøjle
lukker over køernes hals, når de
fører den oppefra og ned i hals-
åbningen, er vist i figur 7. Denne
er den eneste type, som kan be-
nyttes til køer med horn. Fast-
klemte dyr bør kunne frigøres,
f.eks. ved at hvert andet gitter
kan udløses og løftes op.

I figur 8 er vist en tredje type
med to lodrette bøjler, som kan
vippe frem over krybben, når kø-
erne går til foderet og tilbage, når
de forlader foderpladsen. Ved
denne type skal køerne ikke løfte
hovedet for at komme til foderet.

Figur 6. Der trækkes meget foder med
ind, hvor køerne står, når der ikke er
tæt krybbebagkant
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Bøjlerne kan hindres i at vippe
frem, når foderbordet skal af-
spærres, eller tilbage, når køerne
skal fastholdes. Når bøjlerne kan
vippe både frem og tilbage, kan
køerne frit gå til eller fra foderet.
En fastklemt ko kan frigøres ved
at udløse bøjlerne, således de kan
vippe tilbage.

Nakkebom
Ved at benytte nakkebom, som
vist i figur 9, til adskillelse mellem
køer og foder, er der ingen fare for,
at køerne kommer i klemme, hvis
de falder under foderoptagelsen.
Derimod er det ikke muligt at fik-
sere køerne, ligesom en domine-
rende ko har mulighed for at jage
andre køer bort fra foderbordet.
For at få et stort areal at presse
imod og dermed formindske tryk-
ket mod koens halskam, bør  nak-
kebommen være rund og have en
stor diameter. Dette er især vigtig,
hvis koen er nødt til at presse
hårdt mod nakkebommen for at
nå sit foder.

For at mindske koens pres, bør
nakkebommen placeres fremme
over krybben. Nakkebommen bør
placeres så lavt som muligt, uden
at koen generes, medens den
æder. Derimod må koen gerne
støde mod nakkebommen når den
løfter hovedet. Herved kan foder-
spild reduceres, fordi koen skal
være forsigtig, når den forlader
ædepladsen, hvorved den normalt
taber det foder den har i munden.
En anden fordel er, at koen ikke
kan slå med hovedet og derved
kaste foder op og om på ryggen
af sig selv.

Figur 7. Fanggitter, hvor en topbøjle lukker åbningen foroven, når koen fører
halsen ned i ædeåbningen

Figur 8. Fanggitter med lodrette svingbøjler

Figur 9. Snit af ædeplads med ædebås og forværk med nakkebom

Nakkebom

Ædebås

Krybbe 0,90 m

1,60 m
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Kraftpåvirkning af adskillelse
mellem foderbord og ståplads

Mange steder i udlandet har hæl-
dende fanggitter været benyttet i
adskillige år, men dokumentation
af fordele ved at hælde gitteret er
begrænset. Derfor blev der beslut-
tet at gennemføre forsøg for at
finde frem til, om køerne presser
mindre mod et hældende end
mod et lodret fanggitter. Forsø-
gene skulle også belyse, om fang-
gitterets hældning havde betyd-
ning for, hvor langt ud i krybben
køerne kunne nå foderet. I mange
nyindrettede stalde er krybbebag-
kanter mere end 20 cm brede,
hvilket formodes at nedsætte
køernes rækkeevne ud i krybben.
Eftersom denne formodning ikke
var belyst, er der gennemført for-
søg for at undersøge, hvordan
disse brede krybbebagkanter på-
virker køernes rækkeevne ud i
krybben, og hvor meget køerne
presser mod henholdsvis fang-
gitter og krybbebagkant.

Der er gennemført to forsøgs-
rækker for at finde frem til hen-
sigtsmæssige udformninger af
ædepladser med fanggitter som
forværk. Forsøgene omfattede må-
ling af den kraft, køerne påvirkede
fanggitter og krybbebagkant med
ved forskellig  krybbebredde, lod-
ret og hældende fanggitter samt
forskellig bredde af krybbebag-
kanten. Første forsøgsrække blev
udført med henblik på at under-
søge betydningen af krybbens
bredde ved henholdsvis lodret og
hældende fanggitter. Krybbebag-
kanten var kun 10 cm bred, for at
den ikke skulle være begrænsende.
Anden forsøgsrække blev udført
med henblik på at undersøge be-
tydningen af krybbebagkantens

bredde ved henholdsvis lodret og
hældende fanggitter. I tabel 1 er
vist mål på de undersøgte krybber
og bagkanter.

Køernes kraft mod  fanggitter
og krybbebagkanter
Jo lavere kraft køerne presser med
og jo kortere tid de presser mod
forværk og krybbebagkant under
foderoptagelsen, jo bedre antages
ædepladsens indretning at være.
Flere forfattere har anført, at kræf-
ter på over 500 N mod bindsler
eller forværk kan skade køer på
længere sigt, og at kræfter over
1000 N kan forårsage akutte ska-
der. Der er ikke fundet oplysnin-
ger om, hvilken kraft mod krybbe-
bagkanter, der kan være skadelig,
men eftersom piben sidder tæt på
huden og trykarealet er lille, for-
modes en kraft på over 100 N at
kunne give skader på længere sigt.

Betydning af krybbens bredde
I første forsøgsrække blev betyd-
ningen af en smal krybbe på 0,62
meters bredde og en bred krybbe
på 1,20 meters bredde undersøgt
ved henholdsvis lodret og hæl-
dende fanggitter. Ved anden for-
søgsrække blev bredde af krybbe-
bagkant på henholdsvis 13, 20 og
30 cm undersøgt ved henholdsvis
lodret og hældende fanggitter.
Krybben var her konstant 1,20 m
bred. Ved alle forsøgene var  kryb-
bebagkanten 49 cm høj, og kryb-
bebunden var hævet 15 cm over
koens ståplads.

Ved forsøgene blev koens
fremadrettede kraft mod fang-
gitteret målt i den første halve
time efter hver fodertildeling.
Målingerne omfattede dels, hvor
stor kraften var, og dels hvor lang
tid den varede. I anden forsøgs-

række blev også den fremadret-
tede kraft mod krybbebagkanten
målt. I begge forsøg blev koens
rækkevidde ud i krybben målt
efter foderoptagelsen.

Resultater fra første forsøgs-
række er vist i tabel 2. Der er vist
gennemsnit af de tider, hvor koens
kraftpåvirkning mod fanggitteret
var over henholdsvis 500 N og
1000 N samt gennemsnit af de
maksimale kraftpåvirkninger. Ved
en krybbebredde på 0,62 m lå alt
foder indenfor køernes række-
vidde. Derfor var der næsten in-
gen trykkraft mod fanggitteret.
Dette gælder især ved hældende
fanggitter. Ved en krybbebredde på
1,20 m lå en del af foderet udenfor
køernes rækkevidde, hvorfor de
pressede hårdt mod fanggitteret
i forsøg på at nå det sidste foder.
Der var ikke forskel på køernes
pres ved lodret og hældende fang-
gitter. I gennemsnit var der en
trykkraft på over 1000 N mod
fanggitteret i godt  3/4 minut per
fodring og den maksimale tryk-
kraft var ca. 2000 N, svarende til
38 % af køernes vægt. Der blev
målt trykkraft på op til 2270 N
svarende til 44 % af koens vægt.

Betydningen af
krybbebagkantens bredde
Tabel 3 viser resultater fra anden
forsøgsrække. Der er vist gennem-
snit af trykkraft mod fanggitteret
og krybbebagkanterne. Ved kryb-
bebredden på 1,20 m kunne kø-
erne ikke nå alt foder, hvorfor der
i gennemsnit var en trykkraft på
over 1000 N mod fanggitteret i op
til 3/4 minut pr. fodring. Årsagen
til at den maksimale trykkraft kun
var ca. 1700 N mod ca. 2000 N i
første forsøgsrække var, at køerne
i anden forsøgsrække var yngre

(N = Newton (måleenhed for kraft) 10 N ~ 1 kg)



7•Husdyrbrug nr. 21   2001

og lidt mindre end i første for-
søgsrække. Ved hældende fang-
gitter sammen med en 1,20 m
bred krybbe og en 20 cm bred
krybbebagkant, begyndte kraften
mod fanggitteret at aftage, men
samtidig blev der presset med
større kraft mod krybbebagkanten.
Denne tendens blev stærkt forøget
ved 30 cm bred krybbebagkant og
hældende fanggitter.

Køernes rækkevidde
ud i krybben
I figur 10 er vist, hvor langt køerne
i gennemsnit kunne nå foderet i
en cirkelbue med centrum midt
for fanggitterets ædehul og de
viste rækkevidder som radius.

Bredde af
krybbe, m

Fanggitter Bredde af krybbe-
bagkant, m

Første forsøgsrække

Anden forsøgsrække

0,62
0,62
1,20
1,20

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

lodret

lodret

lodret

lodret

lodret

hældende

hældende

hældende

hældende

hældende

10
10
10
10

13
13
20
20
30
30

Tabel 1. Mål på krybbe og krybbebagkant ved forsøgene. Ved alle forsøg var der en
49 cm høj krybbebagkant og krybbebunden var hævet 15 cm over koens ståplads

Tabel 2. Gennemsnit af trykkraft fra første forsøgsrække. 10 cm bred krybbebagkant

Tabel 3. Gennemsnit af trykkraft fra anden forsøgsrække. 1,20 m bred krybbe

Antal
målinger

Bredde af
krybbe, m

Trykkraft mod fanggitter
Type

fanggitter

18 0,62
0,62
1,20
1,20

lodret

lodret
hældende

hældende

18
0,3

104
96

18
18
18

maksimum
kraft, N

o. 100 N
sek./fodring

o. 500 N
sek./fodring

1,2
0

52
48

1007
531

1970
2034

Antal
målin-

ger

Bredde af
krybbe-
bagkant

cm

Trykkraft mod fanggitter
Lodret

eller
hældende
fanggitter

maksi-
mum

kraft, N

o. 1000 N
sek./

fodring

o. 500 N
sek./

fodring

6 13
13
20
20

lodret

lodret
hældende

hældende

55
97
78
52

6
12
12

19
31
27
16

1647
1657
1714
1315

Trykkraft mod krybbebagkant

6
6

30
30

lodret
hældende 3,9

91
0,2

45 1732
681

o. 1000 N
sek./

fodring

0,3
0
0,2

26

81
4

maksi-
mum

kraft, N

244
51

263
335
129
815



8

Grøn Viden indeholder resultater og er-
faringer fra Danmarks JordbrugsForskning.

Grøn Viden udkommer i en mark-, en
husdyr- og en havebrugsserie, der alle hen-
vender sig til konsulenter og interesserede
jordbrugere i videste betydning.

Abonnement kan tegnes hos
Danmarks JordbrugsForskning
Forskningscenter Foulum
Postboks 50, 8830  Tjele
Tlf. 89 99 16 15 / www.agrsci.dk

Prisen for 2001:
Markbrugsserien kr. 210, husdyrbrugsserien
kr. 150 og havebrugsserien kr. 125.

Adresseændringer meddeles særskilt
for de tre serier til postvæsenet.

Redaktør: Anders Correll

Tryk: Rounborgs grafiske hus

ISSN 1397-9868
541-443

N
O

R
D

IS

K
MILJØMÆ

RK
N

IN
G

•Husdyrbrug nr. 21   2001

Figur 10. Køernes rækkevidde ud i krybben. 10 cm krybbebagkant er fra første
forsøgsrække, medens de øvrige bredder af krybbebagkant er fra anden forsøgs-
række
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De større køer i første forsøgsræk-
ke havde lidt større rækkevidde
end de mindre køer i anden for-
søgsrække. Ved hældende fang-
gitter blev køernes rækkevidde
mindre, når krybbebagkanten blev
bredere. Ved 30 cm bred krybbe-
bagkant kunne køerne vanskeligt
nå fanggitteret. Ved lodret fang-
gitter var køernes rækkevidde ikke
påvirket af krybbebagkantens
bredde, fordi det var fanggitteret,
der begrænsede køernes række-
vidde.

Konklusion
• Ædepladsen skal sikre koen en

naturlig ædestilling, uden fare
for at komme til skade eller
blive generet af andre dyr.

• Krybben bør kunne rumme
koens foder, og den bør have
en forkant til at hindre koen i
at skubbe foder udenfor række-
vidde.

• Overflader bør være syrebestan-
dig alle steder, hvor der skal
ligge foder.

• Krybbens bund bør være hævet
min. 15 cm over koens ståplads.

• Krybbebagkanten bør være tæt
op til 50-60 cm over koens stå-
plads, og dens bredde bør mak-
simalt være 13 cm ved 20° hæl-
dende forværk og 20 cm ved
lodret forværk.

• Hældende forværk og smal
krybbebagkant bør foretrækkes,
for at koen kan nå mest mulig
foder.

• Ædebåse kan beskytte ædende
køer mod at blive generet af
andre køer og af udmugnings-
anlæg i drift.

• Fanggitter bør være udformet
således, at fastklemte køer kan
frigøres uden brug af værktøj.

• Ved en ædepladsbredde på
0,80 m bør bredden af krybbens
vandrette bund ikke være over
0,63 m ved lodret forværk og

0,81 m ved 20° hældende for-
værk. Krybben bør være smal-
lere ved bredere ædepladser.

• Hvis noget af koens foder ligger
udenfor rækkevidde, vil den
presse mod forværket med op
til 44% af sin kropsvægt i forsøg
på at nå foderet. Dette kan give
koen såvel akutte som kroniske
skader.

• Koens forben presses mod me-
get brede krybbebagkanter med
en kraft på over 800 N i forsøg
på at nå foder udenfor dens
rækkevidde, hvilket formentlig
giver skader på benene.


