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Dyrevelfærd i eksisterende rammer 
– videoanalyse er en øjenåbner 
Anne-Mette Søndergaard, chefkonsulent, LandboNord 
Nikolaj Græsbøl Thomsen, konsulent, LandboNord 
 
Vi i LandboNords kvægrådgivning videofilmer køerne i 24-48 timer for at se, hvad et ko-liv består 
af. Videoanalyse af overvågningen giver et meget detaljeret billede af livet i stalden, og viser os 
indsatsområder, som hverken mælkeproducent eller rådgiver ser i dagligdagen.  
- Som udgangspunkt var vores mål, at vi ville forbedre holdbarheden på køerne i de danske 
besætninger. Derfor gik vi i gang med at finde ”slidtid” 
Vi har filmet og lavet Videoanalyse i over 60 bedrifter, og optagelserne lyver ikke. Er der et 
problem, har vi det på optagelserne, og så er det et effektivt middel at arbejde videre med. Dels i 
forhold til medarbejderne på bedriften, men også som argumentation for de forandringer, som 
kan laves nemt eller svært i de eksisterende rammer. 
Vi filmer med et kamera, som tager ét billede hvert 10. sekund. Efterfølgende analyseres filmen 
manuelt, og vi tæller, hvor mange køer der står ved foderbordet, hvor mange køer der står i 
gangene, hvor mange køer der står i sengebåsene og kan således beregne, hvor meget tid køerne 
bruger på at ligge i sengebåsene. Der er en stor forskel på, hvad køerne bruger tiden på i de 
danske stalde. Liggetiden varierer fra 10 til 15 timer. Spildtiden, hvor køerne stå i gangene, 
varierer fra 2 til 5 timer – og hvor de 5 timer jo er regulær slidtid på koen – hun hviler ikke, hun 
spiser ikke, hun står bare og står.  
”Slid-tid” forringer koens holdbarhed, øger udsætning, hæmmer ydelse og forringer 
tilvækstværdien. 
 
Erfaringerne viser 
Uro og hierarkikampe i besætningerne viser os, at holdopdeling af 1. kalvskøer og ældre er et 
håndtag at rykke i. I besætningerne, hvor resultatet af videoanalyse blev etablering af et 1. 
kalvshold, blev ydelsen forbedret med mellem 1 og 3 kg EKM – på HELE besætningen. 
For dårlig blandet foder og tomt foderbord i 3-8 timer er også én af erfaringerne. Køer, som 
kommer ud fra malkning til tomt foderbord og først efter 1-2 timer igen må op og stå og kæmpe 
om foderet, krybbestrøm, ubrugte sengebåse, uhensigtsmæssig håndtering og opsamling til 
malkning, for hårde båse, forkert indstillet inventar og for mange eller forkerte udfodringer, er 
blot nogle af de forhold, som videoanalyse viser os.  
 


