
Minimer risikoen og  
arbejd sikkert
• Hav øjenkontakt med nykælveren, 

før du går ind til den. Tag den ud 
før kalven eller begge på samme 
tid. Hvis I har flere køer i kælv-
ningsboksen, skal I også holde øje 
med dem, vær gerne to personer.

• Gennemgå opgaven, før I udfører 
ekstraordinære handlinger

• Fortæl ansatte, at de skal  
have ”øjne i nakken”.

• Instruer i kvægs signaler, og  
hvordan dine dyr skal hånd- 
teres – brug evt. film.

• Hav tid nok og undgå at presse 
dem.

STOP OP
… når du håndterer kvæg
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YDERLIGERE SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

Hvad er det værste, der kan 
ske, når du håndterer kvæg?
• Kvæg kan stange, trampe på dig  

og hoppe op på dig, hvis de er tyre-
gale, legesyge eller aggressive

• Nykælvere kan blive aggressive, 
når man vil fjerne kalven.

• Kvæg kan misforstå menneskers 
signaler ved drivning.  
Det øger risiko for at  
blive væltet eller  
blive klemt mellem  
dyrene.

Har jeg, hvad jeg har brug 
for?
• Er du instrueret i håndtering af 

kvæg?

• Fikserer du nykælvere eller tager 
dem ud af boksen, før du fjerner 
kalven?

• Kender du kvægs signaler?

• Er I to personer i stalden/ 
på marken, når I skal  
udføre opgaver, der ikke  
gøres på daglig basis?

ARBEJDTÆNKSTOP

Har I vurderet hvilke løsninger, der er sikre, 
når I skal håndtere kvæg?
 Hvis I har en udfordring, tænk i nye løsninger og mu-
ligheder. Hvis det virker umuligt at løse, så brug lidt tid 
til at tænke over det, der er ofte en løsning, hvis man 
bruger sin fantasi. Løsningen på nogle udfordringer kan 
løses ved at være to personer om opgaven.

Har I de nødvendige foranstaltninger 
såsom fanggitter, låger, enkelt-kælvnings-
bokse, gange og passager, der er lette for 
køerne at passere?

Har I instrueret ansatte i dyrenes adfærd og 
fortalt, hvad de skal være særligt opmærk-
somme på i de forskellige grupper; kødkvæg, 
nykælvere, tyre, kvier, kalve og malkekøer?
 

Har I sikret jer, at der er gode flugtveje? 

Kan I finde på at tage chancer?

Hvad gør I, hvis ulykken sker?

?
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KVINDEN VILLE TAGE KALVEN OG KOEN UD AF 
BOKSEN. Hun gik ind i boksen, uden koen havde set 
hende. Koen blev forskrækket og aggressiv og kastede 
hende over ryggen, trampede på hende og stangede 
hende efterfølgende. Hun kom ud af boksen ved at 
bevæge sig lidt efter lidt mod åbningen, alt i mens 
koen fortsatte med at trampe på hende og forsøgte at 
stange hende. Hun kom levende ud derfra, men var 
sygemeldt tre år efter skaderne.

Kvinde stanget og trampet på  
af nykælver 
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FAKTAARK 
om håndtering af kvæg

SE FILM

HØR HARRIET FORTÆLLE 
om ulykken, der skete en 
aften, hvor hun var ovre for at 
sige godnat til køerne.
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