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Ved nybygning eller ombygning af eksisterende staldanlæg, foretager kvægbrugeren en række 
valg. Baggrunden for disse valg bliver foretaget på et uoplyst grundlag, da vi i dag ikke har viden 
om, hvilken sammenhæng der er mellem udformningen af stalden og forskellige 
sundhedsparametre. Det har ikke været muligt at foretage disse sammenligninger, da der 
mangler en opdatering af data på staldudformning ude i staldene. Vi ved simpelthen ikke, hvilke 
systemer, der er ude i staldene og om staldindretningen overhovedet har en betydning for 
sundheden, dette er vigtig viden, der går tabt, og eftersom økonomien i landbruget er begrænset, 
er det en nyttig viden, inden man investerer. Vi kom derfor frem til, at der var behov for en 
opsamling af data fra bedrifterne for derefter at krydse dem med de registreringer, vi har i 
dyreregistrering. Kunne der evt. være en sammenhæng mellem staldens udformning og 
sundheden? 
 
I 2016 blev det endelig muligt vha. og finansiering fra Dansk Holstein, at vi kunne få data 
indsamlet. Dette skete med stor velvillighed fra landmænd.  
Derfor indsamlede afkomsinspektørerne data ude besætningerne samtidig med 
besætningskåring. For at vi måtte få tilladelse til at indsamle data, var det nødvendig, at 
landmanden underskrev formularen, dette var der ca. 900 landmænd der gjorde. 
 
Efterfølgende er disse data blevet krydset med data fra dyreregisteringen, og der er set på, om 
der er en statistisk sikkerhed, på nogle af faktorerne. 
De data der blev indsamlet omkring staldsystemet var 

 Staldsystem  

 Gulvtype 

 Skrabertype på gulvet 

 Type underlag i sengebås 

 Fangitter i stalden  

 Tagtype 
 
De sundheds parameter der blev set på var 

 Ydelse 

 Celletal 

 Ko dødelighed 

 Holdbarhed/levealder 

 Lemmer (byld i hvid linje, løs hvid linje og tånekrose) 
 
Resultaterne 
I undersøgelsen blev der fundet en klar sammenhæng mellem underlaget i sengebåsen og 
ydelsen, det sammen gjaldt for staldsystemet og tagtypen. Derimod blev der ikke fundet nogen 
sammenhæng mellem ydelsen og levealderen, eller ydelsen og lemmelidelserne i staldsystemet. 
Men hvordan ser resultatet så ud, hvis man krydsede underlaget i stalden med gulvtypen eller 
levealderen, og har det en sammenhæng til ydelsen, i dette tilfælde blev der ikke set nogen 
sammenhæng. 
Dette var blot et lille eksempel på, hvilke resultater der er kommet ud af analysen. Du kan høre 
mange flere af resultaterne i indlægget ”sammenhængen mellem stald og sundhed”, samt få svar 
på, hvordan det staldsystem som statistisk set, giver den bedste sundhed skal se ud. 

 


