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Spørgeskema til starterstalde 
Til beskrivelse af indretning, funktion og arbejdsforhold 

 

Navn:      Dato:    

Adresse:         

Tlf:    Mobil tlf:    

Tegning af stalden tilgængelig:  ja  nej Byggeår:    

Hvem har tegnet:       

 

Deltagende slagtekalverådgiver:     

Deltagende bygningskonsulent:     

 

 
Grundoplysninger 
Antal kalve produceret pr. år?      

Antal pladser i starterstalden:     

Indsættelsesstrategi: Alt ind / alt ud:  Kontinuerlig indsættelse:   

Hvor mange forskellige besætninger kommer kalvene fra?  

Hvem leverer kalvene: 

 selvafhentning  leverandørbesætning  vognmand  andet:   

Hvor leveres kalvene til? 

 Dansk Kalv  Dansk Supermarked  Andet:__________________________ 
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Teknisk beskrivelse af stalden: 

Bund/gulv:  Beton (+/- afløb)   spalter  andet    

Bærende konstruktion:  Stålspær  Træspær  Andet    

Vægge åbne/lukkede 

 Intet  gardin  gælle/hulplader  net  breddetrempel 
andet    

Tag:  Stålplader   eternit  andet    

Lysplader:   ja  nej hvor:    

Kip:   ja  nej Overdækket?     ja  nej 

Boksadskillelse:  Mur til loft  lukkede inventarlåger  inventarlåger med tremmer

  Gang/fodergang  andet    

Høhæk:   ja  nej  andet    

Forværk:   nakkebom  fanggitter  kirkestolslåger    skrågitter   andet  

Mælketildeling: 

 Automatisk    fabrikat  antal automater  antal stationer 

 Manuelt  skåle  spande  pattesp.  mælkebar  andet   

Støvlevask:  ja  nej antal   Placering   

Placering af mælketilberedning   Afstand:   

Placering af skålevask    Afstand:   

Placering af kontor?  i stuehus       i stalden  Andet:    

Placering af foderlager (kalvebl.)  afstand: Hø: afstand  

Placering af strøelseslager     afstand:   

Elektrisk lys, placering og antal:      

Drikkevand:   kop kar antal    

placering:     frostsikring:    

Færdigkøbte hytter 
Navn        

Leverandør        

antal   

størrelse    

løbegård  ja  nej areal   
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Funktionsbeskrivlse 
Fodring 

Hvordan tildeles mælk?  mælkevogn  motortrukket    m. måler    andet  

Hvor tit?  1/dag  2/dag  andet   
 
Hvordan tildeles kalveblanding?       

Hvor tit?  1/dag  2/dag  andet   
 
Hvordan tildeles hø?        

Hvor tit?  1/dag  2/dag  andet   
 
Hvordan tildeles grovfoder?     

Hvor tit?  1/dag   2/dag  andet   
 

Hvordan tildeles vand?  automatisk  1/dag  2/dag  andet   

Hvor tit?  1/dag  2/dag  andet   
 
Hvordan fravænnes kalvene?    

       

 
Hvor lang tid tager daglig fodring og pasning?     

Ekstra tid når der lige er indsat kalve?       

 
Gødningshåndtering/rengøring 

Hvordan renses?  frontlæsser/minilæsser  skrabeanlæg  andet   

Hvor ofte renses?       

Hvor lang tid tager det at rense?      

Hvor ofte vaskes boks/stald?       

Hvor lang tid tager det at vaske boks/stald?     

Vask af trug/krybber, hvor tit og hvordan?     

Vask af drikkekopper/kar, hvor tit og hvordan?     

Rengøring af kraftfoder-trug/automat, hvor tit, hvordan?   

        

Strøelse 

Strøelsesfrekvens:  hver dag    hver 2. dag    2/uge    1/uge    andet   

Strøelsestype:  langt halm  snittet halm  spåner  andet   

Strøelsesmængde:(g/kalv/dag)   

Hvordan strøes?  frontlæsser/minilæsser  manuelt  andet   

Hvor lang tid tager det at strø pr. gang?    
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Vejning 

Vejes kalvene?  ja  nej 

Hvordan?        

Hvornår?        

 
Tilsyn 
Hvor ofte tilses kalvene       

Hvor lang tid tager det?       

Er der ekstra tilsyn/arbejde m. nyindsatte kalve?      

Er det muligt at overvåge den enkelte kalv?     

 

Sygdom/sundhed 

Forekommer lungebetændelse?  ja  nej hvor ofte?   

Forekommer diarre?   ja  nej hvor ofte?   

Hvilke sundhedsmæssige problemer er størst i kalvestalden?   

        

Hvornår behandles en syg kalv, hvilke kriterier/betingelser udløser behandling  

        

Hvordan behandles syge kalve?     

        

Hvor og hvordan isoleres syge kalve?     

        

Er luftskiftet/luftkvaliteten tilfredsstillende?    
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Indsætning og opstart 
Hvilke krav stiller du til din/dine leverandører af kalve? 
Alder        

Vægt        

Sundhedstilstand       

Andet        

 

Hvordan er stalden klargjort til nye kalve? 

Renset?  ja  nej 

Vasket?  ja  nej 

Desinficeret?   ja  nej middel   

Tomdage / udtørring  ja  nej antal dage   

Tømmes foderautomater helt?  ja  nej Vaskes de?    ja     nej 

 

Indsætningsrutiner: 
Hvor tit indsættes nye kalve? 

 hver uge  hver 2. uge  hver 3. uge  hver 4 uge  andet  

Hvor mange kalve indsættes pr. gang?   

Holdstørrelse (kalve/hold):    

Antal hold pr. indsætning:   

Hvordan sammensættes holdene i forbindelse med indsætning?   

        

Sker der holdændringer i starterstalden, evt. efter hvilke kriterier?   

        

Klippes kalvene?  ja  nej 

Utøjskur (hvordan)?  ja  nej metode   

Tildeling af vitaminer/mineraler?  ja  nej type   

Beskriv første fodring      

        

Hvor længe går kalvene i starterstalden?    

        

Pris: 
Hvad kostede starterstalden (el, vand, bund)?     
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Samlet vurdering af starterstalden: 

Landmand Slagtekalverådgiver/bygningsrådgiver 

Fordele 
1. ............................................... 

2. ............................................... 

3. ............................................... 

4. ............................................... 

5. ............................................... 

 

Fordele 
1............................................... 

2............................................... 

3............................................... 

4............................................... 

5............................................... 

 

Ulemper 
1. ............................................... 

2. ............................................... 

3. ............................................... 

4. ............................................... 

5. ............................................... 

 

Ulemper 
1............................................... 

2............................................... 

3............................................... 

4............................................... 

5............................................... 

 

 

Gode råd om starterstalde? 
1. .......................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................... 

 

Er der ændret ved stalden siden opførsel?    

       

        

 

Ville du bygge anderledes i dag, hvorfor?    
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Samlet vurdering af starterstalden, antal "Kalvehoveder" 
(skala 1-5, hvor 5 er bedst)  
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Fodring     

Vand     

Strøning     

Ventilation     

Tilsyn     

Vejning     

Sundhed     

Udmugning     

Arbejdsforhold 
generelt 

    

Pris i forhold til 
funktion, produktion 
og arbejde  

    

Samlet indtryk     

 


