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HVORFOR HALTE KØER I SYGEBOKS? 

● Halte køer klarer sig ikke godt i løsdriftssystemer 
● Stigende fokus bl.a. via Lov om hold af malkekvæg 
● Fødevarestyrelsens kontrolkampagner 

● Halte køer (2015) 
● Håndtering af syge og tilskadekomne køer (2016) 

● Men hvad kan de halte køer forvente? 
● Bedre velfærd?? 
● Mindre halte?? 
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FORSØG MED SYGEBOKS 

● Effekt på liggetid og halthed 
● 22 halte (grad 4 og 5) + klovlidelse 
● 24 kontrol (grad 1 og 2) - klovlidelse  
● 3 uger i (tilfældigt indsat) 

● Sygeboks  
● Sengebåsestald 

 
● Dataopsamling 

● Halthed – hver uge 
● Liggeadfærd 
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DESIGN AF SENGEBÅSESTALD OG SYGEBOKSE 
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Foderbord, 49 fanggitre 

Halthedsvurdering 

Udvendig drivvej til malkestald 

Vandkar 

Vandkop 
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Sygeboks 

Sengebåsestald 
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LIGGEADFÆRD 



HALTHED 
 

● Antal med forbedret 
halthedsgrad dag 1 til 21 
 

● Ingen betydende forskel  
  
● Årsager: 

● For få køer 
● For kort tid 
● For ”gode” forhold i 

sengebåse-holdet?  
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KONKLUSION 
● Halte køer har ikke brug for længere liggetid, 
 men sengebåsen holder dem ”fanget” 
 
● Det bløde underlag i sygeboks giver ikke længere 

liggeperioder eller længere total liggetid 
   
● Bedre velfærd i sygeboks:  
 samme liggeadfærd som ikke halte 

 
● Ingen markant forbedring af halthed på 3 uger 

 
● Brug sygeboks til de meget halte køer, også for koens skyld 
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