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Renovering af sengebåsene 
- program

• Konklusion
• Sengekummer med sand
• Sengeinventar
• Hvad er vigtigt?
• Andre renoveringer
• Opsamling



Konklusion
Gode muligheder for at forbedre sengebåsene

Hvis ændring til sand 
• tag konsekvensen 
• lav det, så det fungerer
• og brug den nødvendige tid

• Sengekummer - min. 0,20 m sand
• Sengeinventar skal tilpasses/udskiftes
• Gødning skrabes helt ud i fortank
• Omrører og egnet pumpe i fortank
• Fjern gødning – kør sand ind – jævn lejet 



Sand i sengebåsene
• Bryd bunden op og støb ny 0,25 m bagkant og 

bund
• Tilpas inventaret (udskift noget, hvis det er 

nødvendigt)
• Køerne skal ligge korrekt 

– ingen gødning i båsen
• Køerne skal kunne komme 

op i sengebåsen 
og lægge sig/rejse sig

• Ingen inventar foran - 3 m (2,8m) (væggen)
(stikke hovedet til siden)

• Normalt mere arbejde med sand



Mere arbejde med sand
• Fjerne klatter
• Jævne sandet
• Køre sand ind 

– min. hver uge
DK 
8-12 kg/seng/dag

USA 
20-25 kg/seng/dag



Gødning med sand
• Skrabes ud (fast gulv)
• Skraber i tværkanal
• Større fortank med omrører
• Gyllepumpe til sand (slangepumpe, 

stempelpumpe)



Muligheder for bedre senge –
hvis stald (eller mand) ikke passer til sand

• Strø mere (halm, evt. fiber)
• Tilpas/renovér sengeinventaret 

(ingen frontrør 0,10 – 1,05 m, brystbom, nakkebom, bedre sengebøjle)

• 3,0 m (2,8 m) lang sengebås
muren foran
(stikke hovedet til siden)

• Ny madras
(det er en sliddel) 



Opsamling

• Der er gode muligheder for bedre senge
• Justere inventar
• Sengekummer med løs lejemateriale 
• Nye madrasser
• Brug nok strøelse



  

     
    

   Penge i sand? 



  

     
    

   Hvad er der af viden på området? 

Januar 2017: Farmtest 107Februar 2013: Farmtest 93



  

     
    

   Økonomi i forhold til madrasser 

Højere dækningsbidrag 

Flere omkostninger (strømateriale, arbejde, vedligehold etc.)



  

     
    

   FT 93: Effekter pr. årsko 

Kilde: Simherd 

Effekt Øget DB pr. ko/år
27  % færre 
yverbetændelser kr.                 398 
20  % lavere celletal kr.                 110 
7 % højere ydelse kr.              1.287 
42 % færre halte dyr kr.                 599 

Alle effekter kr.              1.769 



  

     
    

   FT 93: Omkostninger kr. pr. årsko

Sand Madras Forskel

Indkøb af strøelse 196 170 +26
Vedligehold af 
gyllehåndtering 113 49 +64

Ekstra til gyllehåndtering 33 +33
Arbejdsforbrug 
indlægning, sand 85 +85

Afskrivninger madras 139 -139

I alt 427 358 69

Netto : 1.700 kr. pr. årsko



  

     
    

   FT 107: Effekt af skift til sandsenge

Variabel Ændring i pct. Dækningsbidrag Merindtjening
EKM/årsko +10 kr.           + 2.037 kr.         +1.816 
Klov- og 
benproblemer -22 kr.              +    92 kr.           -129 
Yverproblemer -39 kr.              + 498 kr.            + 277 
SCC -17 kr.              + 208 kr.              -13 
Døde køer, andre 
årsager -44 kr.               109 kr.           -112 
Alle effekter kr.         +   2.158 kr.        + 1.937 

Ekstra omkostninger til sand i gennemsnit 
221 kr. pr. årsko: (-147- +738)



  

     
    

   Hovedbudskaber
• Mere mælk skal betale for sand i sengebåsene

• Højere meromkostninger ved skift frem for nybyg

• Slid på staldanlæg er en vigtig joker 

• I gennemsnit gevinst 1.700 - 2.000 kr. pr. årsko

• …men meget stor spredning i både effekter og omkostninger fra bedrift til bedrift  



Kalveopstaldningen
- program

• Pladsbehov
• Holddrift
• Smittebeskyttelse
• Eksempel på kalveopstaldning
• Opsamling
• Økonomi ved Jannik Toft Andersen 



Pladser nok
Lav en pladsberegning

Her indtænkes 
– Håndteringen
– Pasning
– Flytning
– Fodring 

(mælk og fuldfoder)



Pladsberegning – et eksempel
200 køer      7,6 kviekalv pr mdr., 11,4 tyrekalv/kødkvægkalv pr. mdr.
4 kalve pr hold       i gns.16 dages aldersforskel

0 – 14 dage: 4 pladser
+ 4 pladser til ops. i hold
+ 2 pladser til udtørring (8 dage)
+ 2 pladser til lidt ujævn

I alt 12 pladser til kvier

f.eks. 3 vogne á 4 enkeltbokse til kvier
(og 4 vogne á 4 enkeltbokse til tyre)



Holddrift
• Smittebeskyttelse
• Aldersforskel i holdet – ens størrelse – max 14 dages 

forskel i gennemsnit
• Arbejdshensyn

Eksempler:
Ved 150 køer: ofte 2 kalve pr. hold
Ved 300 køer: ofte 4 kalve pr. hold
Ved 600 køer: ofte 4 kalve pr. hold



Smittebeskyttelse
• Luft nok–fortynding (ikke træk/blæst på kalvene)

• Areal nok - især til de små
(samme boks fra 14 dag til 6 mdr.         

større areal til de små)

• Helt adskilte fællesbokse 
(lukket inventar, vandkar)

• Hygiejne – rengøring



Pladsberegning – et eksempel

200 køer      7,6 kviekalv pr mdr., 11,4 tyrekalv/kødkvægkalv pr. mdr.

14 dg – 6 mdr.:  42 pladser ~ 10 hold á 4 kalve
(60 – 200 kg) + 1 hold til udtørring (16 dage)

+ 1 hold til lidt ujævn
I alt 12 hold á 4 kviekalve

f.eks. 6 hytter med 2 fællesbokse



Eksempel på kalveopstaldning

Investering ca. 
3 + 4 kalvevogne, inkl. bund:    275.000 kr.
6 fælleshytter, inkl. bund:          425.000 kr.                     
I alt, ca. 700.000 kr. 



Opsamling
• Lav en pladsberegning
• Holddrift – små hold - 4 er bedre end 6
• Smittebegrænsning 

(luft, plads, helt adskilt, holddrift, hygiejne)

• Rationel anlæg

Eks. på kalvestald 
Er der noget galt?



  

     
    

   Økonomi

Investering ca. 
3 + 4 kalvevogne, inkl. bund:    275.000 kr.
6 fælleshytter, inkl. bund:          425.000 kr.                     
I alt, ca. 700.000 kr. 



  

     
    

   Hvorfor er det relevant?
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   Omkostninger til opstaldning 

Investering 700.000 kr.  = 3.500 kr. årsko 

Årlige omkostninger:
Kr. pr. årsko Forrentning
Levetid, år 5% 10%

10 kr. 450 kr. 570
20 kr. 280 kr. 410



  

     
    

   Hvad kan betale for det? 410 kr. (20 år, 10 pct.)  

• Mere mælk? 1,5 kg pr. dag: +575 kr. pr. årsko 

• 50 % Lavere dødelighed, opdræt: 192 kr. pr årsko 

• Lavere arbejdstid: fra 4 timer til 3 timer pr. årsko: + 195 kr. pr. årsko 

• Halvering af luftsvejssygedomme 

• Reduktion af diarré med 27 pct.: +170 kr. - +410 kr. pr. årsko

• Højere tilvækst på tyrekalvene: 75 kr. pr. årsko



  

     
    

   Tak for opmærksomheden
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