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§ 23. Syge og tilskadekomne køer skal kunne holdes adskilt fra andre kreaturer.

§ 24. Der skal være mindst én sygeplads på bedriften. Hvis besætningen er på mere end 
100 køer, skal der være mindst én sygeplads pr. 100 køer. Ved beregning af kravet til 
antallet af sygepladser afrundes til nærmeste hele antal sygepladser.

Stk. 2. Syge og tilskadekomne malkekøer skal opstaldes i enkeltsygebokse, hvis det er 
nødvendigt.

Stk. 3. Sygebokse må ikke bruges som kælvningsbokse.

Stk. 4. Underlaget i sygebokse, herunder i eventuelle sengebåse, skal bestå af et tørt og 
blødt materiale.

Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om størrelsen og 
indretningen af sygebokse og sygepladser.
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Lovkrav eller sund fornuft?
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HoldSygeboks

60 % 27 %



Hvis koen selv kunne vælge!
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Hvad har vi lært?

• Hurtigere bedring -> bedre           
økonomi og velfærd

• Sand eller halm

• Gerne fællesbokse






