
SIKKERHED VED HÅNDTERING 
AF DYR I KÆLVNINGSAFDELINGEN 

I forbindelse med kælvning vil koen typisk blive flyttet til et strøet 
område inden den egentlige kælvning. Det vil typisk være til et større 
strøet område, hvor køer, der er tæt på kælvning, går i samme boks. 
I nærhed af boksen vil der være adgang til enkeltkælvningsbokse, 
hvor selve kælvningen vil foregå. 

Ved indretning af fælles forberedelsesboks og enkeltkælvningsbokse 
skal sikkerhed ved håndtering af koen indtænkes for at undgå ulykker for 
dig og dine medarbejdere. Flytninger skal være skånsomme for både dyr og men-
nesker. Ligesom håndtering af den nyfødte kalv kræver ”øjne i nakken”.

Der er i de senere år set flere anlæg, hvor ko og kalv opstaldes sammen i en længere 
periode. Det giver en tættere binding mellem dyrene, hvilket betyder fokus på sikker 
håndtering bør øges. Koen vil beskytte kalven. Det vil f.eks. være i forbindelse med 
tilsyn af kalve eller ved malkning af koen, hvor hun typisk drives væk fra flokken.

I nedenstående er angivet forskellige (muligheder og) løsninger, der alle kan medvirke 
til en mere sikker håndtering af ko og kalv i forbindelse med kælvning.



Video, der viser, hvordan 
køerne drives stille og roligt i 
forskellige staldsystemer.  
Det er muligt at gøre meget 
med egen udstråling 

Sørg for gode og 
skridsikre drivveje, 
så koen kan gå 
sikkert til og fra 
kælvningsaf- 
delingen. 

Netop omkring 
kælvning er der 
særlig risiko for 
udskridninger. Her 
er gulvet rilleskåret 
for at øge skridsik-
kerheden.

Se den på SEGES.TV 
’Håndtering af kvæg – drive  
frem og stillestående håndtering’.



Mandehul ved foderbord giver 
god mulighed for at komme 
væk fra en aggressiv ko.

Kælvningsboksen kan indrettes med mu-
ligheden for at åbne siderne som låger. 
Det vil give mere plads ved fødselshjælp 
og mindre risiko for klemningsfare

Med et mandehul til naboboksen er 
det muligt at komme væk. Et mande- 
hul væk fra køerne er dog altid at 
foretrække

En stolpe inde i boksen kan give en mulighed 
for at blive beskyttet fra koen og sikre at 
mandehullet ikke spærres.



Er ko og kalv sammen i en længere periode vil en 
afskærmning i et hjørne af boksen til kalve være godt 
for kalvene som kalveskjul, men også som flugtmu-
lighed for mand. Her er afskærmning vist med et rør. 

Sørg for at trinnet mellem gang og dybstrøelse er mindst 
mulig, så løft af kalve undgås. 

Med en kælvningsfront kan du nemt og sikkert håndtere 
koen og flytte kalven roligt ud. Er der ingen kælvningsfront 
tilgængelig, så flyt altid koen ud først.

Flyt kalven i transportvogn,  
så tunge løft undgås


