
Så kom der lige 10 kalve for meget
- dispositioner, systematik og smittebeskyttelse 

i kalvestalden

v/ bygningskonsulent 

Robert Pedersen, BK NORD A/S 

Mobil: 2223 2433 

Mail: rop@bk-nord.dk

Kalvens Dag
MCH, Herning

tirsdag d. 15. november 2022

mailto:rop@bk-nord.dk


Program

• Pladsbehov – pladsberegning

• Fleksibilitet i opstaldningen

• Smittebeskyttelse 



Pladser nok – lav en beregning
Et eksempel:
200 køer, 1,2 kælvninger/ko, jævn kælvning, 5 % dødfødte kalve, 40 % 
kviekalve, 60 % tyrekalve/kødkvæg-krydsningskalve

(7,6 kviekalv pr mdr., 11,4 tyrekalv/krydsningskalv pr mdr.)

(4 kalve pr hold, i gns.16 dages aldersforskel hos kvierne, flytte hver 
16. dag)

0 – 14 dage: 4 pladser til kviekalve

+ 4 pladser til opsamling i hold

+ 2 pladser til udtørring (8 dage)

+ 2 pladser til lidt ujævn kælvn.

I alt 12 pladser til kvier



Eksempel på kalvevogn



Eksempel på opstaldning af 

kalve 0-14 dage 

Kops. / Tops. = Kvier/Tyre - plads til opsamling
Kuj. /Tuj. = Kvier/Tyre - plads til ujævn kælvning
Kudt./Tudt. = Kvier/Tyre - plads til udtørring



Holddrift

• Smittebeskyttelse

• Arbejdshensyn

• Aldersforskel i holdet – ens størrelse – max 
14 dages forskel i gennemsnit

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



Pladser nok – lav en beregning
Et eksempel:
200 køer, 1,2 kælvninger/ko, jævn kælvning, 5 % dødfødte kalve, 

40 % kviekalve, 60 % tyrekalve/krydsningskalve 

(7,6 kviekalv pr mdr., 11,4 tyrekalv/krydsningskalv pr mdr.)

14 dg – 5 mdr.:  34 pladser til kviekalve

(60 – 180 kg) ~ 9 hold á 4 kalve

+ 1 hold til udtørring(16 dage)

+ 1 hold til ekstra mugning

+ 1 hold til lidt ujævn

I alt 12 hold á 4 kviekalve



Eksempel på opstaldning af 

kalve 0-14 dage 



Eksempel på kalvestald – 2 ”halvtage”



Pladser nok-lav en beregning

Et eksempel:
200 køer, 1,2 kælvninger/ko, jævn kælvning, 5 % dødfødte 

kalve, 40 % kviekalve, 60 % tyrekalve/krydsningskalve 

(7,6 kviekalv pr mdr., 11,4 tyrekalv/krydsningskalv pr mdr.)

Opsamling - kvier fra 0 – 5 mdr.: 

• 12 enkeltbokse til kvier 0-14 dage

• 12 fællesbokse til kvier 14 dg – 5 mdr.





Bryd smittevejen
(forsimplet opdeling)

• Gødningsbåren smitte
(f.eks.: salmonella, coccidiose, cryptosporidier, paraTB (diarré))

• Kontakt smitte
(f.eks.: B-streptokokker, stafylokokker, lungebetændelse)

• Luftbåren smitte
(f.eks.: BRSV-virus, PI-virus (lungebetændelse))



Bryd smittevejen

Daglig pasning vigtig

Hensigtsmæssige bygninger gør det nemmere 



Gødningsbåren smitte - kalvebokse

• Foder løftet – 3D



Gødningsbåren smitte - kalvebokse

• Lange skillevægge
• Små hold (2-4 stk.)
• Min. én drikkekop pr boks



Gødningsbåren smitte - kalvebokse

et eksempel - alt er planlagt og så alligevel



Eks. på kalvestald, er der noget galt?



Rent foder

• Mælk på køl

• Pasteurisering 



Luftbåren smitte
masser af frisk luft – afstand – skillevægge til tag



Luftbåren smitte
masser af frisk luft - afstand – helt adskilte hold



Smitte overført af personalet

• Rent arbejdstøj

• Rent fodtøj 
(vask støvler, fald på gangene 

– gå på det højeste/tørre)

• Rene hænder 
(vask hænder, engangshandsker)

• Arbejdsrækkefølge
(syge dyr til sidst, kalve før kvier før køer) 

• Redskaber
(min. ét sæt i hver staldafsnit)



Rengøring - nemt



Nemt at rengøre - overflader

• Plast

• Rustfri stål

• Støb med forskalling eller elementer og 
overfladebehandlet 



Rent og tørt leje
- nemt at muge og strø

Gode adgangsforhold
Gode veje



Opsamling

• Lav en pladsberegning ud fra den 
pasningsrutine, der ønskes

• Smittebeskyttelse er vigtigt og skal være 
nemt

– Gødningsbåren

– Kontakt

– Luftbåren



Tak for opmærksomheden 
–

spørgsmål og kommentarer


