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SENGEBÅSE 

FORLÆNG NAKKEBOMMEN 

Kan køerne kun fikseres i senge-

båse, er en nakkebomsforlænger 

nyttig. Køerne træder ned på 

gulvet, så behandleren kommer i 

niveau med dyret. Det skåner 

skuldrene og giver en bedre ar-

bejdsstilling. Nakkeboms-

forlængeren skal kombineres 

med bomme på hver side af den 

fikserede ko, så andre køer ikke 

kan angribe eller genere behand-

leren. 

DANSKE ANBEFALINGER 

Indretning af stalde til kvæg, Tværfaglig rapport 4. udgave 

2005. Dansk Landsbrugsrådgivning. 

 

Sikkerhed ved færdsel blandt dyr 

Fem trykkede ribben og fem ugers sygemelding. Det ud-

gangen på, hvad der ellers tegnede til en helt almindelig 

dag på jobbet for en inseminør. 

 

Da han havde gjort, hvad han skulle i en robotstald, ville han for-

lade separationsstien, men mandehullet var spærret af de æden-

de køer. Derfor gik han ind til de øvrige køer. Her blev han imid-

lertid passet op af en aggressiv ko, som satte panden mod hans 

bryst og kørte ham op og ned ad væggen tre gange. Det lykke-

des ham at komme væk, selv om han var noget medtaget, og på 

skadestuen viste røntgenbilleder, at ribbenene var trykket fem 

steder. Inseminøren var sygemeldt i fem uger, hvor han måtte 

tage stærk smertestillende medicin. 

 

Automatisk separering af dyr 

Den bedste forebyggelse af ulykker med stangende køer er stald-

anlæg, der gør det muligt automatisk at separere dyr efter afslut-

tet malkning. De fraseparerede dyr skal kunne fikseres og være 

nemme at komme til.  

 

Forebyg også i ældre stalde 

Selv om en ældre stald ikke altid er indrettet optimalt, kan det i 

mange tilfælde lade sig gøre at forbedre forholdene for behandle-

ren* med relativt få virkemidler. Følgende enkle råd kan, tilpas-

set den enkelte bedrift, bruges til at  

 sikre nem adgang til dyrene. 

 forebygge angreb af aggressive eller nysgerrige køer. 

 minimere risikoen for spark. 

 undgå at blive væltet omkuld eller klemt. 

* Behandleren: inseminør, dyrlæge, klovbeskærer og kvalitetsrådgiver – 

eller landmanden selv og hans medarbejdere. 

 

Lav nem adgang og flugtvej 

Høje, tunge gitterlåger er uhensigtsmæssige som adgangsvej. 

Fjern eventuelt en af de lodret gående tremmer og sæt 1-2 trin 

på tværs, så man kan komme over gitteret. 

 

Mangler der et mandehul, så sæt en kvie/ko mindre ind i boksen 

eller folden og fjern et fanggitter. Det vil være en hjælp og en 

flugtvej for alle, der skal rundt til dyrene. 

 

Boks med foder og vand 

En god separationsboks med mandehul og fanggitter, der giver 

dyret adgang til foder og vand, er det ideelle. Et par simple git-

terlåger i den ene ende af stalden med fangegitter er også ud-

mærket. 

http://www.landbrugsinfo.dk/Byggeri/Kvaegstalde/Sider/Danske_Anbefalinger_4_udgave.aspx

