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Opstaldning af halte køer i sygeboks 
Dyrlæge Peter Raundal, SEGES  
 
Flere undersøgelser har vist, at halte køer ikke klarer sig godt i sengebåsestalde sammenlignet 
med deres ikke halte medsøstre. Ofte ligger de længere tid ad gangen i sengebåsene og kommer 
senere til foderbordet. Kronisk halthed er desuden en meget væsentlig årsag til aflivning af køer. 
Halte køer skal betragtes som syge eller tilskadekomne dyr. Derfor er der en særlig forpligtigelse 
til at give dem den fornødne behandling, og hvis alvorligheden af deres lidelse kræver det, holde 
dem adskilt fra andre kreaturer. Netop behandling af syge og tilskadekomne dyr har væren en 
”øm tå” i velfærdskontrollerne de seneste år. Det er en af årsagerne til at fødevarestyrelsen i 
2015 og 2016 gennemfører kontrolkampagner med særligt fokus på halte køer og håndtering af 
syge og tilskadekomne dyr, herunder opstaldning i sygeboks.  Men hvor godt er det for de halte 
køer at blive sat i sygeboks? Det har en undersøgelse på Aarhus Universitet, Foulum kastet lys 
på.  
 
Undersøgelsen omfattede 22 halte køer (grad 4 eller 5 på en 5-trins skala) og 24 ikke halte kon-
trolkøer, hvor en halt og en ikke-halt ko blev indsat parvis i enten en sygeboks eller forblev op-
staldet i en sengebåsestald. Der var to sygebokse med dybstrøelses, hvor der gik to par ad gan-
gen i hver boks. I sengestalden var der madrassenge, fast gulv med gummibelægning og auto-
matisk skrabeanlæg. Der var 49 senge- og ædepladser og konstant 49 køer. Forsøgskøerne var 
opstaldet i forsøgsholdene i tre uger, og i den periode blev deres liggetid målt dagligt og deres 
halthedsscore vurderet ugentligt.  
 
Undersøgelsen viste, at i sengebåsestalden havde de halte køer færre liggeperioder per døgn 
(ca. 8) end de ikke halte (ca. 10). I sygeboksen derimod var der ingen forskel. Her havde begge 
grupper havde ca. 13 liggeperioder per døgn. Længden af hver liggeperiode var også markant 
forskellig mellem de halte og de ikke halte i sengebåsestalden, hvor de halte lå ned i ca. 90 mi-
nutter ad gangen mod ca. 75 min for de ikke halte. I sygeboksen var der slet ingen forskel, da 
begge grupper lå ned i ca. 60 minutter ad gangen. Der var ingen forskel i den samlede liggetid 
per døgn mellem grupperne uanset om de gik i sengebåsestalden eller i sygeboksen. Liggetiden 
var 12-13 timer per døgn.  
 
Når man så på halthedsscoren blev ni ud af de 11 halte køer der gik i sygeboksen mindre halte i 
løbet af de tre uger. For de halte køer, der forblev i sengebåsestalden, blev fem ud af 11 mindre 
halte. Umiddelbart kunne det derfor se ud til, at opstaldning i sygeboks medførte, at de halte køer 
blev mindre halte. Forskellen var dog ikke betydende, så det kunne være et tilfældigt fund.  
Samlet set viste forsøget, at halte køer ikke som sådan havde brug for længere hviletid. Det var 
mere sandsynligt, at sengebåsens beskaffenhed bevirkede, at de halte køer blev ”holdt fanget” i 
længere tid ad gangen, mens de mere frie forhold i sygeboksen medførte en liggeadfærd, der 
ikke adskilte sig fra de ikke halte køers. Samtidigt var der i sygeboksen lettere adgang til foder og 
vand, så brug af sygeboks til halte køer kan bestemt anbefales, også for koens skyld. 


