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Hvordan filmes og analyseres 
kvægstalde
1. Timelaps som tager 1 billede hvert 10. sek.

= 14 min film pr. kamera pr. døgn

2. Filmen gennemses for umiddelbare ”fejl”

3. Filmen optælles manuelt for hver 1/2 real-time

Hvor mange køer er
• Ved foderbordet

• I gangene og til malkning

• Står i sengebåsene

• Ligger i sengebåsene



Hvad ser vi bl.a. på de mange optagelser?

Problemer med sengebåse
• Fejl i indstilling af inventar

• Opslidt eller for dårligt underlag

Problemer ved foderbordet
• Tomt foderbord i op mod 7 timer om dagen

• Køer der udviser tegn på sorteringsadfærd

• Hyppige udfodringer giver mere uro i stalden og øget 
konkurrence ved udfodring

Management
Hierarki kampe



Sengebåse 1



Optalt hér Optimalt
Liggetid 11,2 time Minimum 12 timer. Vi ser 10-16 timer

Tid ved foderbordet 4,2 time 6-8 ædeperioder. Vi ser 4-5 timer > 6 timer = tomt foderbord

Stå-tid i gange 6,0 time Max 4 timer. Vi ser 3-4 timer
Stå-tid i senge 2,6 time Max 1,5 time. Vi ser 1-3 timer



Sengebåse 2



Optalt hér Optimalt
Liggetid 13,6 time Minimum 12 timer. Vi ser 10-16 timer

Tid ved foderbordet 3,7 time 6-8 ædeperioder. Vi ser 4-5 timer > 6 timer = tomt foderbord

Stå-tid i gange 4,8 time Max 4 timer. Vi ser 3-4 timer
Stå-tid i senge 1,8 time Max 1,5 time. Vi ser 1-3 timer



Foderbord og sengebåse



Konsekvenser af hyppige udfodringer
og tomt foderbord



Foderbord – Rutiner



Konsekvenser af tomt foderbord



Socialt adfærd – hierarki og køer i brunst



Socialt adfærd og sengebåse



Erfaringer fra det ”virkelige liv”






Vores landmænd siger, at 
• Videoanalyse er en øjenåbner – alle kan se det

• Videoanalyse er et godt værktøj til at målrette sin 
indsats/investering
• Udpeger fysiske forhold i det eksisterende staldmiljø, som kan 

forbedres

• Viser store og små ting, som kan rettes straks

• Giver overblik over daglige rutiner, og hvilken konsekvens de kan 
have på køerne

• Giver ideer til, hvor og hvordan evt. fremtidige renoveringer og 
nybygninger IKKE SKAL GØRES
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