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Introduktion

I løbet af de senere år er robotmalkning blevet et ord, som alle kender. Lely har været involveret i 
robotmalkning og med bedriftsledelse af gårde, der anvender robotmalkning, siden 1992 og har i den 
forgangne tid indhøstet omfattende erfaring dermed. En stald, der er gearet til robotmalkning og det 
daglige ledelsesarbejde, gør tilværelsen mere komfortabel for både landmanden og køerne. En nyopførelse 
giver muligheder for at indrette stalden fuldstændigt efter landmandens og hans besætnings behov, 
hvorimod en ombygning oftest ender som et kompromis mellem det ønskværdige, og hvad det eksisterende 
byggeri giver mulighed for.  

Denne brochure belyser nogle vigtige sider ved staldbyggeri i forhold til Astronaut-malkerobotten. Der vil 
blive redegjort for følgende aspekter: forskellige staldtyper, gulve, sengebåse og ventilationsmuligheder. 
Desuden vil vi se på tilstrækkelige lysforhold, luft og rent vand i stalden samt de forskellige typer 
foderborde. Lely Industries arbejder på det globale marked, så på grund af forskellig lovgivning og 
forskellige klimaforhold rundt om i verden vil ikke alle informationer kunne anvendes på lokale forhold. 
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1 Robotmalkning – frihed for 
landmanden og køerne

I de senere år er populariteten af robotmalkning vokset 

ganske betydeligt. Mælkeproducenternes motivation 

for at skifte til robotmalkning er utrolig forskellig, og 

den varierer endda fra virksomhed til virksomhed. Den 

endelige beslutning om køb af en robot afhænger af 

den enkelte mælkeproducents målsætning. Hvordan vil 

mælkeproducenten udvikle sin virksomhed i de kommende 

5 til 10 år? I familiedrevne virksomheder spiller personlige 

præferencer en rolle, såsom aflastning af fysisk arbejde 

og større arbejdsfleksibilitet, (og at der ikke kræves 

personale udefra). I større virksomheder vil der blive lagt 

mere vægt på de arbejdsbesparende metoder og den 

personlige bedriftsledelse. Beslutningen om at anskaffe 

en Astronaut-malkerobot bliver først truffet, efter 

landmanden omhyggeligt har overvejet integreringen af 

robotten i sin daglige arbejdsrutine.

Lelys Astronaut-malkerobot er blevet udviklet til at 

forøge komforten hos både landmanden og hans 

køer. Koen har frihed til selv at beslutte, om den vil 

malkes, æde eller hvile sig. Som bedriftsleder har 

landmanden et managementværktøj i sine hænder til 

at forbedre bedriftsformen og som et resultat heraf 

også virksomhedens rentabilitet. Hertil kommer, at 

malkerobotten giver landmanden frihed og fleksibilitet til 

at forbedre kvaliteten af sin sociale tilværelse. 



Robotmalkning

Malkerobotten er blevet udviklet • 
til at forøge komforten hos både 
landmanden og hans køer. 
Det er muligt at producere flere • 
kilo mælk pr. medarbejder; det 
betyder besparelse på udgiften til 
arbejdskraft og dermed forøgelse af 
produktiviteten.
Ændring af ledelsesformen: fra • 
daglig malkning til kontrol af data og 
direkte indgreb.
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Anskaffelse af en Astronaut-malkerobot ændrer ikke kun 

måden, der malkes på. Hele bedriftsledelsen bliver også 

ændret. Der er mindre ”tvungen” kontakt med køerne, 

og ledelsesarbejdet er mere fokuseret på at kontrollere og 

gribe direkte ind. Enten om der bliver bygget en ny stald, 

eller den eksisterende stald bliver bygget om. Når stalden 

nybygges eller ombygges, er det vigtigt, at der bruges 

tilstrækkelig tid på forberedelserne. I sidste ende skulle 

stalden gerne holde i lang tid fremover. 
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2 Virksomhedsudvikling

2.1 Introduktion
Der er mange faktorer involveret i opførelsen og 

etableringen af en staldbygning. Ikke blot de interne 

faktorer, såsom ledelse og virksomhedens størrelse, men 

også ydre faktorer såsom klimaforhold og kultur. Forud 

for opførelsen af en stald er det vigtigt at tage stilling til, 

hvilken staldtype der vil være i harmoni med omgivelserne. 

En stald skal ikke kun være indrettet, så den passer til 

klimaet, men det er også vigtigt at vide, hvilke produkter 

og serviceydelser, der er til stede i området, og om de er 

økonomisk overkommelige. 

De bestemmelser, der gælder for mælkeproduktion 

og for opførelse af en staldbygning, varierer fra land 

til land. F. eks.: minimumafstand i forhold til andre 

bygninger, minimumstørrelse for at opfylde kravene til 

dyrevelfærd, maksimal tilladt højde på tagryggen, regler 

vedrørende oplagring af kemikalier samt bestemmelser 

gældende for tankrummet. I nogle lande er der forskellige 

belønningssystemer, såsom fremskyndet afskrivning på 

bæredygtige konstruktioner.

Forud for beslutningen om at bygge (eller ombygge) en 

stald vil det være en god ide at tjekke op på de regler og 

bestemmelser, der gælder i det pågældende land, og finde 

ud af, hvilke støtteordninger der måtte være. Geotermiske 

systemer og solenergisystemer er ved at blive populære og 

kan bruges som energikilder på gårdene. 

Tabel: Indflydelse af eksterne og interne faktorer på 
virksomhedsudviklingen.

Eksterne faktorer Interne faktorer

Lovgivning Gårdens størrelse

Kultur Fremtidige planer / målsætninger

Klima Mælkeproduktionsmetode (afgræsning)

Produktionsmuligheder Strategi (økologisk eller konventionel)

Jord Bedriftsledelse

Omkostninger og tilste-

deværelse af byggema-

terialer

Størrelsen af køerne og koracen



Kotrafik Fri kotrafik

Fodring Fodring PMR (Partially Mixed Ration) Automatisk fodring

Gangruter Effektivt

Separationsområder Ja Måske Nej

Produktionsgrupper Ja I fremtiden Nej

Ekspansion Ja I fremtiden Nej

Belægning Normal belægning Overbelægning

Afgræsning Med sikkerhed I fremtiden Nej

Tabel: Fokus på virksomhedsudviklingen.

8

2.2 Begrænsninger for 
virksomhedsudvikling

De ydre faktorer (eller miljømæssige faktorer) bestemmer 

i vid udstrækning mulighederne for virksomhedsudviklin-

gen. Der er adskillige ting, der virker hæmmende inden for 

denne ramme, og som relaterer til integreringen af Lelys 

Astronaut-malkerobot i staldkonceptet. Konsekvenserne 

af sådanne begrænsninger skal fastlægges, inden stalden 

konstrueres. Den enkelte mælkeproducents præferencer 

vil også spille en vigtig rolle her. Forud for opførelsen af 

en stald skal der tages hensyn til både landmandens og 

dyrenes behov, både på kort og på lang sigt. 

2.3 Fri kotrafik
Lelys omfattende erfaring inden for robotmalkning har 

vist, at de mest tilfredse mælkeproducenter og køer 

skal findes på gårde, hvor der anvendes fri kotrafik. Ud 

over fri kotrafik findes der også former for tvungen 

eller styret kotrafik. Fri kotrafik betyder, at dyrene selv 

kan bestemme, om de vil besøge robotten, æde eller 

hvile sig. Ud fra sammenligninger mellem forskellige 

mælkeproduktionssteder er det entydigt klart, at dyr 

med et socialt frit bevægemønster – fri kotrafik – hurtigt 

udvikler deres helt egen og faste rutine, som de alle 

tilpasser sig. Og endnu vigtigere: kravene der stilles til 

dyrevelfærd bliver dermed opfyldt: hver ko er frit stillet, 

hvornår den vil æde, drikke, lægge sig ned eller blive 

malket. Dette resulterer i en sund, aktiv og højproduktiv 

besætning.

2.4 Fodringsmetoder
Malkning med Astronaut-malkerobotten er en kontinuerlig 

proces med koaktiviteter både dag og nat. Køerne æder 

på forskellige tidspunkter af dagen, og hver ko har sin 

egen rytme. Der skal være grovfoder af en velegnet 

kvalitet til rådighed hele dagen igennem. Foderet skal 

skubbes hen til foderbordet med regelmæssige mellemrum 

Køernes 5 friheder:

Frihed for sult og tørst. • 
Frihed for fysisk og termisk mangel på • 
komfort. 
Frihed for smerte, skader og sygdomme. • 
Frihed for frygt og kronisk stress. • 
Frihed til at udfolde sig i deres naturlige • 
adfærdsmønster. 

Virksomhedsud-
vikling

Når man skal opføre en stald, skal • 
regler og bestemmelser i landet 
følges, f. eks. minimum afstand i 
forhold til andre bygninger. 
Placeringen og udstyret • 
i stalden vil afhænge af 
klimaet, jordforholdene og 
tilstedeværelsen af materialer 
samt kulturen i det pågældende 
land.
Den endelige staldindretning • 
bliver bestemt inden for 
rammerne af de ydre faktorer 
og langtidsformål, ledelsesstil og 
strategi.
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Komplet frihed til køerne inde i malkerobotten, der er udstyret med enhver tænkelig komfort.

hele dagen og skal suppleres op. Det vil få en positiv 

indflydelse på besøgsantallet i robotten, hyppigheden af 

foderindtagelsen og endelig også på dyrenes velfærd.

Den fodringsmetode, der anvendes, vil påvirke 

indretningen af stalden. Forud for planlægningen af 

stalden, skal der træffes beslutning om fodringsmetoden 

med grovfoder og behovet for antallet af fodringsstationer 

til kraftfoder. Hvad stalde angår, hvor der anvendes manuel 

fodring, eller hvor grovfoderet skubbes hen til foderbordet 

af en traktor eller der bruges en blandingsvogn, er 

praktisk talt enhver konstruktion velegnet. Men, 

hvor grovfoderet tildeles automatisk, eller hvor der 

anvendes individuel fodring, vil det være nødvendigt at 

tilpasse staldkonstruktionen til disse forhold. Fodring 

med et bevægeligt foderbord kræver også en særlig 

staldkonstruktion. Endvidere skal der også tages højde for 

den mængde kraftfoder, som landmanden har til hensigt 

at fodre med. Hvis det er mere, end robotten kan tildele 

(maksimalt 8 kg pr. ko om dagen, afhængigt af malke- og 

fodringshastigheden), skal der gøres plads til en eller flere 

fodringsstationer til kraftfoder.

Fodringsstrategi

En kos motivation til at besøge robotten skyldes ikke 

tryk i yveret, men snarere behovet for kraftfoder. Derfor 

er det meget vigtigt at afstemme fodringsrationerne 

efter køernes behov for at bevare dem sunde og 

aktive. Energiniveauet i basisrationerne må ikke 

være for højt. Dermed bliver også de lavtydende 

10 grunde til at vælge 
fri kotrafik:

Mere mælk pr. ko (mere hvile og bedre • 
foderindtagelse). 
Færre køer, der halter (mere hvile). • 
Bedre for lavtrangerende køer (mindre stress). • 
Højere fedt/proteinindhold (bedre indtagelse • 
af grovfoder). 
Højere fodringseffektivitet (ved højere • 
foderindtagelseshyppighed). 
Mere frihed og forøget dyrevelfærd. • 
Mindre arbejde og mere mælk pr. robot.  • 
Mindre mastitis (ved mindre stress og højere • 
malkehyppighed). 
Behagelig social tilværelse for landmanden.• 
Lavere udgifter (investeringsudgifter til • 
afspærringer), højere afkast.
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dyr motiveret til at besøge robotten. Dette er kendt 

som PMR-fodringsstrategien. PMR står for Partially 

Mixed Ration, hvilket vil sige, at der fodres med en 

basis blandingsration ved foderbordet, hvorimod 

hovedportionen af kraftfoderet gives til køerne i 

malkerobotten. Foderrationen ved foderbordet skal 

tilpasses koens mælkeproduktion, (tommelfingerregel: 

gennemsnitsproduktion – 7 kg). Det tilrådes, at man 

ved foderbordet fodrer med grovfoder, der indeholder 

tilstrækkelige, effektive fibre, og at kraftfoderet 

hovedsageligt gives i robotten eller, om nødvendigt, i en 

supplerende Lely Cosmix fodringsstation til kraftfoder.  

2.5 Landmandens gangrute
Robotmalkning kræver en individuel måde at organisere 

på samt at fastlægge rutiner på i stalden. For at forøge 

arbejdsproduktiviteten og arbejdseffektiviteten skal det 

overvejes, hvordan landmandens gangrute skal lægges, 

inden stalden bygges. Landmandens gangrute er den 

rute og den afstand, der tilbagelægges af landmanden, 

når han går gennem sin stald, måske flere gange om 

dagen. Det er vigtigt, at arbejdet udføres hurtigt, sikkert 

(biosikkerhed) og på en behagelig måde (af én person), 

samt at det fører til gode resultater. Sørg for, at det er let 

at komme hen til robotterne, og at gangvejen er ren og fri 

for forhindringer. Lange afstande til og fra robotterne eller 

til og fra computeren har negativ indvirkning på gårdens 

drift. Rene og ordnede adgangsforhold til robotområdet 

for landmanden (og teknikeren, besøgende) vil gøre den 

daglige vedligeholdelse af robotten mere behagelig, end når 

man skal rundt omkring foderborde eller glatte kvægriste. 

Check også, om den rute, der bruges, når der er køer, der 

skal hentes, og når sengebåsene skal gøres rene, er ren og 

fremkommelig uden, at man skal vandre frem og tilbage for 

at åbne eller lukke låger.  

Indretningen af selve gården spiller også en rolle. 

Hvor befinder foderforrådet sig? Og vil tankbilen have 

tilstrækkelig let adgang til tankrummet? Inden stalden skal 

tegnes færdig, vil det være nødvendigt at tage højde for 

gårdens indretning og placeringen af bygningerne.

2.6 Separations- og behandlingsområde
I mange situationer er det ønskværdigt med en boks 

med halmstrøelse til at yde nye køer eller køer, der 

halter, bedre komfort. På store gårde ønsker man ofte 

en separationsenhed med sengebåse for at gøre det 

lettere at behandle eller inseminere visse dyr. Hvor det 

på mindre gårde er let at foretage behandlinger af 

dyrene i besætningen – enten ved foderbordet eller i 

separationsområdet – er det ønskværdigt med en separat 

behandlingsgang eller -område på større gårde til f. eks. 

goldkøer. Beslutningen om, hvorvidt man skal have et 

separationsområde, afhænger af den måde, landmanden 

ønsker at behandle sine dyr på og den kokomfort, han 

ønsker at give sine køer. Inden stalden skal tegnes færdig, vil 

det være nødvendigt at tage højde for et behandlings- og/

eller separationsområde. 

Trafikken til dette område kan være gennem robotten 

eller i en given situation, hvor der ikke er plads nok, 

via en selektionsboks til en anden del af stalden. Et 

separationsområde, der anvendes som en boks med 

halmstrøelse, kan ideelt give 3 til 4 % af besætningen et 

område på 10 m2 pr. dyr. Hvis separationsområdet også 

bruges til inseminering og behandling, tilrådes anvendelse 

af et selvlåsende forværk. I alle tilfælde skal der være 

gode adgangsforhold til frisk foder og drikkevand i 

separationsområdet.

2.7 Arbejde med grupper
Når der arbejdes med forskellige grupper, er det vigtigt, 

at det eksisterende sociale hierarki inden for gruppen ikke 

forstyrres mere end nødvendigt. De bedste resultater, 

hvad arbejdsydelse og mælkeproduktion angår, er opnået 

på gårde, hvor køerne forbliver i samme gruppe. Køerne 

kan så returnere til deres egen gruppe efter kælvningen. 

En kvie kan således blive henført til den robot, der har 

Vellykket 
robotmalkning

Vellykket robotmalkning afhænger • 
af køernes villighed til at besøge 
robotten og på gennemførelsen af fri 
kotrafik. 
En kos motivation til at besøge robot-• 
ten er baseret på, at den får kraftfoder 
(belønning).  
Foderrationen ved foderbordet skal • 
tilpasses koens gennemsnitlige mæl-
keydelse (tommelfingerregel: gen-
nemsnitsproduktionen – 7 kg). Også 
de lavtydende dyr vil således forblive 
motiveret til at besøge robotten. 
Vel tilrettelagte gangruter i stalden vil • 
gøre arbejdet mere behageligt og vil 
forøge landmandens arbejdsproduk-
tion. 
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mest overkapacitet. Det er lettere at føre køerne hen til 

robotten i mindre grupper. Men bortfald af en robot på 

grund af vedligeholdelse vil kun have ringe indflydelse 

på bevægemønstret og antallet af malkninger af større 

grupper, da køerne kan bruge andre robotter. 

Det er muligt at arbejde med produktionsgrupper, når der 

er 2 eller flere robotter. Der er ret så forskellige meninger 

om sammensætningen af grupper. For eksempel kunne man 

samle en separat kviegruppe for at forbedre resultaterne, 

selv om landmænd har forskellige opfattelser af at arbejde 

med kviegrupper. Nogle er mere begejstrede end andre. 

Størrelsen af mælkeproduktionen og sammensætningen 

af foderrationerne kunne også bruges som basis for 

sammensætning af grupper. 

Med anvendelse af robotmalkning skal køernes almindelige 

rutine kun forstyrres så lidt som muligt. Ændringer i 

produktionsgruppen under laktationen har negativ 

indvirkning på den enkelte ko. Den vil på det tidspunkt 

have vænnet sig til en anden robot, et nyt hierarki og 

en anden foderration. Når man arbejder med forskellige 

produktionsgrupper, er det vigtigt, at landmanden opdeler 

besætningen i forhold til antallet af robotter. Det bør der 

tages højde for, når grupperne sammensættes. En gruppe 

skal helst inkludere køer på forskellige laktationsstadier. 

Denne metode er mindre arbejdsintensiv. Når alle fordele 

og ulemper tages i betragtning, er Lely af den mening, 

at køerne bør holdes i samme gruppe gennem hele 

laktationsperioden.  

2.8 Fremtiden
Der skal tages højde for fremtidige udvidelsesmuligheder, 

i særdeleshed, når man bygger en ny stald. Da Astronaut-

malkerobotten er et enkelt-bokssystem, kan der senere 

let tilføjes flere enheder. Det er dog tilrådeligt at tage 

højde for eventuelle fremtidsplaner fra starten af 

konstruktionsarbejdet. Det gælder også planlægning af 

tilstrækkelige kalve- og sygebokse. Den ideelle planlægning 

går på en staldkonstruktion, der er dobbelt så stor som den 

ønskede staldstørrelse. Byg det, der er påkrævet nu, og 

reserver resten til fremtidige udvidelser. 

Separationsområde med sengebåse til at gøre behandlingen af køerne lettere.
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2.9 Belægning
Malkerobotten skal bearbejde en ganske 

betydelig mælkemængde for at holde 

automatiseringsomkostningerne pr. kilo mælk nede på et 

acceptabelt niveau. God malkekapacitet, sunde klove og 

sikker og selvstændig opførsel fra køernes side bidrager 

til at opnå dette. I en overfyldt stald konkurrerer køerne 

ofte indbyrdes om at ligge ned og om pladserne ved 

foderbordet. Dette har negativ indvirkning på deres 

sundhed. For at opnå maksimal brug af robotkapaciteten er 

det tilrådeligt at undgå overbelægning i stalden.  

1 2

Selektionsboks til afgræsning set ovenfra: 
1. Koen er ikke blevet malket og føres tilbage til stalden. 
2. Koen er blevet malket og får lov til at gå udenfor. Kilde: Lely Industries

2.10 Afgræsning
Afgræsning og robotmalkning går fint hånd i hånd. Når 

man kombinerer automatisk malkning med afgræsning, 

anbefales det stærkt at gøre brug af en eller flere 

Grazeway-selektionsbokse. Selektionsboksen er placeret 

ved udgangen af stalden og vil kun lade de dyr komme ud, 

som er blevet malket for kort tid siden. Dyr, der trænger 

til at blive malket, forbliver indenfor. Dette system giver 

dyrene et ekstra incitament til at besøge robotten, fordi 

de hurtigt lærer, at de får lov til at komme udenfor, 

efter de har besøgt robotten. For at sikre at antallet 

af malkninger ikke går for meget ned efter påbegyndt 

afgræsning, er det nødvendigt at tage højde for følgende 

faktorer: indretningen af folden og staldkonstruktionen:

Der skal sørges for en god infrastruktur til og fra folden  `

med en tilstrækkelig bred og plan sti, der giver køerne 

let adgang. 

Sørg for, at foldene ikke er for langt væk fra stalden.  `

Erfaringer har vist, at en afstand på 1 km fra stalden til 

den fjerneste ende af folden er acceptabel.  

Overvej forholdene på marken, og brug den tørreste  `

del af folden til indgang og udgang, og sørg for at de 

vådeste dele ligger så langt tilbage som muligt. Det 

vil forhindre nedtrampen og gøre trafikken betydeligt 

lettere. Husk, at køerne har brug for at kunne gå 

tilbage til stalden på en logisk måde. 

Selektionsboksen kan anbringes enten inde eller ude.  `

Placering af boksen indenfor har den fordel, at det er 

lettere at holde den ren, og det er også lettere at sende 

dyrene tilbage til stalden, når de endnu ikke er kommet 

udenfor. Når man bygger en ny stald, er det tilrådeligt 

at lave plads til opsætning af en selektionsboks til 

afgræsning. Sørg for, at den mobile gødningsskraber 

ikke bliver generet af selektionsboksen. Hvis 

selektionsboksen til afgræsning opsættes udenfor, 

kunne et halvtag og en lille grebning til anbringelse af 

gødning være løsningen på et rent miljø.

Når man bygger en ny stald, skal den mest bekvemme  `

anbringelse af staldudgangen(e) tages under overvejelse.

Prøv bedst muligt at undgå, at gårdtrafikken  `

krydser køernes stier. Tag også højde for dette, når 

man planlægger foderopbevaringen. Hvis det er 

uundgåeligt, kunne en barriere, en kvægrist eller en 

elektrisk tråd i 10 cm højde være en løsning. 

Afgræsningsstrategier

Grazeway-selektionsboksen kan bruges i det såkaldte A-B-

afgræsningssystem. I dette system skal køerne først malkes 

i malkerobotten, inden de får lov til at gå fra fold A til fold 

B – en ny fold med frisk græs – og det bliver motivation 

for køerne til at besøge robotten. Hvis der anvendes 100 

% afgræsning, kan der tages en tredje fold – fold C - i 

anvendelse om natten.  

Et andet eksempel på et afgræsningssystem er 

foldafgræsning. Dette system har den negative side, 

at græsset ikke bliver udnyttet effektivt. Dette system 

kan anvendes i 3 variationer: ubegrænset, begrænset 

eller til siesta-afgræsning. Siesta-afgræsning vil sige, at 

køerne kun får lov til at være udenfor om morgenen og 

sent om eftermiddagen. Det er imidlertid blevet bevist, 

at afgræsning anvendes mest effektivt, når køerne 

får et frisk stykke græs til deres disposition hele tiden: 

den såkaldte stribeafgræsning. Et negativt aspekt ved 

stribeafgræsning er dog, at det er arbejdskrævende, da 

den elektriske indhegning skal flyttes konstant. Til dette 

formål har Lely derfor udviklet Lelys Voyager, der flytter 

indhegningen på fastsatte tidspunkter. 

Om landmanden beslutter sig til at bygge en helt 

ny stald på det sted, han selv foretrækker, eller om 



Begrænsninger for 
virksomhedsudvikling

Valget af stald afhænger af landmandens • 
behov, for eksempel, om der skal være et 
separationsområde, eller om der skal ar-
bejdes med forskellige produktionsgrup-
per eller ej.  
Under udarbejdelsen af staldplanerne spil-• 
ler driftsbeslutninger såsom afgræsning 
og fordringsmetode også en vigtig rolle. 
Under udarbejdelsen af staldkonceptet er • 
det vigtigt at huske på den målsætning, 
man har med bedriften, og derfor skal der 
også laves langsigtede planer for udvidel-
sesmulighederne. 
Astronaut-malkerobotten er velegnet til • 
opstilling i eksisterende staldforhold og 
ligeledes i nye konstruktionsprojekter, 
(med et enkelt-bokssystem er udvidelse 
med flere enheder mulig).
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det er et spørgsmål om eksisterende situation med 

afgræsningsmuligheder – i begge tilfælde kan en af Lelys 

rådgivere komme med den rigtige løsning. 

Eksempel på en tidsplan for køer, der forbliver i 
stalden om natten:

06:00 Køerne kan gå ud af stalden og gå hen til 

fold A. Når de kommer tilbage fra fold A, 

bliver de sendt tilbage til denne fold efter 

malkning. 

12:00 Køer fra fold A bliver sendt til fold B efter 

malkning.

16:00 Køerne fra fold A føres hen til robotten. 

(Hvis græsset i fold A ikke smager så godt 

som græsset i fold B, lærer køerne af 

erfaring, og der vil næppe være brug for 

at hente dem).

21.00 Alle køerne føres hen til stalden. 

Eksempel på A-B-afgræsningssystemer. Kilde: Lely Industries

Køernes motivation ændrer sig fra kraftfoder til frisk græs.

Det tilrådes at anvende en Grazeway-selektionsboks.

A1 A2 A3

B1 B2 B3

A-B-afgræsning: > 6 kg DS-græs

Foldafgræsning: < 6 kg DS-græs

Afgræsningssystem
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3 Stalde til køer

3.1 Staldkonstruktion
En stald skal ses som et system. I det forrige kapitel blev 

der fokuseret på en række begrænsninger for stalde 

og virksomhedsudvikling. Men, under udarbejdelsen 

af et staldprojekt, eller en staldkonstruktion 

skal ledelsesbeslutninger, begrænsninger og 

komponenter til stalden ses som et hele. For eksempel 

hvis en landmand, der ønsker at bruge sand som 

strøelsesmateriale i sengebåsene, fortrækker spaltegulv 

og opbevaringsmulighed for gødning. Sådanne 

præferencer er ikke kompatible, idet anvendelse af sand 

og gødningsopbevaring ikke er en god kombination. 

Sandet samler sig i gødningsopbevaringen og vil næsten 

være umulig at fjerne. Desuden bør landmanden forstå, 

at arbejdet i stalden på en bedrift med malkerobotter 

foregår, medens køerne er i stalden. Spredning af sand 

kræver anvendelse af store maskiner, og da køerne 

også går rundt i stalden vil det blive nødvendigt med 

anlæggelse af bredere gangarealer. På den anden side 

har sand også gavnlige virkninger på kokomforten og 

sundhedstilstanden af klovene. Overstående skal illustrere, 

at en stald skal ses som et sammenhængende system og 

ikke som en række individuelle forhold. Landmændene 

bestræber sig på optimal opstaldning af deres køer. Dyr, 

der føler sig godt tilpas, producerer mere og udnytter 

deres foder bedre. Tilfældige sygdomsproblemer, såsom 

mastitis og køer, der halter, vil blive reduceret. Valget af 

stald er derfor af stor betydning for køernes optimale 

funktionsevne, for rentabiliteten af bedriften samt for 

landmandens velfærd.

Løsdriftsstalde

På det globale plan er løsdriftsstalde stadigt en meget 

populær måde at opstalde dyr på. En stor fordel ved 

løsdriftsstalde er den ringe risiko for forurening af koen 

med urin og gødning. Desuden har koen et rent leje at 

ligge på. For at kunne give garanti for kokomforten i 

en løsdriftsstald skal sengebåsene være af en passende 

størrelse. Gangarealerne og passagerne skal også 

være brede nok til, at lavtrangerende køer ikke bliver 

tyranniseret, og at der er ubegrænset adgang til robotten, 

grovfoder og vand. 
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Over hele jorden bygges der løsdriftsstalde i en lang 

række konstruktionsformer, bl. a. den traditionelle 

løsdriftsstald, men der er også flere ny udgaver, såsom 

kolounge, teltstald og buestald. (Det er umuligt at dække 

alle konstruktionsformerne i denne brochure). Hvis man 

bygger en løsdriftsstald, er det vigtigt at overveje, hvor 

malkerobotten skal installeres. Køernes rute hen til 

robotten, foderbordet og sengebåsene skal være logisk og 

fri for forhindringer.

Løse staldsystemer (for eksempel pakkestalde)

I de fleste lande er den mest populære form for løse 

stalde en pakkestald på halm. I et varmt, tørt område med 

lav fugtighed er det muligt at holde dyrene i en såkaldt 

kompoststald – med strøelse i form af tørret gødning. 

Det er af stor betydning, særligt når man holder dyr i 

løse staldsystemer, at de har rene adgangsforhold til 

robotten. Derfor er det nødvendigt at støbe området 

foran robotten. En svag stigning på dette gulv vil sørge 

for, at køerne ikke længere har halm på deres ben. Hvis 

gangarealet bag foderbordet også er støbt vil 35 til 40 

% af gødningen og ajlen kunne indsamles og bruges. Set 

ud fra et hygiejnesynspunkt er det vigtigt, at der bruges 

tilstrækkelig strøelse til at holde køerne rene. Mængden af 

strøelse afhænger i høj grad af luftfugtigheden: jo højere 

luftfugtighed, desto større mængde strøelse skal der 

anvendes.

I en kompoststald beregnes der i gennemsnit et fladeareal 

på 7-20 m2 pr. ko, beregnet ud fra klimaforholdene. I en 

stald med dybstrøelse af halm beregnes der 8-10 m2 pr. ko. 

Men, udgifterne til strøelse og arbejdet der går med at 

sprinkle, muge ud, opbevare og køre gødningen ud er ikke 

billig til trods for forøget mekanisering.

Fordelene og ulemperne ved de forskellige staldtyper 

skal afvejes mod hinanden. En dansk undersøgelse på 36 

gårde har vist, at dyr, der holdes i et løst staldsystem, ikke 

viser nogen tegn på forbedret hygiejne, yversundhed eller 

reduceret forekomst af sygdomstilfælde, sammenlignet 

med dyr, der holdes i en løsdriftsstald eller pakkestald.

Ko-lounge: denne type løsdriftsstald består af en metalkonstruktion med 
et tag, der er lavet af et eller to lag syntetisk film. For at holde direkte sollys 
ude af stalden er en ko-lounge dækket med et net, der giver skygge.

Traditionel løsdriftsstald: fri løsdriftsstald med foderbord på ydersiden af 
stalden.  
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Tabel: fordelene ved løsdriftsstalden og dybstrøelsesstalde.

Fordelene ved 
dybstrøelsesstalde:

Fordelene ved 
løsdriftsstalde:

Forbedret kokomfort Lavere udgifter til strøelse

Mindre risiko for skader på 

hofter, hæle og knæ

Velegnet under praktisk talt alle 

vejrforhold

Lavere ammoniakudstråling Køerne er mere spredt ud over 

stalden

Besparelser på opbevaring af 

gødning

Renere køer, der for det meste 

har et lavere kimtal

Fleksibelt byggeri Kortere afstande at 

tilbagelægge

Kilde: Tilpasset fra DairyLogix, 2009

3.2 Gulvet
Når man bestemmer sig for en staldtype med tilhørende 

opstaldningssystem, spiller gulvet en vigtig rolle. I gennem-

snit spadserer køerne mellem 180 og 500 meter om dagen; 

derfor er det vigtigt med en velegnet gulvoverflade. Gulvet 

skal være fladt, tørt og tilstrækkeligt ru til at:

Forhindre klovproblemer. `

Vise brunsttegn. `

Lade dyrene give udtryk for deres naturlige adfærd. `

Realisere et aktivt bevægemønster i retning af robotten. `

Egenskaberne ved de forskellige materialer og gulvtyper 

skal afvejes mod hinanden. Gulvet skal være ru, men ikke 

for meget ru. Klove kræver en vis slitage, men overdreven 

slitage bevirker, at køerne bliver halte. Det er korrekt, at 

klovene slides hurtigere på et ru, hårdt gulv, men de vokser 

også hurtigere på en blødere overflade. Gulvets råhed 

spiller også en rolle for den gødningsmængde, der bliver 

tilbage efter det er blevet skrabet. Der efterlades mere fugt 

og gødning på ru gulve eller på gulve med en dyb profil. Det 

gør klovene blødere og mere udsatte for skader. 

Gulvtyper

Der findes spaltegulve og faste gulve. I de konventionelle 

stalde bliver de (faste) gulve sædvanligvis rengjort under 

malkningen med en traktor med en skraber. I stalde med 

robotter er dette ikke muligt, fordi køerne er i stalden hele 

tiden, og maskinerne forstyrrer besætningen. Hvad hygiejne 

angår, (rene yvere) anbefales det at bruge en mobilskraber 

til gødningen til begge typer af gulve. Rengøring af gulvet 

giver bedre, og køerne forbliver mere tørre. Der er både 

fordele og ulemper ved såvel spaltegulve som faste gulve. 

Spaltegulvene har en god overflade at gå på, og det er let at 

bortskaffe gødningen.

Tegning af et løst staldsystem med støbt gangareal foran robotten og ved foderbordet. Kilde: Lely Industries

5000

1500

Staldkonstruktion

Stalden er et system: ledelsesbeslutninger, • 
begrænsninger og staldkomponenter skal 
ses som et samlet hele. 
Staldtypen påvirker, hvordan køerne • 
fungerer, rentabiliteten af bedriften og 
landmandens velbefindende.
Løsdriftsstalden er stadig en populær • 
byggemetode. Den kan anvendes under 
næsten alle forhold.  
Fordelene ved et løst staldsystem er det • 
høje komfortniveau og den fleksible 
konstruktionsmetode.
Fordelene ved en løsdriftsstald er renere • 
køer, og den er velegnet under praktisk talt 
alle vejrforhold. 
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Faste gulve med en ’fast’ gødningsskraber – spaltegulve med en mobil gødningsskraber (Lelys Discovery).

Staldgulve

Et godt gulv er fladt, tørt og ru nok til, at • 
køerne kan vise deres naturlige adfærd, 
vise brunsttegn og aktivt besøge robotten. 
Spaltegulve: godt at gå på og effektiv • 
gødningsbortskaffelse. 
Faste gulve: reduceret • 
ammoniakudstråling.
Gummigulve er at foretrække: bedre • 
fodfæste og færre skader på klovsåler, 
men kvaliteten af gummiet skal være god; 
ellers opnår man den modsatte virkning.

Et fast gulv er undertiden billigere, da det ikke kræver 

gødningsopbevaring, men frem for alt udsendes der 

mindre ammoniak, (det er påkrævet med separat 

gødningsopbevaring).

Et fast gulv kan bygges på flere måder: fladt eller 

skrånende, med eller uden riller og med eller uden ajleafløb. 

Installering af en gyllegrube og en fast gødningsskraber 

(fastgjort via et kabel, en kæde eller en skinne) har 

væsentlig indvirkning på køernes velbefindende. En ting er 

sikkert: når en ko skal finde vej hen til robotten, skal den 

være i stand til at bevæge sig hen over gulvet med lethed og 

føle sig tryg og uden at møde forhindringer.

Undersøgelser har vist, at ammoniak-udstråling fra et fast 

betongulv med en skråning på 3 % er mindre end halvdelen 

af den ammoniakudstråling, der kommer fra et spaltegulv.  

Udgifterne til et fast, skrånende gulv er større end til et 

spaltegulv, og med et fast gulv er gødningsopbevaringen 

som oftest placeret udendørs. Det vil ikke forøge de 

samlede udgifter. Gulvet kan rengøres med en skraber, 

og også med afskylning. Med dette system har gulvet en 

hældning på 3 % og regelmæssigt sprøjtes der en stor 

mængde vand ud over gulvet. Ud over et rent gulv får man 

også færre fluer i stalden, hvilket kan være en stor fordel 

især i varme klimaer.

Materialer

Gulvet i en løsdriftsstald kan laves af mange forskellige 

materialer, hvoraf beton er det mest almindelige. En stald 

med asfalt eller gummibelægning øverst har beton som 

underlag. Der anbefales en gummibelægning øverst til både 

faste gulve og spaltegulve. Da gummi giver lidt efter, når en 

ko står på det, har den bedre fodfæste, og den kan gå med 

større tryghed på et sådant gulv. Ligeledes bliver antallet 

af skader på klovsålerne betydeligt formindsket, når der 

lægges et gummilag øverst. Vælg en god kvalitet af gummi 

(f. eks. Compedes). En dårligere kvalitet bliver for hård 

under påvirkningen af ammoniak, hvorved den modsatte 

virkning opnås. Compedes er lavet af naturligt gummi og 

har ikke været genbrugt, så gummiet er blødere og har en 

mere ensartet kvalitet. Om sommeren tørrer gødningen 

ind på det øverste gummilag, men den brydes op igen af 

køernes vægt, som holder gulvet ru.
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Tabel: fordele og ulemper ved forskellige guldmaterialer.

Gulv Fordele Ulemper Fokuspunkter 

Cement Billigt 

Holdbart

Forøgede klovproblemer Nødvendigt med regelmæssig opkradsning

Gummi Godt at gå på

Færre klovproblemer

Brunstobservation

Dyrt i indkøb

Mange tilfælde af korrosion

Gummiet skal være af en god kvalitet

Sengebåsene skal give tilstrækkelig 

komfort (ellers lægger køerne sig ned på 

gangarealerne) 

Asfalt Let at reparere

Råhed

Mindre godt at gå på Kan kun anvendes som fast gulv 

Kilde: tilpasset fra DairyLogix, 2009

Eksempel på løsdriftsstald med delvist åbne vægge og netbeskyttelse mod vinden.

3.3 Væggene
Det er vigtigt med tilstrækkelig frisk luft for at fjerne den 

fugtige luft og kropsvarmen. Derfor er konstruktionen 

af væggene stort set bestemmende for, på hvilken 

måde stalden bliver ventileret. Afhængig af klimaet 

kan væggene i stalden være helt eller delvist åbne med 

afskærmning, der kan hæves og sænkes manuelt eller 

automatisk for vind og regn i regnfulde og blæsende 

egne. I et område med megen blæst, skal den åbne side 

vende bort fra den fremherskende vindretning, (stald med 

åben front). Det skal bemærkes, at finmasket beskyttelse 

mod blæsten på staldens ”udgangsside” let bliver fyldt 

med støv og skal rengøres regelmæssigt. Hertil kommer, at 

det er vigtigt at konstruere væggene på en sådan måde, 

at den kolde luft, der kommer ind i stalden, ikke kommer 

direkte ind i liggeområderne. 

3.4 Taget
Taget skal være velisoleret, i særdeleshed i klimaer med 

store temperaturforskelle. I kolde vintre forhindrer god 

isolering, at koen naturlige varme hurtigt går tabt og 

hjælper med til at forhindre, at drikkekopperne fryser. 

Dette isoleringslag forhindrer også varmen fra den varme 

sommersol i at gå gennem taget og opvarme stalden som 

et drivhus. 
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Et isoleret tag beskytter mod at varmen trænger ind i stalden gennem 
taget. 
 

 

Isoleringsmaterialer

Der findes forskellige isoleringsmaterialer til isolering 

af tag og vægge. Sandwichpaneler er præfabrikerede 

paneler, der består af en stålplade nederst og endnu en 

stålplade øverst og et lag af isoleringsmateriale (polyuretan) 

derimellem. På grund af disse panelers solide konstruktion 

kan staldens metalkonstruktion tilpasses, således at rummet 

mellem rammerne kan forøges. Dupanel paneler kan også 

bruges til at isolere en stald. Disse paneler er også lavet 

af polyuretan, men med aluminium øverst og nederst. De 

fleste isoleringsmaterialer er lavet af syntetiske stoffer, men 

der findes også naturprodukter på markedet, der består af 

cellulose, hør eller træ. Naturmaterialer er karakteriseret 

ved en bedre regulering af fugtigheden. Disse produkter fås 

enkeltvis eller indbygget i paneler.

Solpaneler

Tagisolering anvendes til at stabilisere klimaet i stalden. 

Solstrålerne, der falder ind på taget, kan også opfanges 

via solpaneler og bruges til at lave energi. Solpanelerne 

monteres på taget af stalden. Et stort solpanel vejer ca. 15 kg 

og kan monteres på taget med en særlig tape.

Tagrygge

Der kan opnås ventilation gennem forskellige åbninger i 

taget. Eksempler på forskellige tagrygge er: åben tagryg, 

Venturi tagryg, hævet tagrygsafdækning og et ’overshot’ 

tag. Der kan laves en tagryg, der er helt eller delvist åben, 

som laver en ’skorstenseffekt’ med luften i stalden. I stalde 

med åbne sidevægge er denne effekt særlig vigtig i de 

koldere vintermåneder, når sidevæggene ofte er lukket 

med sejldugsrullegardiner. I sommermånederne er det den 

sideværts ventilation, der er den mest almindelige måde 

at styre staldklimaet på, og tagrygningens rolle er da 

begrænset.

Luften fornyes ved skorstenseffekten. Luften kommer ind i stalden og bliver 
varmet op af køernes samlede kropsvarme. Varm luft stiger til vejrs og 
forsvinder ud gennem staldens tagåbning.  
 Kilde: Tilpasset fra ‘Graves and Brugger’, 1995

Det tilrådes med en åbning ved tagryggen på 5 cm pr. 3 

meter staldbredde. Der må ikke laves åbning i tagryggen 

direkte over foderbordet. Voldsomme regnbyger i 

kombination med hård blæst kunne få regnvand til at komme 

ind i stalden gennem åbningen og gennemvæde grovfoderet 

ved foderbordet. En tagrende under tagåbningen 

kan eventuelt opsamle og bortlede regnvandet. De 2 

tagsektioner kan også delvist overlappe hinanden, så man får 

en åbning, hvor den varme luft kan forsvinde. Fordelen ved 

denne tagtype er, at der ikke kan komme regn ind i stalden. 

En hævet tagrygsafdækning er der, hvor tagryggen er hævet 

over de to 2 tagsektioner. Også her er regnvand forhindret i 

at komme ind i stalden. I områder med sne skal den hævede 

tagrygsafdækning være stor nok til at forhindre fygesne i 

at komme ind. En Venturi tagrygsafdækning ekstra plads 

øverst oppe i stalden. På den måde cirkuleres der mere luft 

op til toppen af stalden. Den kan sammenlignes med en løs 

skorsten oven på huset.

 

 

Eksempel på en Venturi tagrygsafdækning. 
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Klare tagplader i taget giver naturligt lys i stalden, hvilket 

betyder besparelse på udgifterne til kunstig belysning 

(lamper). Men i klart solskin varmer disse tagplader stalden 

op langt hurtigere. Dette kan undgås ved at opstille store 

åbne sidevægge, som dagslyset kan komme ind gennem, 

men ikke det direkte solskin. 

Vandafledning og opsamling

Afhængig af klimaet og den årlige nedbørsmængde skal 

taget konstrueres, så regnvandet kan blive afledt uden 

problemer og måske blive genbrugt. Kvaliteten af vandet 

afgør, om og til hvilket formål regnvandet kan anvendes. 

Opsamling af regnvand er begrænset, da stillestående 

vand hurtigt nedbrydes. Hygiejne spiller også en rolle i 

opbevaringen af regnvandet, og denne er vanskeligt at 

garantere.

3.5 Opbevaring af gødning
Der findes forskellige måder at opbevare gødning på 

afhængigt af, hvilken gulvtype der er anvendt. Med 

spaltegulv opsamles der gylle, som opbevares i gylletanken. 

Finansiering af gylletanken er inkluderet i staldprojektet, 

hvilket som oftest er en fordel. Opstilling af en gylletank 

vil være en stor udgift i forbindelse med et staldprojekt. 

Med faste gulve opbevares gødningen ofte uden for 

stalden. Gødningen kan anbringes i siloer af cement, træ 

eller stål. Ud over disse permanente former for opbevaring 

af gødning, kan der også anvendes gødningsdepoter. 

Det drejer sig om en mobil gødningscontainer, som kan 

anbringes, hvor der er brug for den. I nogle lande bruger 

man gødningslaguner. Ulempen ved en gødningslagune er 

muligheden for lugtgener samt ved regn.

Væg og tag

Stalde kan være helt eller delvist udstyret • 
med et beskyttelsesnet mod vinden eller 
sejldug – enten styret af et automatisk 
klimakontrolsystem eller på anden vis.
Isolering af taget mod både kulde • 
og varme lønner sig afhængig af 
temperaturforskelle i det enkelte land/
område.
Tagrygningen udgør en vigtig del af • 
staldens ventilationssystem.
Når man bygger en stald, skal der tages • 
højde for opbevaringen af gødning. 

Åben tagryg Tagrygsafdækning

‘Overshot’ tagkonstruktionIndvendig tagrende

Nedbør bliver undertiden opfanget eller 
kommer ind i bygningen.

Nedbør, der falder ned, løber væk, men 
nedbør i blæst rammer ind under 
afdækningen og vil komme ind i 
bygningen.

A:  Nedbør i blæst fra denne side bliver 
afbøjet.

B:  Nedbør i blæst fra denne side kommer ind 
i bygningen. 
Nedbør, der falder ned, løber væk.

A AB B

Tagrende opsamler nedbør, der kommer 
ind i bygningen

Afbøjer nedbør i blæst over tagryggen, 
men noget kommer altid ind i bygningen.

Både nedbør, der falder ned, og nedbør i 
blæst afbøjes fra bygningen. Giver rigelig 
plads til at forhindre blokade af 
luftstrømningen.

A:  Nedbør i blæst fra denne side bliver afbøjet.
B:  Båden nedbør, der falder ned, og nedbør i blæst 

afbøjes fra bygningen. Giver rigelig plads til at 
forhindre blokade af luftstrømningen.

Lodret værn Tagrygsafdækning med værn

‘Overshot’ tagkonstruktion 
med værn

Funktionen af forskellige åbninger i tagryggen. Kilde: Tilpasset fra ‘Graves and Brugger’, 1995
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4 Staldindretning

4.1 Staldens indvendige dimensioner
At der er tilstrækkelig plads til, at dyrene kan bevæge 

sig omkring i stalden, er en af hovedbetingelserne for 

vellykket robotmalkning. Det er ikke kun dimensionerne 

på gangarealerne, der er vigtige, også de øvrige 

trafikforhold i stalden skal være vel organiseret. 

Lavtrangerende dyr skulle helst være i stand til at undgå 

de højtrangerende dyr.

4.2 Liggeområde
Undersøgelser viser en klar sammenhæng mellem den 

tid, en ko hviler sig (ligger ned), og mælkeydelsen. I en 

sengebås med optimal kokomfort hviler de højtydende 

køer sig i 12 til 14 timer om dagen. Undersøgelser har vist, 

at køerne producerer mere mælk (1-1,5 kg) pr yderligere 

time, de ligge ned. Derfor er behagelig strøelse af stor 

betydning for sunde og produktive kreaturer.

~ 1,6 kg pr. dag mere mælk for hver ekstra time

y = 22,3 + 1,7x r 
= 0,55
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Forholdet mellem hviletid og mælkeproduktion. Kilde: Grant, 2007
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Et dyr kræver tilstrækkelig plads til at drikke uforstyrret. Anbring 
drikkekarrene uden for sengebåsene væk fra den travleste kotrafik.

 

At ligge ned har højere prioritet for køer end at æde og 

have socialt samvær. Dette gælder for dyr i begyndelsen 

og i slutningen af laktationsperioden. Dyr, der ikke har 

tilstrækkelig lejlighed til at ligge ned, vil være mere 

tilbøjelige til at vente på at komme til at ligge ned, 

end på at komme til at æde. Det kan medføre lavere 

foderindtagelse. Det er derfor meget vigtigt med 

tilstrækkeligt mange og let tilgængelige sengebåse (én pr. 

ko). 

Der er 3 vigtige ting at tage højde for, når man laver 

sengebåsene: dimensionerne, skillevæggene og strøelsen. 

Dimensionen på sengebåsen skal tage højde for kokomfort 

og hygiejne. Jo større sengebåsene er, jo mere kokomfort 

er der tale om. Men, hvis sengebåsen bliver for stor, vil den 

blive den blive mere tilsnavset; det samme gælder for koen 

og dens yver. Jo renere sengebåsen er, jo renere vil koen 

også være. Når man skal bestemme den ideale længde og 

bredde på sengebåsen, skal man søge en balance mellem 

kokomfort og hygiejne.

Tabel: Vejledning angående stalddimensioner.

Mellem robotten og den første 

forhindring:
> 5 meter 

Mellem 2 rækker sengebåse: 3,0 meter 

Bag foderbordet: 4,0 meter 

Gangpassager: 2,0 meter 

Gangpassager med vandkar: 4,0 meter 

Antal gangpassager: 1 pr. 20 sengebåse i stald med 2 

rækker 

1 pr. 15 sengebåse i stald med 3 

rækker

Sengebåsens dimensioner

Der vil altid være et spændingsområde mellem hygiejne og 

kokomfort, når man skal bestemme de endelige dimensio-

ner på sengebåsene. De ideelle dimensioner på en sengebås 

til Holstein-køer er en gennemsnitsstørrelse på 1,25 m bred 

og 2,75 m lang (med hoved mod hoved eller hoved mod 

gangareal) eller 3,25 m lang (med hovedet mod væggen). 

Det er nødvendigt med disse længder, for at koen har plads 

nok til sit hoved. Hovedet bruges som modvægt til koens 

bagpart og bliver stukket langt frem, når den lægger sig 

ned eller rejser sig op. Det betyder, at der ikke må være no-

gen forhindring op i en højde af 1 m. Sengebåsen skal give 

dyrene tilstrækkelig plads til at lægge sig ned og rejse sig 

op på normal måde uden risiko for at beskadige patterne. 

En minimumhøjde på lejet på 15 cm vil sikre, at køerne for-

bliver betydeligt renere. Når man arbejde med en gødnings-

skraber, anbefales der en minimumhøjde på 18-20 cm. En 

skråning på sengebåsen på 2 % er ideel. 

Betydningen af at 
ligge ned:

Potentiel bedre mælkesyntese ved • 
bedre blodcirkulation i yveret.
Mere effektiv drøvtygning. • 
Mindre belastning af klovene, (og • 
klovene befinder sig på et mere tørt 
sted). 
Færre køer, der halter.• 
Højere foderindtagelse.• 
Bedre blodcirkulation i uterus i • 
slutningen af laktationsperioden.
Mindre stress.• 
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Exit points dimensioner  `
sengebås (udkast)
HF ko, der vejer 700 kg `
≥3 gange dagen rengøring. `
Ugentlig opfyldning med  `
strøelse

1,25 m +/- 1,00 m

0,20 m

Skulderbarriere

Tilvalgsmulighed 
adspredelsesreb 
(trukket stramt)

Tilvalgsmulighed 
adspredelsesreb 

(bundet løst)

Længde for liggeområde: ≥1,80 m

15 cm strøelse

Længde på sengebås: ≥2,75 m
Plads til at strække sig: ≥3,25 m

2,25 m

Optimale dimensioner på en sengebås. Kilde: Vetvice

Brystplanke

Køer har en tendens til at kravle helt hen til sengebåsens 

forkant. Det kan forhindres ved at installere en 

brystplanke. Brystplanken er en afrundet kant, der er 

placeret i en minimumafstand af 1,80 m fra bagkanten og 

med en maksimal højde på 15 cm. Køerne kan lide at ligge 

med deres forben hen over planken. Jo mere komfortabelt 

de har det, jo længere vil de blive liggende, og som et 

resultat deraf, jo mere mælk vil de producere. 

Skulderbarrierer

Den korrekte positionering af skulderbarrieren er yderst 

vigtig, så koen er i stand til at lægge sig ned og rejse sig op 

uden besvær. For at kunne gøre det skal dyret være i stand 

til at stå på alle 4 ben i sengebåsen uden at være generet 

af noget. Det tilrådes at anbringe skulderbarrieren lodret i 

forhold til brystplanken i en højde af 1,25 m. 

Sengebøjler

En god sengebøjle skal opfylde visse betingelser. Det er 

vigtigt, at køerne ikke hindres af sengebøjlen, når de vil 

lægge sig ned eller rejse sig op. En sengebøjle må heller 

ikke kunne forvolde skader på dyrene. Dimensionerne på 

sengebåsene skal derfor være præcise. 

Eksempel på en staldtegning med en malkerobot med split-entry. Kilde: Lely Industries

Kælv-
ningsboks

Boks med 
halmstrøelse 
til goldkøer

Separationsom-
råde med 
halmstrøelse til 
køer med 
advarsel

Vindebro til ren rute 
til robotområdet Fodergang

Far-off 
goldkøer

Behandlingsboks

Tilbageholdelsesområde med split-entry

Maskinrum Tankrum

4 m

3 m

5 m

4 m
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Strøelse i sengebåsen

Det er ikke let at vælge strøelsen til en sengebås. Det er 

af altafgørende betydning, at koen er i stand til at ligge 

komfortabelt, og at den kan rejse sig op igen ubesværet. 

Set ud fra det synspunkt er dybstrøelse med sand, halm 

eller savsmuld at foretrække. Andre valgmuligheder er en 

vandseng, en komadras eller en gummimåtte. For at afgøre, 

hvad der er den mest behagelige strøelse i sengebåsen kan 

man anvende ”kokomfort-testen”. Når en ko vil lægge sig 

ned, overfører den en stor del af sin vægt til knæene og 

sænker så gradvist hele kroppen. Landmanden kan imitere 

denne effekt ved at stå foran en sengebås og ”falde” 4 eller 

5 gange med sin fulde vægt ned på knæene. Hvis det ikke er 

ubehageligt for ham, vil strøelsen i sengebåsen også være 

komfortabel for koen. 

1

2

3

4

5

6

7

En ko, der er i færd med at lægge sig ned. Kilde: Tilpasset fra Schnitzer, 1971

Sengebåsen skal rengøres flere gange hver dag, og (med 

undtagelse af strøelse, der udelukkende består af sand 

eller kompost) der skal sørges for rent savsmuld eller snittet 

halm. Det anbefales at bruge 0,7 kg-1 kg strøelse pr. dag 

pr. sengebås. Denne mængde er tilstrækkelig til at holde 

båsene – og dermed køerne – rene og tørre. Brug af hvidt 

savsmuld anbefales. Rødt savsmuld absorberer mindre fugt, 

og da det er hårdere, er det mindre komfortabelt at ligge 

på. 

Mængden af strøelse, der anvendes, og temperaturen 

i stalden påvirker, hvordan køerne oplever strøelsen i 

sengebåsene. Ved lave temperaturer (< 0° C) foretrækker 

køerne et leje af strå eller en madras med 5-7 cm 

gummifyldning, fordi disse føles varme. En vandseng skal 

undgås ved lave temperaturer, fordi den afleder for meget 

kropsvarme. Ved høje temperaturer (> 30° C) har køerne 

forkærlighed for strøelse med sand eller kompost. Disse 

former for strøelse føles ikke varme, og kropsvarmen 

afledes hurtigt.  

I en sengebås med dybstrøelse kræves der ca. 10 m2 

liggeplads pr. dyr. Beregn desuden ekstra 15 m2 til 

betongulv foran robotten. Når man beregner behovet for 

strøelse, anbefales det at bruge mellem 8 og 12 kg strøelse 

pr. ko om dagen, (koens årlige produktion / 1.000).

I lande med varmt klima, såsom Israel og nogle dele af 

Amerika, er såkaldte kompoststalde ved at blive mere 

og mere populære. Liggeområdet i kompoststalde bliver 

pløjet i en dybde af ca. 25-35 cm 2 gange om dagen for 

at blande gødningen og urinen og holde strøelsen luftig. 

Ulempen er, at man skal vende komposten 2 gange om 

dagen, hvilket skaber uro i besætningen. Af samme grund 

skal pløjningen helst foregå på et tidspunkt, hvor kun 

ganske få dyr ligger ned, f. eks lige efter fodringen. På 

denne måde bliver køernes bevægemønster hen mod 

robotten forstyrret så lidt, som det er muligt. Så længe 

komposten er tør, vil mikrobiologiske processer hjælpe med 

at bearbejde gødningen. Der kan tilføjes et lag savsmuld 

hver 2. til hver 5. uge. I en kompoststald kræves der 7- 

20 m2 liggeplads til hver ko. Der skal være tilstrækkelig 

ventilation til at holde kompoststalden tør og til at 

stimulere komposteringsprocessen (temperatur > 40° C). 

Dimensioner på 
sengebåse

Staldens indvendige dimensioner er • 
meget vigtige med hensyn til at sikre 
den optimale trafik hen til robotten. 
Det er nødvendigt med en minimum-
afstand på 5 meter fra robotten hen 
til den første forhindring. 
Højproduktive dyr skal hvile i 12 til • 
14 timer om dagen for at yde den 
optimale mælkeproduktion – dimen-
sionerne på sengebåsene spiller en 
vigtig rolle i denne sammenhæng. 
Sengebåsens dimensioner: 1,25 • 
meter bred, 2,75 meter bred (hoved 
mod hoved) eller 3,25 meter lang 
(mod en mur); om nødvendigt kan 
der bygges en brystplanke.
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Tabel: Fordele og ulemper ved forskellige former for strøelse i sengebåse.

Fordele Ulemper Fokuspunkter   

Dybstrøelse med savsmuld Komfortabelt når det bruges rigeligt. 

Færre skader på hæle og hofter

Mere arbejde med at holde rent

Større udgifter til strøelse

Optimal ventilation 

Forøget risiko for coli mastitis i vådt 

forurenet savsmuld

Dybstrøelse med sand Ringe bakterievækst 

Strøelsen forbliver tør 

Sand på gulvet giver køerne bedre 

fodfæste 

Høj kokomfort 

Køligt under varme himmelstrøg 

Lavere kimtal og færre 

mastitistilfælde 

Ingen skader på hælene 

Mere tørre klove 

Sand på gulvet betyder slitage på 

gødningsskraberen 

Sand samler sig i gyllebeholderen 

(nødvendigt med investering 

angående løsning, ligeledes med 

hensyn til blanding og udspredning 

af gødningen) 

Udspredning: tekniske og 

konstruktionsmæssige justeringer 

påkrævet 

Sengebåsene skal holdes vandrette 

Det øverste lag af sand (15 cm) skal 

være pænt og løst 

Vedligeholdelse af robotten, f. eks. 

Hurtigere afkortning af snorene på 

pattekopperne for at forhindre svigt 

på grund af revner

Vandseng (dobbelt) Lavere udgifter til strøelse

Let at holde rent 

Komfortabelt 

Begrænsede skader på hæle 

Indkøbspris 

Køerne skal vænne sig til strøelsen

Madras Lavere udgifter til strøelse

Let at holde rent

Ubehageligt 

Hærder relativt hurtigt

Kilde: Tilpasset fra Zevenbergen, 2005; DairyLogix, 2009

4.3 Foderbord og fodergang
Foderbordet anvendes i stalden som en adskillelse 

mellem fodergangen og gang-/ædeområdet. Foderborde 

fås i forskellige former og størrelser: fra selvlåsende 

foderborde til placeringen af et kabel eller en stang for at 

holde køerne inde i staldområdet. Det er vigtigt at have 

fodringssteder med en minimumbredde på 65 cm pr. dyr. 

Den øverste stang på foderbordet skal være høj nok til, at 

køerne undgår skader og irritation på skuldrene. 

Det tilrådes at placere fodergangen mindst 10-15 cm 

højere end staldgulvet for at undgå, at dyrene skal 

strække sig alt for langt for at få fat i foderet. Det vil 

forårsage skader på skuldrene, og det vil heller ikke være 

gavnligt for foderbordets levetid. At vippe foderbordet 

ind mod fodergangen kunne forøge dyrenes rækkevidde. 

Foruden en god konstruktion af foderbord og fodergang 

er det nødvendigt at skubbe foderet for at stimulere til 

hyppige robotbesøg og tilstrækkelig indtagelse af foder. 

Et selvlåsende foderbord, et diagonalt foderbord og et ”frit” foderbord.

Strøelse i 
sengebåsen

Under alle omstændigheder skal strø-• 
elsen i sengebåsene være rent, tørt 
og komfortabelt. 
Strøelse i sengebåsene kan være • 
halm, sand, savsmuld, vandseng, ma-
drasser eller gummimåtter.
Under varme himmelstrøg findes der • 
specielle kompoststalde, hvor (tør-
ret) gødning gør det ud for strøelse i 
stalden.
Mængden af strøelse afhænger af • 
temperaturen og fugtigheden. Kø-
erne skal altid kunne ligge i en ren og 
tør sengebås.



26

Foderbord og 
fodergang

Sørg for tilstrækkeligt mange • 
ædepladser (f.eks. én ædeplads pr. ko) 
med en minimumsbredde på 65 cm. 
Der er forskellige udgaver af • 
foderborde. Det er vigtigt at køerne ikke 
kan komme til skade på grund af dem 
og at de ikke påfører hudlæsioner.
Regelmæssig skubben af foderet • 
tilskynder til god indtagelse af foderet 
og hyppige robotbesøg.

4.4 Vandforsyning
Køer har brug for store mængder fugt. En del af denne 

fugt absorberes ved indtagelse af grovfoder og en 

anden del ved frisk vand. Betydningen af indtagelsen af 

drikkevand er ofte undervurderet. Når vandet ikke er frisk, 

drikker køerne mindre. De vil således ikke kunne komme 

op på deres maksimale produktionsniveau. For at gøre det 

muligt for lavtrangerende køer at drikke uforstyrret ville 

det være en god ide, at anbringe 2 vandtrug i hver gruppe. 

Højtrangerende og lavtrangerende køer kan så drikke på 

samme tid. Det er tilstrækkeligt med et område på 10 cm2 

pr. dyr, fordelt over et drikkested for hver 15 til 20 dyr.

Den optimale højde på et drikketrug er ca. 60 cm 

over gulvhøjde. En ko har brug for en truglængde på 

ca. 60- 100 cm. Vandforsyningen skal tilpasses koens 

drikkehastighed. En kos gennemsnitsdrikkehastighed er 5 

til 8 liter i minuttet. En tørstig ko kan drikke hele 24 liter i 

minuttet. Samme temperatur på vandet som omgivelserne 

påvirker også indtagelsen af vand. Når temperaturen 

stiger, går indtagelsen af vand i vejret.

Der findes forskellige vandtrug på markedet: standardtrug, 

vippetrug og termotrug. Køerne foretrækker åbne 

vandtrug. De såkaldte termotrug er lukket med en 

gummikugle, hvilket gør dem reelt frostfrie. Men kuglen 

hæmmer indtaget af vand, bliver let snavset, og der 

er et relativt stort spild af vand. Det er derfor klart at 

foretrække med et standardtrug eller et vippetrug. 

Desuden er vippevandtrugene eller vandtrug med en prop 

i bunden, der kan fjernes, lette og hurtige at rengøre med 

en børste.

For at holde vandet frostfrit i et standard- eller et 

vippetrug, kan det også opvarmes i et cirkulationssystem. 

Det er let at opvarme vandet i kombination med en for-

køler. For-køleren holder mælken kold og laver varmt 

drikkevand. Dette sparer energi og medfører lavere 

afkølingsomkostninger. Denne mulighed skal dog sættes 

ud af kraft, når hovedrengøringen af skyllesystemet 

begynder, da dette kunne blive negativt påvirket. For 

at sikre at vandet ikke bliver for varmt, bør truget altid 

anbringes i skygge. Drikketrug skal rengøres regelmæssigt, 

så køerne altid har adgang til rent, frisk vand.

Et vippetrug virker forfriskende på vandet og letter rengøringen af truget.

Tabel: Virkningen af indtagelse af vand med 
rumtemperatur. Kilde: Top Agrar, 1998

Vægt (kg) af 
produktniveau

Vandindtagelse 
(l) ved forskellige 
rumtemperaturer

5° C 15° C 28° C

Kalv 90 8 9 13

Kalv 180 14 17 23

Årskalv 360 24 30 40

Kvie 545 34 41 55

Goldko 630 37 46 62

Laktationsko 9 Kg pr. dag 46 55 68

27 Kg pr. dag 84 94 99

36 Kg pr. dag 103 121 147

45 Kg pr. dag 122 143 174



Vandforsyning

En ko har brug for 10 cm• 2 drikkeplads 
ved et vandtrug, der er beregnet til 
15-20 dyr. 
Vandtilførslen skal tilpasses den • 
hastighed, hvormed køerne drikker. 
Vand er vigtigt for stofskiftet og 
dermed for koens mælkeproduktion. 
Det foretrækkes med installeringen • 
af vandtrug i nærheden af robotten; 
kotrafikken må dog ikke forstyrres. 
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Det bedste sted til vandtruget er i umiddelbar nærhed af 

robotten. En ko, der lige er blevet malket, holder af at drikke 

for at genoprette sin osmotiske balance. Sørg for, at der er 

tilstrækkelig plads rundt om drikketruget for at undgå, at 

køer, der passerer forbi, kan genere dyrene, der er i gang 

med at drikke. Omvendt skal køer, der ønsker at blive malket, 

kunne komme hen til robotten uden problemer. Vandtrug må 

ikke placeres i ’blindgyder’ på gangarealer, da lavtrangerende 

dyr så ikke vil få tilstrækkelig lejlighed til at drikke.

4.5 Ventilation
Ud over foder, vand og behagelig strøelse kræver køerne også 

frisk luft, så stalden skal være godt ventileret. God ventilation 

vil sige, at gasser, varme og fugt fjernes i tilstrækkelig grad, og 

at der er den nødvendige tilførsel af frisk luft. Den mængde 

varme, der produceres af dyrene, er i høj grad bestemmende 

for kravene til ventilationen. Det er også vigtigt med god 

ventilation for at reducere overførslen af patogenter. 

De fleste kostalde er naturligt ventileret. Størrelsen på 

ind- og udgangsventilatorerne er bestemmende for 

ventilationskapaciteten. Byg altid en stald på tværs af den 

dominerende vindretning, da dette garanterer en god, 

naturlig ventilation på tværs. Brugen af åbne facader i 

kombination med f. eks. net til at bryde vinden eller gardiner 

til at lukke for åbningen har allerede i høj grad forbedret 

ventilationen i mange kvægstalde. Er der tale om højere 

udendørs temperaturer, tilrådes det at støtte den naturlige 

ventilation med mekaniske systemer. Et velisoleret tag sikrer 

også et bedre indendørs klima i både varmt og koldt vejr. 

Køer, der yder deres maksimale produktion, har et stort behov 

for frisk luft for at komme af med deres kropsvarme. Derfor er 

det bedre at tænke i størrelser af m3 luft pr. liter mælk end i 

m3 luft pr. ko. Når man beregner i m3 luft pr. liter mælk, bliver 

det umiddelbart indlysende, at behovet for frisk luft forøges, 

når produktionen går i vejret. Der er praktiske eksempler 

på virksomheder, hvor der opstod problemer med kimtallet 

(SCC-niveauet) efter en forøgelse af mælkeproduktionen. 

Utilstrækkelig ventilation bliver ofte konstateret som værende 

årsagen. 

I et område med tempereret klima kan det ofte give 

tilstrækkelig ventilation, når man lader staldens vægge være 

åbne i kombination med en beskyttelse mod vinden i form 

af et net eller sejldug. I områder med kolde vintre og varme 

somre og/eller høj luftfugtighed kunne tunnelventilation 

være en mulighed. Denne form for ventilation fornyer luften 

ved et tryksystem. Med udgangspunkt i den kendsgerning, 

at forskellige klimaer stiller særlige krav, anbefales det at 

involvere en lokal ekspert for at få flere råd.

Eksempel på en stald med tunnelventilation.

Varmestress

Den optimale udendørstemperatur for malkekvæg ligger 

mellem -5° C og 18° C., men også temperaturer ned til 

-10° C kan klares af højproduktive køer. Ved sådanne 

temperaturer skal der normalt træffes foranstaltninger 

til at holde vandet frostfrit, men køerne har dog større 

vanskeligheder med højere temperaturer. Køer oplever 

en mild form for varmestress ved temperaturer på 20° C 

og en relativ luftfugtighed på 80 %, hvilket resulterer i 

reduceret optagelse af tørstof og som følge heraf nedsat 

mælkeproduktion. Det er vigtigt med tilstrækkeligt frisk luft 

til fjernelse af fugtig luft og kropsvarme. 
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Indvirkning af temperaturen og den relative luftfugtighed på køernes 
stressniveau. 

Relativ luftfugtighed (%)

Ingen stress

Mild 

varmestress

Temp. (°C) 

Dødelig

 Varmestress

  Alvorlig 

varmestress
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41
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Kilde: Tilpasset fra Wiersma, 1990

For at undgå varmestress kan der sprinkles vand i 

området over køerne for at afkøle den varme luft. Hvis 

man sprinkler vand på et ikke-isoleret tag, vil det også 

sænke temperaturen inde i stalden. En anden mulighed 

er at sprinkle køerne direkte med en fin spray. Det er 

rimelig let at gøre ved at spraye køernes rygge over 

foderbordet med en vandslange og en dyse. Dette er 

imidlertid afhængigt af, om der er ventilation i stalden, 

så man undgår at sætte luftfugtigheden i vejret. Vær 

dog opmærksom på dråbestørrelsen, fordi fin spray kan 

have en isolerende virkning. Tågesystemer fungerer bedst 

med automatisk tidsregulering, så køerne sprayes med 

regelmæssige mellemrum. Det tilskynder dyrene til at 

komme hen til foderbordet og hjælper med til at forøge 

foderindtagelsen.  

4.6 Fodbad
Klovsygdomme spiller en betydelig økonomisk rolle, 

især på gårde med malkerobotter. Mælkeproduktionen, 

frugtbarheden og besøgsadfærden robotten vil blive 

lavere som et resultat af klovsygdomme. Desuden har 

klovsygdomme negativ indvirkning på dyrevelfærden. 

Det anbefales at bruge fodbade til forbedring af 

klovsundheden.

Der findes forskellige typer fodbade. Af 2 årsager 

foretrækkes et fodbad med en svamp: for det første 

forhindrer svampen koen i at glide, og for det andet 

minimerer den tabet af væske i fodbadet. 

Der er 3 måder at installere fodbade på gårde med 

robotmalkning:

Et midlertidigt fodbad, anbragt lige bag udgangen  `

fra robotten. Det er relativt let at sætte op, og alle 

køerne vil blive tvunget til af gå igennem det. Man vil 

måske kunne registrere en lille nedgang i antallet af 

robotbesøg, men det vil ikke være ret længe.

Et midlertidigt fodbad opstillet på en logisk position  `

i stalden, hvor alle køerne så drives roligt igennem. 

Denne mulighed vil skabe en kortvarig forstyrrelse af 

kotrafikken.

Et permanent fodbad, der bruges lejlighedsvist vil have  `

en roligere virkning på besætningen. På den anden 

side bliver et permanent fodbad ofte en smittekilde, da 

det kan være vanskeligt at rengøre.

Ventilation

Køer frembringer en masse varme – • 
fornyelse af luften og god ventilation 
er derfor af stor betydning.
Der kan anvendes forskellige • 
metoder til afkøling af køerne: 
naturlig ventilation, mekanisk 
ventilation, tunnelventilation eller 
afkøling ved at sprinkle vand. 
Køer lider relativt hurtigt af • 
varmestress; en temperatur på 20° 
C og relativ luftfugtighed på 80 % 
forårsager mild varmestress.



En række andre 
forhold skal også 
nævnes Ganske kort

En børste til køerne, så de kan klø • 
sig. Køerne reagerer positivt over for 
tilstedeværelsen af børster. Der fås 
forskellige børster lige fra en enkelt 
børste med en fjederbelastning til de 
elektrisk drevne børster, såsom Lelys 
Luna-kobørste. 
Adgang til saltstensblokke. • 
Et værelse til modtagelse af gæster.• 
Opstaldning af ungkreaturer. Opstaldning • 
af ungkreaturer vil blive beskrevet 
mere detaljeret i brochuren “Opdræt af 
ungkreaturer”. 
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Et midlertidigt fodbad, anbragt lige bag udgangen fra 

robotten, er let at sætte op og let at holde rent. En 

nedgang i antallet af besøg i robotten på 0,5 pr. ko om 

dagen må påregnes, (afhængigt af kvaliteten af fodbadet 

og køernes adfærd). Placeringen af et midlertidigt 

fodbad på en strategisk position i stalden vil være mere 

arbejdskrævende for landmanden, da køerne skal drives 

igennem dette fodbad.  Valget af fodbad afhænger af 

landmanden, staldbygningen og staldindretningen.

For at opstille et effektivt fodbad skal der tages højde for 

følgende forhold: et fodbad skal have en minimumsdybde 

på 15 cm, så klovene kan blive helt dækket af væsken. 

Længden af fodbadet skal være 3 meter, så hver fod 

bliver dyppet ned to gange. Bredden vil afhænge af, hvor 

fodbadet stilles op, men køerne må ikke være i stand til at 

kunne gå forbi det. 

4.7 Belysning
God regulering af lyset er vigtig for koens 

mælkeproduktion. En “long-day photoperiod” (LDPP) vil 

sige, at koen er udsat for 16 timers (>150 lux) kontinuerlig 

belysning, efterfulgt af 8 timers kontinuerlig mørke. 

Køer, der producerer mælk i stalde, hvor LDPP-metoden 

anvendes, viser en vedvarende produktionsforøgelse 

på 8-10 %, uafhængigt af deres historiske 

produktionsniveauer. For at opnå optimale resultater, 

bør LDPP-programmet iværksættes umiddelbart efter 

kælvningen.

For goldkøer og kvier gælder det direkte modsatte. Her 

spiller en længere belysningsperiode en mindre rolle, og 

en dagslysperiode på 8 timer med mindre lysintensitet vil 

være tilstrækkeligt. Ved indretning af en belysningsplan 

er det muligt på forhånd at bestemme, hvilke lamper, der 

er påkrævet, for at opnå en optimal belysning i stalden. 

Lyset er særligt vigtigt for køerne og skal derfor stort 

set beregnes set ud fra køernes synsvinkel. Det vil sige: 

tilstrækkeligt lys i stalden, men det er ikke nødvendigt 

med for meget lys på gangarealer og i visse andre områder. 

Derfor skal en belysningsplan også specificere de bedst 

egnede steder at sætte lamperne op for at få den bedste 

effekt af lyset.

Undgå at lyset er unødvendigt tændt ved at anvende den 

avancerede L4C-teknik til at tænde og slukke for lyset. 

Lamperne tændes og slukkes alt efter lysintensiteten 

indendørs og udendørs. Således får man det optimale 

lysniveau til dyr og mennesker. 

Betydningen af fodbade og belysning:

Det er vigtigt at anvende fodbade, og i det lange løb vil  `

de sikre bæredygtige og aktive køer. 

Fodbade kan opstilles forskellige steder i stalden,  `

men de kan medføre en midlertidig forstyrrelse af 

kotrafikken. 

Køer, der producerer mælk, har brug for en effektiv  `

periode med lys på 16 timer og 8 timer med mørke 

Til goldkøer og kvier er en periode med lys i 8 timer  `

tilstrækkeligt.
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Et detaljeret eksempel på staldindretning: tallene refererer til paragraffer i dette kapitel. Kilde: Lely Industries
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5  Staldindretningen - en  
detaljeret plan

5.1 Robotområdet
Mælkeproducenter prøver naturligvis at finde den mest 

ideelle staldindretning, så pladsen udnyttes optimalt. 

Kontrolrummet til robotten skal være på et sikkert sted (af 

hensyn til sikkerhed og uønskede gæster) med robotten 

placeret ved siden af og med gulv, loft og vægge, det er 

let at rengøre. Der skal også forefindes rindende vand, 

gode belysningsforhold samt god ventilation for at holde 

kontrolrummet fri for fluer om sommeren. Dette kan 

opnås med en ventilator i væggen eller i loftet. Isolerede 

vægge og loft kan holde kontrolrummet frostfrit om 

vinteren.

Adgangsforholdene til kontrolrummet skal være rene 

og tørre og utilgængeligt for køerne. Det er vigtigt at 

holde dette område rent og undgå at slæbe gødning 

og de dermed forbundne sygdomme hos de voksne dyr 

med ind i området til kalvene (når man f.eks. henter 

råmælk). Man skal kunne komme ind i kontrolrummet 

via fodergangen eller udefra. Det er også af betydning 

for serviceteknikeren, så man minimerer spredning af 

sygdomme. Rene adgangsforhold er obligatorisk. I nogle 

lande er det endda et lovkrav.
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Hvor det er tilladt, kan en gangpassage, der krydser den rene indgang, være ganske nyttig som korute til eller fra et separationsområde bag robotten. Den 
totale bredde af denne gangpassage på 90 cm, i gulvhøjde kun 75 cm, gør det muligt for landmanden at træde hen over den og komme ren ind på 
robotområdet. Kilde: Vetvice

En lille gangpassage langs Astronaut-malkerobotten – for 

lille til køerne, men bred nok til landmanden – skaffer 

let adgang fra kontrolrummet til koområdet, hvilket er 

særdeles bekvemt for landmanden (maksimum 32 cm). 

Optimal størrelse på robotområdet er 3 x 5 meter. Desuden 

er det anbefalelsesværdigt at have en vandslange klar til 

sikring af rene støvler, inden man går ind i kontrolrummet. 

En dør, der åbner udad eller en skydedør vil ikke reducere 

robotområdet og vil forhindre hindringer og mange 

ærgrelser. I det sjældne tilfælde, at en ko skulle komme ind 

i robotrummet, vil en dør på 90 cm være bred nok til, at 

den let kan vende tilbage til besætningen. 

Robotrummet 
skal disponere 
over flg.:

Rindende vand. • 
God belysning. • 
Ventilation. • 
Gulve, vægge og loft, det er let • 
at rengøre. 
Rene adgangsforhold (påtvunget • 
i mange lande).



Separationsområde og 
behandlingsboks

Et separationsområde kan bruges til • 
forskellige formål: dyrene kan f. eks. 
dirigeres derhen til inseminering eller det 
kan bruges som ekstra plejeområde til nye 
køer. 
Separationen kan ske via robotten eller via • 
en selektionsboks.
Behandlingen af køerne skal udføres • 
problemfrit, hurtigt og sikkert af kun 
én person. Det anbefales at have en 
behandlingsboks.
Undgå, at “rene” og “snavsede” flow krydser • 
hinanden (mennesker, dyr, gødning, foder).
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Eksempel på et kontrolrum. Astri-foamer anvendes med et 
skumrengøringsmiddel til at holde robotten ekstra ren. Det reducerer risikoen 
for svigt samt holder fluerne væk.  Kilde: Lely Industries 

5.2 Separationsområde
Et separationsområde, helst udstyret med sengebåse 

eller som en boks med halmstrøelse, er et område, 

der kan bruges kortsigtet til behandling af dyrene, 

såsom inseminering, eller når dyrene kræver ekstra 

opmærksomhed, såsom nye køer, eller køer, der halter; 

(strøelse med halm er at foretrække). Separationsområdet 

skal være placeret på en sådan måde, at det er let at muge 

halmstrøelsen ud.  

Trafikken til dette område kan dirigeres via robotten, 

Grazeway, eller dyrene kan føres med hånden. Et 

separationsområde, der er indrettet som en boks med 

halmstrøelse, vil ideelt set forsyne 3-4 % af besætningen 

med et område på 10 m2 pr. dyr. Hvis separationsområdet 

også bruges til inseminering og behandling, tilrådes 

anvendelse af et selvlåsende foderbord. I alle tilfælde 

skal der være adgang til tilstrækkeligt, frisk foder og 

drikkevand i separationsområdet.

Landmænd, der arbejder med malkestalde, tror ofte, at 

de ikke kan undvære et separationsområde. Gårde med 

malkerobotter anvender andre arbejdsmetoder. Mange 

gårde har bygget separationsområder, der aldrig har været 

taget i brug. Det ville givetvis være mere praktisk at gøre 

separationsområdet til en del af stalden med installering 

af sengebåse, så det ikke bare er plads, der går til spilde. 

5.3 Behandlingsboks
En god behandlingsboks er uundværlig, hvis man vil 

udføre arbejdet på gården både effektivt og behageligt. 

Udgangsprincippet bør være, at et dyr kan behandles 

problemfrit, hurtigt og sikkert af kun én person. Dette kan 

gøres ved at anbringe behandlingsboksen centralt – i eller 

nær ved separationsområdet – og med klog anvendelse 

af indhegning. På denne måde kan dyr fra forskellige 

grupper behandles og muligvis omplaceres.  

Man skal tage højde for de forskellige gangveje, dvs. 

de ruter, landmanden bruger, når han går gennem 

stalden, og flowet i stalden: flow af mennesker, dyr, 

gødning og foder. Dette vil forhindre, at ”rene” og 

”snavsede” flow krydser hinanden; dermed reduceres 

risikoen for forurening. Dette er en vigtig fordel i en 

stald med fodergange langs siderne: alle dyrene kan 

komme hen til behandlingsområdet uden at skulle 

krydse fodergangen. Et permanent behandlingsområde 

betyder også, at medicinering og materialer, der er 

nødvendige for behandling, er til stede samt adgang til 

T4C-managementsystemet, hvor den korrekte registrering 

af alle behandlinger finder sted. En ekstra pc til rådighed, 

medens man har arbejdsstøvlerne på, er virkeligt et plus.

5.4 Kælvningsområdet
Placeringen af kælvningsområdet har førsteprioritet. Den 

bedste placering umiddelbart ved siden af afdelingen for 

gruppen af goldkøer. Køer, der kælver uventet, kan så 

flyttes hurtigt og ubesværet. Andenprioritet skal være 

adgangen til foderbordet: i kælvningsområdet skal dyrene 

have adgang til frisk grovfoder og frisk drikkevand. For 

at spare arbejde ville en tredjeprioritet gå til at anbringe 

kælvningsområdet på en sådan måde, at dyr, der har 

kælvet, let kan blive ført hen til robotten og tilbage 
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til kælvningsområdet igen eller til selektionsboksen 

(med halmstrøelse). Visuel kontakt mellem køerne i 

kælvningsområdet og besætningen anbefales på grund 

af den stress-reducerende virkning, det har på køer, der 

skal kælve. Kælvningsområdet skal kunne rumme 3 % af 

besætningen med et regelmæssigt kælvningsmønster. 

Dyrene skal have tilstrækkelig plads til at ligge ned, og der 

kræves også plads til eventuelt assisterede kælvninger. 

Der anbefales et område på 12-15 m2 pr. dyr med en 

minimumslængde på 4 meter. 

5.5 Goldkøer
Selv med en malkerobot er det vigtigt at have plads til 

goldkøerne; (de bor ofte i samme stald som malkekøerne). 

Sørg dog for, at de malkende køer, der vil besøge 

robotten, ikke bliver forhindret af denne gruppe. Dette 

gælder i særdeleshed i kombination med afgræsning. Det 

betyder normalt, at goldkøer i samme stald bekvemt kan 

være bag robotten. Hvis goldkøerne bor i en anden stald, 

er det vigtigt at gøre sig klart, hvordan de bliver bragt 

frem og tilbage. Normalt skulle en enkelt person være i 

stand til at klare dette effektivt. 

Udendørs løbefold med sand

Højdrægtige køer har behov for motion for at modvirke 

fedt-lever. I de sidste uger af drægtigheden giver et 

spaltegulv ikke koen tilstrækkeligt fodfæste, så den 

kan gå omkring i fornødent omfang. I en løbefold 

af rimelig størrelse udenfor med (gult) sand og god 

gennemtrængelighed for vand kan koen få tilstrækkelig 

motion. Ekstra motion stimulerer foderindtagelsen på 

kælvningsdagen og de følgende dage og reducerer 

dermed risikoen for fedt-lever. Færre køer vil døje 

med tilbageholdt efterbyrd, og flere køer vil få en 

uproblematisk overgang til laktationsperioden. Desuden 

giver sand bedre liggekomfort og bedre fodfæste end en 

sengebås, så køerne er bedre i stand til at stå op, bevæge 

sig og lægge sig ned. 

5.6 Bokse til syge dyr
Den separate opstaldning af nye køer i en boks med 

halmstrøelse og med fri adgang til robotten sikrer en 

uproblematisk og ustresset start på den nye laktation. Det 

vil hjælpe med til at forhindre problemer senere. Området 

med halmstrøelse kan også bruges til opstaldning af 

svage, syge dyr samt dyr, der halter. Området skal være 

komfortabelt og let at muge ud. Også her skal der være 

fri adgang til frisk foder og drikkevand samt rigelig 

plads til dyrene. Som tommelfingerregel udgør nye køer 

og køer med advarsler 5 % af besætningen. Som med 

kælvningsområdet anbefales det at anbringe boksen til 

syge dyr tæt ved malkerobotten, så dyrene uden besvær 

kan finde vej hen til robotten og tilbage igen. Kombiner 

aldrig kælvningsboksen med boksen til syge dyr, og brug 

aldrig kælvningsboksen som boks til syge dyr!  

5.7 Envejslåger
Brugen af låger i forbindelse med robotmalkning skal 

begrænses mest muligt. Det er dog undertiden nødvendigt 

at anbringe en envejslåge f. eks. for at forhindre køerne i 

at gå ind i robotten fra udgangssiden. Det er en stor fordel 

ved envejslåger, at de lukker øjeblikkeligt efter koen er 

gået igennem. Desuden lærer køerne hurtigt, hvordan de 

passerer igennem disse låger.

Eksempel på, hvordan man anvender en envejslåge.

5.8 Tankrummet
Mælkeopbevaringsområdet skal hele tiden holdes rent og i 

ryddeligt. Det indvendige i tankrummet afhænger i høj grad 

af de lokale bestemmelser. I dette afsnit giver vi en generel 

beskrivelse af, hvordan det indvendige typisk vil være. En 

enkel og nem måde at udnytte rummet på er udelukkende 

at bruge det til opbevaring af tanken(ene). Desuden er 

det indelysende, at gulv, vægge og loft skal være lavet af 

materialer, det er let at holde rent, så at rummet altid er 



Kælvningsområdet 
og stald til syge køer

Et kælvningsområde (12-15 m• 2 pr. dyr) 
anbragt nær robotten og med øjen-
kontakt til besætningen reducerer 
fødselsveerne og stresset på køerne. 
Opstaldningen af køerne kræver op-• 
mærksomhed. Motion er af særlig stor 
betydning for at undgå fedt-lever.
Tilstedeværelse af en boks til syge køer • 
giver mulighed for at give køerne sær-
lig opmærksomhed, om nødvendigt. 
Det er vigtigt, at syge køer ikke opstal-
des kælvningsområdet!
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rent. Desuden er det – af interesse for hygiejne – vigtigt at 

tankrummet er godt ventileret, og at afløbene er udstyret 

med vandlås.

En god, fast tilkørselsvej til gården og gode 

adgangsforhold til tankrummet vil gøre arbejdet lettere for 

tankbilchaufføren og vil fremme den almindelige hygiejne 

på gården. Når mælketanken er blevet tømt, skal den 

efterfølgende rengøres. For at forhindre robotten i at stå 

stille under rengøring af tanken er det tilrådeligt med en 

såkaldt buffertank. Mælken opbevares i denne tank under 

rengøringen af hovedtanken.

For-køling og varmegenindvinding

For-kølingsanlægget anvendes for at bruge den varme, 

der er i mælken, og spare på energien, når mælken 

skal afkøles – op til 40 %. For-kølingen er baseret på 

modstrømningsprincippet, hvor 2 væsker strømmer forbi 

hinanden i modsat retning. Dette princip udnyttes i en 

pladekøler eller i en rørkøler. Det opvarmede vand er yderst 

velegnet som drikkevand til køerne, men det kan også 

opvarmes yderligere til anvendelse i rengøringscyklusen. 

Afhængig af systemet kan 0,8 liter vand opvarmes til 55° C 

med anvendelse af 1 liter mælk.

5.9 Maskinrummet
Kompressoren skal stå i et separat og velventileret rum. 

Kompressoren kunne også være anbragt på kontoret, da den 

er stille og vil kunne holde kontoret varmt om vinteren. Med 

en ny bygning bør man overveje, om det ville være muligt 

at anbringe tanken og maskinrummet helt uden for stalden. 

Det vil gøre senere udvidelser lettere. Pladsen i stalden vil 

kunne udnyttes bedre, og der vil ofte blive bedre adgang til 

området med halmstrøelse med henblik på udmugning. 

5.10 Hygiejnesluse
Astronaut-malkerobotten får stor opmærksomhed 

fra landmænd, der endnu ikke har besluttet sig til 

at skifte. Desuden vil der være besøg på gården fra 

tilsynsmyndigheder, såsom dyrlæger og inseminører. For at 

modvirke smitte med sygdomme er det nødvendigt med en 

hygiejnesluse. Her kan besøgende skifte tøj og desinficere 

deres fodtøj. Hygiejneslusen skal være umiddelbart 

genkendelig for de besøgende, når de ankommer til gården. 

Der skal være faciliteter til rengøring af fodtøj alle steder, 

hvor man går fra et snavset til et rent område. Et sæt 

børster og en vandslange og et afløb vil være tilstrækkeligt. 

Også når landmanden selv går fra malkekøerne over til 

ungkreaturerne, skal hans støvler rengøres for at forhindre 

overførsel af smitte.

5.11 Tilbageholdelsesområde
Når man planlægger staldindretningen, spiller en række 

andre faktorer også en rolle. Til dyr, som af en eller 

anden grund ikke besøger robotten af sig selv, kan der 

laves et tilbageholdelsesområde. Dette kunne være et 

fleksibelt tilbageholdelsesområde lavet af et antal gitre, 

som indrammer et midlertidigt tilbageholdelsesområde. 

Når alle dyrene, der er hentet, har besøgt robotten, kan 

gitrene fjernes, og robotten bliver igen tilgængelig. Der 

er også et automatisk gitter, der åbner sig på et signal fra 

robotten. Dette fleksible tilbageholdelsesområde har den 

ekstra fordel, at dyrene kan besøge robotten uden at være 

generet af de dominerende dyr. En ulempe er selvfølgelig, 

at robotten er midlertidig utilgængelig for de køer, der 

ellers besøger robotten frivilligt. Det er derfor tilrådeligt 

kun at lave disse fleksible tilbageholdelsesområder for 

grupper i forbindelse med flere robotter, så at mindst én 

robot forbliver tilgængelig for de andre køer.

En robotgruppe kan bruge et permanent 

tilbageholdelsesområde og split-entry til robotten. Det 

vil gøre det muligt for dyrene i besætningen at have 

kontinuerlig adgang til robotten. En ulempe er så, at de 

lavtrangerende køer, der er blevet hentet, kunne komme 

til at vente i lang tid på tilbageholdelsesområdet.
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5.12 Kraftfoderstation
På et besøg i robotten kan en ko æde 2,5 kg kraftfoder, 

medens den bliver malket Man ved af erfaring, at det 

er nødvendigt med et minimum på 2 kg kraftfoder 

for at lokke koen til at besøge robotten. Den 

maksimale mængde kraftfoder, der tildeles, er ca. 8 

kg pr. ko om dagen. Der kan så opstilles en eller flere 

kraftfoderstationer (Cosmix) i stalden til dyr, der kræver 

mere end 8 kg kraftfoder om dagen. Anbring ikke de 

ekstra stationer i direkte nærhed af robotten for at undgå 

for meget trafik foran og nær robotten. Dyr, som ønsker 

at besøge robotten, bliver på denne måde generet mindst 

muligt af deres artsfæller. 

5.13 Kontor
Det anbefales varmt at indrette et kontor i stalden 

for at gøre det lettere at udføre det nødvendige 

administrationsarbejde og forøge effektiviteten. 

Størrelsen af dette område vil afhænge af de aktiviteter, 

landmanden beslutter at udføre i stalden. Et aflåseligt 

skab med en computer kunne stilles op, hvor en række 

ændringer i T4C-managementsystemet kan udføres i 

stående stilling. Kontoret kunne også møbleres med et 

skrivebord, bag hvilket administrationsarbejdet udføres. 

Det foretrækkes ofte med en computer i huset, men den 

større afstand mellem besætning og computer forøger 

risikoen for, at man glemmer at indtaste data med alle de 

konsekvenser, det har. Det er derfor tilrådeligt med endnu 

en computer i stalden eller også at arbejde med PDA. 

Et kontor med udsyn til besætningen, malkerobotterne, 

kælvningsområdet og boksen til de syge dyr vil altid blive 

anbefalet. På denne måde kan man holde et opmærksomt 

øje med besætningen, og måske opdager man en ko i 

brunst. Et kontor over tankrummet ved siden af stalden 

giver og godt udsyn over hele stalden og er en effektiv 

måde at udnytte pladsen på.

Endnu en PC

Følgende eksempel vil være velkendt for mange 

landmænd. På en af de daglige runderinger gennem 

stalden observeres en ko i brunst, og landmanden spørger 

sig selv, hvornår den sidst kælvede, om den er blevet 

insemineret, og hvornår det fandt sted. I sådanne øjeblikke 

er det vigtigt at have dens slags management-information 

ved hånden i en fart. At sidde foran computeren i 

dagligstuen ville ikke have været til megen nytte i det 

særlige øjeblik. 

Landmanden kunne have glemt den pågældende ko i 

brunst, inden han havde tænkt sig om. Det vil være af stor 

Anvendelsen af en såkaldt split-entry. Det gør det muligt både for køer fra tilbageholdelsesområdet og fra stalden at besøge robotten. Kilde: Vetvice



Andre punkter til overvejelse under arbejdet 
med staldindretningen

Envejslåger er en god løsning, når det er nødvendigt med låger i stalden, men prøv mest • 
muligt at undgå at sætte dem op.
Tankrummet skal altid holdes rent og ryddeligt. Det skal være let at rengøre vægge, gulv • 
og loft. 
Et midlertidigt, fleksibelt tilbageholdelsesområde har den fordel, at køer, der er hentet, • 
ikke bliver generet af mere dominerende køer, når de skal ind i robotten.
Den maksimalt anbefalede fodermængde i robotten er 2,5 kg pr. ko pr. besøg. Erfaringen • 
har vist, at der i robotten maksimalt kan tildeles 8 kg kraftfoder pr. ko pr. dag.
En computer i stalden – på et kontor over stalden eller hvor som helst – vil gøre arbejdet • 
lettere og reducere risikoen for at glemme. 
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betydning at have endnu en computer i eller nær stalden. 

Hovedcomputeren står i rene og støvfrie omgivelser. 

Den anden computer er i nærheden af besætningen, og 

landmanden behøver ikke tage støvlerne af. 

Et kontor med udsyn ud over besætningen hjælper landmanden med bedriftsarbejdet.
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6 Eksisterende stald og renovering 

6.1 Ombygning eller nybygning?
Forud for at foretage en ændring i den operationelle 

ledelsesfunktion – skiftet til robotmalkning og/

eller udvidelse af gården – er det vigtigt at overveje, 

om køernes eksisterende opstaldning lever op til 

forventningerne og de fremtidige krav.  Undertiden kan 

nogle få tilpasninger, såsom opførelse af en tilbygning, 

udskiftning af sengebåsene eller hæve taget, puste nyt 

liv i bygningen. I andre situationer vil man foretrække at 

opføre en helt ny bygning, der er i overensstemmelse med 

alle krav – også i fremtiden. Astronaut-malkerobotten kan 

stilles op i både en eksisterende stald og i en nybygning. 

Desuden kan malkerobotten altid flyttes til et andet sted, 

hvilket garanterer større fleksibilitet.

6.2 Installering af en robot i en 
eksisterende stald

Der bliver ofte installeret en ny robot i en eksisterende 

stald. I så tilfælde er et antal tilpasninger nødvendige for 

at kunne installere robotten i stalden samt at arrangere 

kotrafikken i forhold til robotten. Desuden er det vigtigt at 

overveje, i hvilken udstrækning den eksisterende stald kan 

tilbyde komfort og plads til køerne.

Renovering af en stald er en mulighed, når:

Renovering er langt billigere end at bygge en helt ny  `

stald.

Stalden ikke afviger ret meget fra den ønskede stald  `

efter renoveringen.

Der er plads til fremtidige udvidelser eller forbedringer  `

af den eksisterende stald. 



Signaler, der antyder 
at sengebåsene ikke 
er tilstrækkeligt 
komfortable/rene:

< 80 % af dyrene, der er i kontakt med en • 
bås ligger ned.
Proceduren med at lægge sig ned tager • 
gennemsnitligt mere end et par minutter
Køerne ligger ned, men baglæns, eller ved • 
siden af sengebåsen.
Køerne har opsvulmede knæ og nøgne • 
hæle eller bylder, hævelser og bare pletter 
på deres kroppe.
Komponenterne på sengebåsens • 
metaldele skinner mere nogle steder end 
andre.
Bestemte sengebåse undgås konsekvent af • 
nogle dyr.
Køerne har ekstremt snavsede yvere, haler, • 
bagben og bagdele.
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De afgørende diskussionspunkter angående renovering er:

En renoveringsplan: Lav en renoveringsplan for hele 

besætningen. Landmændene glemmer ofte, at en 

udvidelse af stalden til malkekøerne ofte kræver en 

udvidelse af området, hvor ungkreaturerne er opstaldet 

ud fra den kendsgerning, at der skal opdrættes flere kvier 

til udskiftning. Det bliver ofte klart på et senere tidspunkt, 

at det ville have været bedre for køerne, hvis man havde 

bygget en ny stald, og at den eksisterende stald havde 

været perfekt til ungkvæget.

Beslutningsliste: Lav en liste over de beslutninger, der er 

truffet, f. eks. med hensyn til valg af strøelsesmateriale og 

staldindretning. Check denne liste, når alle beslutningerne 

er truffet, og se på den virkning, disse beslutninger har 

haft på den samlede bedriftsledelse. Virkningen af en 

beslutning på f. eks. udnyttelse af arbejdskraft bliver ofte 

overset. Tilpas listen om nødvendigt, og brug den under 

renoveringen.

I de følgende afsnit bliver komforten i sengebåsene, 

kvaliteten af foderbordet og staldgulvet samt 

ventilationsmulighederne behandlet. Ved at vurdere disse 

forhold i den eksisterende stald får man overblik over 

de punkter, der skal forbedres, og dermed med oversigt 

over de forhold, der kræver tilpasning i stalden. Ligeledes 

skal man være opmærksom på de muligheder, der er for 

velegnet kotrafik hen til robotten. Fri kotrafik er et vigtigt 

anliggende i denne sammenhæng.

6.3 Komfortable sengebåse
Landmanden kan udføre en række tests for at bestemme, 

hvor komfortabelt køerne har det i en eksisterende stald. 

Tæl det antal køer, der står op, ligger ned og æder på et 

tidspunkt, hvor der er relativt stille i stalden. Sammenlign 

antallet af disse dyr med det antal dyr, der plejer at stå 

stille på marken uden nogen særlig grund. Ikke mange 

sunde køer på marken står stille uden en god grund. 

Det følgende er et eksempel på ovennævnte test, som blev 

udført en stille vintermorgen i en stald med 70 køer. 10 

køer stod op og åd, 2 stod op og kiggede lige frem for sig 

uden nogen iøjnefaldende grund, og 58 lå ned og hvilede 

sig. Hvordan relaterer disse tal til dyrene i den enkelte 

landmands stald? Dette eksempel viser nemlig en normal 

opdeling af køerne på aktiviteterne: æde, hvile sig og 

ligge ned.

Hvis der findes afvigelser herfra efter tællingen, kunne 

det betyde, der er noget galt med kokomforten. Prøv at 

finde ud af præcist, hvad der er galt. Køerne skal træffe en 

række beslutninger, inden de lægger sig ned. Giv dig tid til 

at observere køernes proces med at lægge sig ned. Tøver 

de eller er de bange? Eller er de tillidsfulde? Fra stående 

stilling til en liggende stilling i sengebåsen medfører, at 

koen skal ned på sine knæ. Kunne det være smertefyldt? 

Kan de komme til skade, når de lægger sig ned? Ved at 

iagttage liggeadfærden, kan det bedømmes, om der er 

tilstrækkelig plads eller om køerne oplever vanskeligheder. 

Vær opmærksom på køernes fysiske tilstand. Opsvulmede 

eller nøgne haser må helst ikke forekomme. Og hvordan 

ser køernes kroppe ud? Har de bylder, hævelser eller 

synlige sår? Gennemførelse af disse enkle tests giver 

hurtigt et klart billede af komforten i sengebåsene.

6.4 Kvaliteten af foderbordet
For at indtage så meget grovfoder som muligt på daglig 

basis, skal køerne være i stand til at æde komfortabelt. 

Foruden den kendsgerning, at der altid skal være 

tilstrækkeligt grovfoder af god kvalitet til stede, skal 

dyrene være i stand til at kunne æde deres foder i fred og 

ro og med indtagelse af en god position ved foderbordet. I 

ældre stalde er den øverste overligger i foderbordet tit for 

lav og kan forårsage irritationer på halsen. Kontusioner, 

irritationer og bylder på halsen kan være resultatet af, at 
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køerne regelmæssigt støder mod eller konstant skubber 

til en for lav overligger. Læsioner eller tryksteder på 

skuldrene kan være forårsaget af et for lavt forværk, eller 

fordi foderet ikke bliver skubbet tilstrækkeligt, så dyrene 

skal strække sig for langt. I vurderingen af foderbordet og 

fodringsmetoden skal man være opmærksom på, hvordan 

selve fodringen skal håndteres.

Kig ind i stalden på forskellige tidspunkter af dagen for 

at se, hvor mange køer der æder grovfoder, og check 

regelmæssigt mavefyldet. For lidt mavefyld kan betyde, 

at mængden eller kvaliteten af grovfoderet ikke er 

tilstrækkeligt, men det kan også betyde, at der er for få 

ædepladser til køerne. Vær specielt opmærksom på de 

lavtrangerende køers mavefyld, såsom hos køer og kvier, 

der har kælvet for nylig.

6.5 Ventilationsmuligheder i stalden
Landmænd bliver mere og mere opmærksomme 

på betydningen af tilstrækkeligt frisk luft i stalden 

sammenlignet med tidligere. Et af de vigtigste parametre 

til måling af tilstrækkelig ventilation er landmandens 

egen fornemmelse desangående. Tag tid til – på 

forskellige tidspunkter af året – virkelig at stå stille for 

at sammenligne klimaet i stalden med klimaet udenfor. 

Hvordan opleves klimaet i stalden? Er der koldt? Er 

der varmt? Er det en konsekvens af træk eller naturlig 

ventilation? Hvordan er luftfugtigheden? Er der stærk lugt 

af gødning og ammoniak? Den eksisterende luft i stalden 

kan undersøges med en røgtest.

Det er også vigtigt at lægge mærke til køernes adfærd. 

Hvis der er et hjørne af stalden, hvor køerne ikke lægger 

sig ned, kan det være tegn på træk eller mangel på frisk 

luft. Når køerne søger efter luftventilation, er det tegn på 

manglende frisk luft. I mange tilfælde kan ventilationen 

forbedres væsentligt ved at gøre åbningerne i væggene 

større. For eksempel kunne en væg fjernes ned til en 

højde af 1 meter eller også blive helt erstattet af en 

netbeskyttelse mod vinden. Installering af ventilation 

kunne også være en løsning.

6.6 Vurdering af staldgulvet
Et staldgulv slides hen over årene ved intensiv brug: gulvet 

bliver dårligere at gå på fordi det bliver for glat eller får 

skarpe fremspring, og gødningen falder ikke ordentligt 

igennem spalterne. Køerne føler sig usikre på et gulv, der 

er for glat, og de bevæger sig kun langsomt. Ydermere 

kunne de skride ud ved konfrontation med en anden ko 

eller med landmanden, og de viser kun ringe tegn på 

brunst såsom at springe op. Et glat gulv kunne let kradses 

op eller også udstyres med et gummilag øverst.

Hvis et spaltegulv har splitspalter eller sænkede spalter, 

skal de øjeblikkeligt udskiftes for at minimere risikoen for 

beskadigelser af klovene. Hvis det ønskes, kan spalterne 

straks erstattes med skridsikre spalter, der giver mulighed 

for mekanisk spredning i fremtiden. 

Signaler, der tyder 
på, at kvaliteten af 
foderbordet ikke 
er god nok:

Dyrene skal ned på knæ for at æde• 
Køerne gnider halsen langs overlig-• 
geren, hvilket forårsager irritationer 
på skulderen.
Overfladen på fodergangen giver • 
afskrabninger, hvis knoerne går mod 
gulvet.
Visse fodringspladser undgås. • 

Kvaliteten af 
staldgulvet er i or-
den når 

Køerne går tillidsfuldt og med til-• 
strækkeligt lange skridt.
Dyrene er fuldt ud i stand til at vise • 
tegn på brunst.
Køerne viser tegn på velbefindende, • 
såsom at de slikker sig.
Gulvet har ingen uregelmæssighe-• 
der eller skarpe fremspring.
Gødningen kan falde gennem spal-• 
terne.
Spalterne har ingen split, er ikke for-• 
sænket eller ved at gå i opløsning.
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23 foot

6.7 Trafikforhold til robotten 
Det vigtigste aspekt ved at integrere en malkerobot i stalden 

er, at der bliver sat tilstrækkelig plads af til, at den kan være 

der. Til en robot skal der regnes med minimalt 5 meter. Til 2 

robotter er den minimalt nødvendige plads 7 meter.

Desuden er det meget vigtigt, at der er tilstrækkelige 

passager fra liggeområdet til ædeområdet, så dyrene 

uhindret kan passere hinanden. Vedrørende professionelle 

råd om opstilling af en robot i en eksisterende stald bedes 

man kontakte en Lely-konsulent.

16 foot

Lagerrum / Maskinrum

Boks med halm

Sørg for, at der er rigelig plads til at robotten kan være der. Til en robot skal der regnes med minimalt 5 meter. Til 2 robotter er den minimalt nødvendige 
plads 7 meter. Kilde: Lely Industries

Maskinrum

Kontor
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Vi retter vores dybeste taksigelser til: 
Jack Rodenburg / DairyLogix 
Alice Booy / Cowtalk 
Tom Vanholder / Vetvice / Lely 
 
Denne brochure er den anden I Lelys serie af brochurer med titlen ‘Farm 
Management’. Lely har også informationer om opdræt af ungkreaturer, 
mælkeekstraktion og bedriftsledelse ved anvendelse af robotter.
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