
- udeliv året rundt

MOTIONSAREALER 
TIL MALKEKØER
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Samtidig er det et godt budskab til forbrugerne, at økologiske køer 
året rundt har adgang til frisk luft, sol og motion, og at der i prin-
cippet er mulighed for at se køer ude på de økologiske bedrifter 
året rundt.

Ligeledes har forskning i flere sammenhænge påvist, at motion 
har positiv effekt på f.eks. køernes robusthed og kælvningsforløb. 

Der er i denne undersøgelse udelukkende valgt at se på udendørs 
motionsareal til køer. Det kan dog med fordel tilbydes til opdrættet 
også. Kombineret med et udendørs foderbord vil det blive en god 
forbedring til eksisterende kviestalde.

Dette faktaark er ment som inspiration til økologiske mælkepro-
ducenter, der overvejer at etablere et udendørs motionsareal.

FORDELE 
• Mere plads pr. ko
• Frisk luft og motion
• Tyregale køer ud af stalden
• Blød overgang til afgræsning
• Sol og D-vitaminer

ULEMPER 
• Stor investering
• Ekstra opbevaringskapacitet til 

regnvand
• Tæller som en del af produktions-

arealet.

MOTIONSAREALER GIVER PLADS 
TIL UROLIGE INDIVIDER OG DERMED 
MERE RO OG LUFT INDE I STALDEN
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RESULTATER

Køerne benytter motionsarealerne og ser ud til at sætte pris på dem. Ved de stalde hvor der var adgang til 
motionsarealet hele døgnet rundt, var der ligeledes aktivitet på arealet hele døgnet rundt. I de stalde, hvor der 
blev åbnet op efter morgenmalkning var pladsen fyldt op med køer kort tid efter. Køerne laver en del forskellige 
aktiviteter og der blev observeret opspring, afklaring af rangorden ved at sætte hovederne sammen, køer, der 
stod og tyggede drøv, kløede sig, og nogle, der snusede luft ind. Besætningerne blev besøgt i marts/april måned 
i ugerne op til udbinding. Det kan betyde at køerne var mere tiltrukket af arealet i forhåbning om snart at skulle 
ud på græs. Ejerne udtrykte dog, at motionsarealet generelt blev benyttet lige flittigt af køerne i alle måneder.

Analyse af videoovervågning på motionsarealerne viser, at ca. 10% af køerne i gennemsnit er ude med en varia-
tion fra 0 til knap 30%. Flest køer var på arealet lige når porten var blevet åbnet
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I anlæg, hvor køerne har fri adgang til arealet eller adgang fra før morgen-
malkning, vil antal køer på motionsarealet være jævnt fordelt over døgnet 
(besætning 1-3), mens der vil være en markant højere belægning lige efter åb-
ning til motionsarealet hvor køerne har begrænset adgang (besætning 4, hvor 
porten åbnes kl.8.)

Der vil være køer ude på arealet døgnet rundt, hvis porten altid er åben. Det ses 
her for besætning 3, hvor motionsarealet også benyttes som udendørs tvær-
gang. Det ses også at der er mest trafik på pladsen i timerne efter morgen hhv. 
eftermiddagsmalkning kl. ca. 9.30 og kl 15.30.

DE SEKS BESØGTE BEDRIFTER

• Fra 70 til 525 årskøer.
• Alle med udendørs motionsareal. 
• Besøgt i perioden marts/april inden køerne 

kom på græs.
• Motionsarealerne var etableret i perioden fra 

2001 til 2016.
• Nogle med adgang i få timer om dagen, andre 

hele døgnet rundt.
• Areal varierede fra 0,6 til 7,6 m2 pr. ko, der 

havde adgang til arealet Køer i brunst vil ofte søge ud i motionsarealet. Her er skridsikkert underlag og 
plads til opspring. Det har samtidig den fordel at der bliver mere ro i stalden.

METODE

Der er indsamlet erfaringer fra seks besætninger med forskelligt indrettet motionsarealer. Ejerne er interviewet 
om fordele og ulemper ved hver deres løsning og der er indsamlet ideer til indretning, etablering og anvendel-
se. På fire motionsarealer er der samtidig videoovervåget i minimum 24 timer for at få indtryk af køernes brug. 
Yderligere er det lovgivningsmæssige grundlag blevet undersøgt. 
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Placering af det udendørs 
motionsareal vil ofte være 
en afvejning af, hvordan 
dyrene nemt kan komme 
til og fra stalden uden at 
der opstår kødannelse eller 
“prop”.  

Er det muligt vil den bedste 
placering være, hvor moti-
onsarealet er i læ og gerne, 
hvor der er sol på pladsen 
i løbet af dagen. Alt efter 
hvordan renholdelse af 
pladsen skal ske bør ad-
gang for maskiner tænkes 
ind ved placering. Såfremt 
arealet placeres langs stald- 
en skal der opsættes be-
skyttelse omkring tagned-
løb og gardiner/net. 

Adgangen til arealet bør ikke være mindre end den gang de kommer fra og som minimum 2,6 m i bredde - gerne 
mere, så flere dyr kan komme frem og tilbage samtidig. Der bør være to ud/indgange til arealet. 

Bunden på motionsarealet skal være tæt og etableret med afløb til gyllebeholder. Bunden kan være beton, 
asfalt eller lign. For at undgå udskridninger på arealet skal bunden rilleskæres eller profileres. Langs kanten af 
arealet skal der etableres en kant eller randzone, således at gylle holdes inde på pladsen og regnvand fra om-
kringliggende arealer holdes ude. Ved ind-/udkørsel etableres færiste eller randzone. 

Gødning, ajle og regnvand skal opsamles fra arealet. Der kan med fordel overvejes om den eksisterende tvær-
kanal kan benyttes til afløb eller om der skal opføres en ny. Der skal i forbindelse med beregning af bedriftens 
opbevaringskapacitet tillægges minimum 0,7 m3/m2/år. Der skal skrabes på arealet. Afhængig af, hvor mo- 
tionsarealet er placeret i forhold til eksisterende skrabegange kan det være muligt at forlænge skrabeanlæg 
eller lade en eventuelt skraberobot køre ud på arealet. Er det ikke muligt grundet placering eller andet vil det 
være nødvendigt med manuel skrabning.

Afgrænsning af motionsarealet sker med inventar, hegn, plankeværk eller lignende. Afgrænsningen skal være 
udformet, så det ikke skader dyrene - og omvendt skal det være stærkt nok til at holde dyrene inde. Der bør være 
mandehuller (0,4 m bredde) i afgrænsningen således, at det er muligt at undvige dyrene.

Anvendelse af motionsarealet kan have forskellige formål for dyrene. Er formålet udelukkende motion og frisk 
luft vil en plads med skridsikkert underlag dække behovet. Pladsen kan dog også rumme både vand, kobørster, 
hø mv. Hverken vand eller kobørster ude på arealet kan erstatte vand og kobørster inde i stalden, men det kan 
tilbydes som supplement til dyrene.  

Dimensionering af motionsarealet vil være afhængig af, hvad arealet skal benyttes til og hvilke tilbud koen har 
på pladsen. Som minimum bør der være 4-5 m2 pr. ko som har adgang til pladsen. (4 m2 ved 600 kg og 5 m2 ved 
700 kg dyr).  Er det muligt vil en kvadratisk areal være at foretrække. Det er vigtigt, at være opmærksom på at 
tildeling af vand, hø eller kobørster vil øge arealkravet.

Det eksisterende skrabeanlæg fra stalden kan med fordel forlænges ud på motionsarealet.

ANBEFALINGER & GENERELT OM PLADSERNE
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I forbindelse med etablering af udendørs motionsareal er det vigtigt at undersøge gældende krav fra miljø- og 
byggemyndigheder.

MILJØ 
Det udendørs motionsareal tæller med i bedriftens samlede produktionsareal og der vil derfor skulle søges 
enten en godkendelse eller en tilladelse alt efter hvor stort det samlede areal på bedriften bliver. Hvorvidt det 
nye produktionsareal kan godkendes afhænger af bedriftens placering i forhold til naturarealer og naboer. Det 
er således en individuel vurdering af det enkelte projekt, der skal til. 

BYGGERI 
Det udendørs motionsareal vil som udgangspunkt ikke udløse et krav om en byggeansøgning. Dog skal man 
være opmærksom på om etablering af motionsarealet vil påvirke flugtvejsforholdene fra stalden - da der der-
ved vil blive krav til myndighedsbehandling af sagen. Det anbefales derfor at myndighederne orienteres i for-
bindelse med etablering af et udendørs motionsareal. Orientering kan være i form af en opdateret brandplan 
for ejendommen. Myndighederne kan derefter tage stilling til om den enkelte sag kræver yderligere tilladelse. 

Arealet på det udendørs motionsareal vil ikke kunne medregnes i totalarealet pr. ko i forhold til Lov om hold af 
malkekvæg. Det kan og må ikke erstatte arealet indendørs, men tilbyder køerne mulighed for at få mere moti-
on, sol, luft og plads til at opfylde adfærdsmæssige behov.
 
KONKLUSION OG ANBEFALINGER
Både køer og ejere er glade for de etablerede motionsarealer. En drøftelse omkring et motionsareal skal altid 
tage udgangspunkt i staldens eksisterende indretning og de muligheder, der kan være for at skabe bedre for-
hold inde i stalden. Det skal være muligt at lukke døren til motionsarealet i dårligt vejr og stadig have en velfun-
gerende stald hvor køerne kan komme rundt uden at skulle udenfor. Pladserne der er undersøgt i dette projekt 
tilbød fra fra 0,6 m2 pr. ko til 7,6 m2 pr. ko og var alle attraktive for køerne selvom der i perioder var rigtigt mange 
køer ude på samme tid. Der er dog en markant større risiko for skader på køerne hvor pladsen er begrænset. 
Køerne finder dog hurtigt selv ud af, hvorvidt de vil opholde sig på det udendørs areal, men resultaterne tyder 
på, at jo større pladsen er, jo større andel af køerne søger ud.

Er der mange køer eller for lidt plads til et stort motionsareal kan motionsarealet kombineres med adgang til 
et græsareal tæt på stalden. Det er selvfølgelig under forudsætning af gunstige vejrforhold og gode overgange 
fra stald til mark.

Afklaring af hierarki er der god plads til udenfor.

LOVKRAV MILJØ OG BYGGERI
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EKSEMPEL 1
Eksempel på et motionsareal placeret i 
forlængelse af stalden – pladsen etable-
res med fald mod afløb og kan skrabes 
ved behov til indvendige spalter (obs. 
krav fra myndigheder). 

EKSEMPEL 2
Eksempel på motionsareal placeret i for-
længelse af stalden – pladsen etableres 
med fald mod afløb og kan skrabes ved 
behov til indvendige spalter (obs. krav fra 
myndigheder).

Eksempel 1 Eksempel 2
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EKSEMPEL 3
Eksempel på motionsareal placeret langs 
siden af stalden – pladsen etableres med 
fald mod afløb og kan skrabes ved behov 
til indvendige spalter (obs. krav fra myn-
digheder).

Eksempel 3



Læs mere i ’IDEKATALOG: Køer ude året rundt’ her: bit.ly/2SUwAE8

ØKOLOGISK LANDSFORENING
Silkeborgvej 260 | 8230 Åbyhøj | 87 32 27 00 |  info@okologi.dk

TJEKLISTE
Det velfungerende motionsareal opfylder følgende krav:
• Minimum 4-5 m2/ko som har adgang til pladsen
• To ud/indgange til arealet af mindst 2,6 m bredde
• Skridsikker bund som skrabes rent efter behov
• Kanter på motionsarealet, der gør det muligt at opsamle alt afløb fra pladsen
• Om muligt adgang til pladsen døgnet rundt med mulighed for at lukke af i dårligt vejr.
• Arealet tæller med i bedriftens samlede produktionsareal. Få derfor vurderet konsekvenserne for produk-

tionen inden etablering af arealet.

MERE UDELIV TIL ØKOKØER
Faktaarket er udarbejdet i projektet ’Mere udeliv til økokøer’.
Projektet er gennemført af Økologisk landsforening med støtte fra Mælkeafgiftsfonden.

FOR MERE INFORMATION
Iben Alber Christiansen, 
Projektleder, kvæg
Økologisk landsforening
T: 6197 4909
M:  ic@okologi.dk

Anja Juul Freudendal
Faglig chefkonsulent Byg
LMO
T: 2562 9025
M: ajf@lmo.dk


