
1. INDRETNING AF FODERBORD

Baggrund
Når køerne står i en stald, kan de ikke frit indrette deres benstilling sådan, som de kan på græsmarken, hvor underlaget er 
anderledes skridsikkert, og hvor der er plads på en anden måde, end når de står på en lige linje ved et foderbord. 

Der skal være forskel i højden på det gulv, køerne står på, og foderbordet, som de tager foderet fra. Foderbordet er optimalt 
placeret, hvis det er 10 cm højere end køernes ståhøjde og indrettet, så køerne aldrig behøver strække sig efter foderet, og de 
ikke hæmmes af en fejlplaceret nakkebom.

2. ÆDEPLADSER PR. KO

Baggrund
Køer er sociale dyr og æder gerne på samme tid. Det er et vigtigt element i dyrenes velfærd, at de altid har mulighed for at få 
foder. Det mindsker stressniveauet hos den enkelte ko og i hele stalden, og det giver lige muligheder for alle, sådan at unge og 
svagere køer ikke på noget tidspunkt bliver holdt tilbage. En ædeplads pr. ko giver mulighed for, at alle køer kan opholde sig 
ved foderbordet lige efter malkning i stedet for at gå ned at lægge sig, mens pattekanalen endnu er åben. 

Når der fodres ud og skubbes foder ind mange gange om dagen, kompenserer det delvist for, at der ikke er en ædeplads pr. 
ko, da der så i mindre grad opstår konkurrence om frisk foder.

VELFÆRDSVURDERING KOLIV100 
Arbejdsark

Opgave: Vurder foderbordets højde i forhold til køerne ståsted samt nakkebommens placering i forhold til jeres observation 
af køerne. 

Opgave: Mål foderbordets totale længde og dividér med antallet af køer i flokken. 

Er der behov for justeringer? 

Hvad vil I foreslå?

Hvad kan man gøre for at få flere ædepladser?

Hvor mange ædepladser à 70 cm er der til rådighed pr. ko?



3. HULD

Baggrund
Huldet skal være ensartet og generelt ligge pænt i midten. Derfor vurderes det efter huldskalaen, om der er mange køer, som 
ligger i yderzonerne og enten er for magre eller for fede. Hvis køerne spreder sig over for stort et spektrum, kunne det tyde på, at 
staldsystem og udfodringsmetoden gør det muligt for stærke køer at få langt mere foder end de svage. 

Hvis der i besætningen er overvægt enten mod lavt huld eller fedme, skal der ske en vurdering af foderet og fodringen generelt.

Opgave: Diskuter og giv fra staldgangen en vurdering af 10 køer. Benyt nedenstående tabel samt det tilhørende huldskema.

KO NR.

FED Huld <4,5

Huld >4

MAGER Huld >2

Huld >2,5

Hvad vil I konkludere?


