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Undgå sen flytning før kælvning
Ny adfærdsforskning viser, at køer isolerer sig under kælvning og at flytning tæt på kælvnings-
tidspunktet kan forlænge selve kælvningsforløbet.   

Studier af kvæg under nær-natur-
lige forhold har vist, at køer søger 
isolation fra flokken før kælvning. 
Dette afhænger dog af omgi-
velserne. På en græsmark, hvor 
mulighederne for at isolere sig var 
begrænsede, blev køerne i nær-
heden af flokken når de kælvede, 
mens de, i mere naturlige omgivel-

ser med træer og buske, isolerede 
sig fra flokken. 

Køer på stald foretrækker 
også isolation
En ny undersøgelse ved AU, Fou-
lum har vist, at også køer opstaldet 
indendørs isolerede sig under kælv-

ning, hvis de havde mulighed for 
det. I en kælvningsafdeling, med 
en fælles forberedelsesboks og 
tilknyttede enkeltkælvningsbokse, 
havde halvdelen af kælvnings-
boksene åbne sider og halvdelen 
delvist lukkede sider. I bokse med 
delvist lukkede sider kunne koen 
vælge mellem isolation i et afskær-
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met hjørne og kontakt med køerne 
i fællesboksen i en åben del af 
kælvningsboksen. 

Resultaterne viste, at køer i delvist 
lukkede kælvningsbokse fore-
trak at kælve i det afskærmede 
hjørne, mens det var tilfældigt, 
hvor i boksen køer i åbne kælv-
ningsbokse kælvede. Køerne søgte 
isolation i timerne omkring selve 
kælvningstidspunktet, hvilket kan 
have hjulpet til at reducere stress i 
forbindelse med kælvning.

Sen flytning forlænger 
kælvningsforløbet
Kælvning kan inddeles i tre faser; 
i den første fase sker en udvidelse 
af fødselsvejen, i den anden fase 
uddrives kalven gennem fødsels-
vejen, og i den tredje fase afstødes 
moderkagen. Køer flyttes ofte til 
kælvningsboksen umiddelbart før 
kælvning, men det er uvist, hvor-

når det er bedst at flytte koen. I et 
studie ved AU, Foulum blev køer 
flyttet til en enkeltkælvningsboks 
på ét af tre tidspunkter før kælv-
ning; 
1) i god tid før kælvning, 
2) tidligt i kælvningens første fase 
eller 
3) sent i kælvningens første fase 

Hos køer, der blev flyttet sent i 
kælvningens første fase, sås en 
længere varighed af kælvningens 
anden fase. Disse køer lå også ned 
i kortere tid, den sidste time før 
kælvning, end køer der blev flyttet 
tidligere. Resultaterne viser, at sen 
flytning før kælvning øger risikoen 
for at forlænge selve uddrivnings-
fasen, hvilket kan være associeret 
med øget smerte, inflammation og 
øget risiko for kælvningsbesvær. På 
den anden side fandtes ingen ne-
gative virkninger af at flytte køerne 
i god tid før kælvning. 
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Figur 1. Varighed af kælvningens anden fase hos køer flyttet til kælvnings-

boks enten i god tid før kælvning, tidligt i kælvningens første fase, eller sent i 

kælvningens første fase 

mailto:MargitBak.Jensen%40agrsci.dk?subject=MargitBak.Jensen%40agrsci.dk

