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• Alle dyr samlet i én lov (Dyrevelfærdsloven) med hver egen bekendtgørelse

• ”Bekendtgørelse om Dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg” 

afløser tidligere ”Lov om hold af kvæg”

• Reglerne i bekendtgørelsen er for alle kreaturer, der holdes som landbrugsdyr

• Der er fortsat overgangsordninger for eksisterende stalde ud fra ibrugtagning:

1. Taget i brug før juli 2010 – flere overgangsordninger

2. Taget i brug mellem 2010-2012 – få overgangsordninger

3. Taget i brug efter 2012 – ingen overgangsordninger

”Ny” lov og bekendtgørelse



Uanset byggeår er en del krav allerede trådt i kraft

• Der skal være en seng pr. ko, ungdyr og kalv, hvis hvileareal er sengebåse

• Køer og ungdyr skal tilses mindst en gang om dagen - syge dyr skal tilses efter behov og mindst én 

gang dagligt 

• Kloveftersyn – mindst to årlige for køer og efter behov for ungdyr. Mindst ét årligt kloveftersyn skal 

foretages af en dyrlæge eller klovbeskærer, der ikke er ansvarlig for eller arbejder på bedriften.

• Opdrættet skal i mindst 20 timer af døgnet have adgang til grovfoder 

• Køer må kun bindes i visse situationer og kun i 1 time 



Krav, der allerede er trådt i kraft

• Underlag i hvileareal skal være tørt og blødt

• Underlag i kælvningsboks skal være tørt og blødt 

• Syge og tilskadekomne køer skal kunne holdes adskilt fra andre kreaturer 

• Krav om 1 plads pr 100 køer

• Krav om tørt og blødt underlag

• Sygebokse må ikke bruges som kælvningsboks 

• Ledig sygeplads til ungdyr 

• Kvier, som går i fuldspaltebokse skal på græs

• Når afgræsning anvendes, skal vejrforhold, marken og græs være egnet hertil 



Krav, der allerede er trådt i kraft

• Der skal være mulighed for maskinmalkning i syge- og kælvningsbokse 

• Beredskabsplan ved strømsvigt 

• Behandlingsfaciliteter 

• Gulvet skal være skridsikkert og gødning fjernes

• Det er ikke tilladt at bruge elektriske aggregater inde i staldene, fx i drivbom eller tråd i AMS 

(rygstød i bindestald vil dog være tilladt indtil 2027) 

• Køer skal have fri adgang til vand fra vandspejl (vandkopper eller vandkar) 

• Ungdyr og kalve skal have adgang til frisk drikkevand

• En ædeplads skal være 65 cm for små racer og 70 cm for stor (men bemærk, ikke krav til antal)



Hvilke krav kommer fremadrettet?

• I det følgende ser vi på overgangsordninger for stald taget i brug

FØR 1. juli 2010.

• Nogle enkelte gælder også stalde taget i brug 1. juli 2010 til 1. juli 2012

• Men alle krav gælder stalde taget i brug efter 1. juli 2012

• Men spørg, hvis I er i tvivl ☺



Kommende krav der blev udsat til 1. juli 2022

• Køer skal have adgang til roterende kobørster (1 pr. 50 køer) 

• Sygebokse, separationsafsnit og enkeltkælvningsbokse er undtaget.

• Kalve og ungdyr i fælles opstaldning skal kunne udføre hudpleje 

• Maks. 6 køer pr. drikkekop

• En ædeplads for nykælvere (de første 12 dage efter kælvning, eller indtil koens fysiologiske 

balance er reetableret) – AMS stalde opført før 1.juli 2010 fritaget til 1.juli 2029.

• Kreaturer (køer og kvier), der stadig er opstaldet i bindestald, skal på græs i sommerhalvåret



Afklaring kobørster

• Ved beregning af kravet til antallet af roterende kobørster rundes op/ned til nærmeste hele antal kobørster:

• Dog ikke hvis man er økolog – så rundes op!

Antal køer pr. hold Antal børster

50 50/50 = 1

74 74/50 = 1,48 = 1

75 75/50 = 1,5 = 2

100 100/50 = 2

124 124/50 = 2,48 = 2



Hvilken kobørste skal vælges? Er noget ”godkendt”? 
Nej….

Kobørster skal kunne opfylde formålet



Hvordan får jeg én ædeplads til mine nykælvere?

Eller én ædeplads til alle dyr i holdet….

• I eksisterende rammer?

• Udvider stalden?

• Udenfor?



1 ædeplads til nykælvere senest 1. juli 2022

Nyt udvendigt foderbord

Ny udvendig ædeplads –

Bemærk udvidelse af staldareal



1 ædeplads pr. nykælver senest 1. juli 2022



Hvilke ting skal være på plads senest 1. juli 2024?

• Fuldspalter må ikke anvendes til opdræt

• Syge og tilskadekomne køer skal opstaldes i enkeltsygebokse 

• Der skal være 4 kælvningspladser pr. 100 køer, heraf min. 2 i form af enkeltkælvningsbokse, 

øvrige pladser i fælles forberedelseshold

• En ædeplads for goldkøer og kvier i fælles forberedelseshold 

• Kælvningsbokse er 12/10 m2, arealkrav i fælles forberedelse er 8/6,8 m2

• Ko og kalv skal være sammen i minimum 12 timer efter kælvning (senest - hvis 

enkeltkælvningsbokse allerede forefindes – skal de være sammen allerede) 



Hvilke ting skal være på plads senest 1. juli 2024?

• Maks. 10 køer pr. meter drikkekar

• Maks. 2 køer pr. ædeplads ved fodring efter ædelyst

• Plant gulv bagved foderbord, mindre repos ok

• Krav om eftergiveligt underlag på egentlige opsamlingspladser

• Arealkrav til ungdyr i fællesbokse med strøet areal 

• Frisk foder til ungdyr min. 1 gang pr. døgn

• Modtagerafsnit til slagtekalve

• Ved afgræsning: Gode drivgange og adgang til skygge



Hvilke ting skal være på plads senest 1. juli 2027?

• Det er ikke muligt at benytte bindestalde

(bemærk, afgræsning i overgangsperioden fra 1. juli 2022)



Hvilke ting skal være på plads senest 1. juli 2034?

• Bredde og længde af sengebåse til køer, ungdyr og kalve

• Gangbredder til køer, ungdyr og kalve

• Totalareal pr. ko i sengebåse og dybstrøelse: 8/6,6 m2 – (dog 6,8 m2 ved ffb, jersey)

• Selvstændige opsamlingspladser 1,5/1,35 m2/ko

• Krav til rumfang

• Krav til tværgange



Har min stald ”evig” levetid? – se på tværsnit

Eksempel

3 rækker stald:

DA 2001

Stor

Lovgivning

Stor

DA 2001 

Lille

Lovgivning 

Lille

Seng ved væg, m 2,6 3,0 2,4 2,8

Gangareal, m 2,4 2,6 2,4 2,4

Dobbeltrække, m 4,9 5,7 4,5 5,3

Ædeplads, m 3,6 4,0 3,6 3,7

”Evig” levetid er kun for gangbredde og sengebåselængde 

Alt andet lov skal overholdes!



Det betyder også at udvidelser af eksisterende anlæg 
altid skal overvejes nøje!

To muligheder: 

Eks

Ny:

efter lovmål”Evig” levetid

Levetid 2034 ”Evig” levetid

Levetid 2032 

eller ”evig” 

levetid

Eks

Ny:

Efter DA 2001

eller lovmål

Eks. stald lever ikke op til DA 2001 Eks. stald lever op til DA 2001

HUSK: Mål på eksisterende stald er fra da den blev taget i brug – altså før 2010…



Og hvis man ændrer funktion af bygningen?

Funktionsændring betyder ingen overgangsordning – betragtes som nybyggeri

1. Jeg vil ændre min kostald til en kviestald:

• Hvis du har haft kvier i stalden før, er det ikke en funktionsændring 

• Hvis der aldrig har været en kvie før, er det en funktionsændring og du skal 

leve op til loven i forhold til kviemål 

2. Jeg vil ændre mit maskinhus til kviestald: 

• Her er tale om en funktionsændring – betragtes som en ny stald 



Spørgsmål?

Ny komplet oversigt på landbrugsinfo

Overgangsordninger for Lov om hold af 
malkekvæg (landbrugsinfo.dk)

https://www.landbrugsinfo.dk/public/a/b/e/malkning_malkekvalitet_love_om_hold_af_malkekvag

