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Dyrevelfærdsloven afløser ”lov om hold af malkekvæg…”

Loven er god for køerne, det er for at højne deres velfærd og dermed giver det 

mere mælke pr. ko. 

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

(kødkvæg, ammekøer, slagtekalve mm)

Den er blevet en meget lang bekendtgørelse……

Reglerne for ungdyr og kalve er blevet skrev ud i egne paragraffer, så den er 

meget lettere at finde rundt i bekendtgørelsen

Og trådte i kraft 1.1.2021…..

Bekendtgørelse om Dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg



Afsnit 1: Indledende bestemmelser (definitioner mm.)

F.eks. er slagtekvier kommet med

Afsnit 2: Personale og tilsyn

Afsnit 3: Fælles bestemmelser for hold af kreaturer

Bemærk kreaturer – (lys, luft, foder, avl, håndtering, SYGE dyr, slagtning, mv.)

Afsnit 4: Fælles bestemmelser for alle kalve

Ingen bindestald, krav boksstørrelser, gulve, mælk, sutter, foder, vand

Afsnit 5: Særlige betingelser for malkekvæg og afkom

Opdelt tydeligt i køer, ungdyr og kalve

Opbygning:



Følgende overgangsordninger er allerede trådt i kraft (For eks. anlæg):

1 seng pr dyr

Ko & kalv sammen hvis e.klv boks

Tilsyn med dyr (raske og syge)

Syge og tilskadekomne dyr skal holdes 
afskilt

Sygeplads, køer

En ledig sygeplads, ungdyr

Kloveftersyn mindst 2 gange årligt, 
ungdyr efter behov

Behandlingsfaciliteter, f.eks. 
klovbehandling

Afgræsning hvis fuldspalter kvier

En ædeplads pr. ko ved restriktiv 
fodring

Skridsikre gulve og fjernelse af gødning

Rengøring af stalde

Indåndingsluften i stalden

Lys og Lysstyrke i stalden

Beredskabsplan ved strømsvigt

Køer må ikke bindes, kun i kort tid

2 x malkning dagligt, ved o. 25kg pr. 
dag

Maskinmalkning i syge/kælvningsbokse

Underlag skal være blødt og tørt



Køer skal have adgang til roterende kobørster (min. 1 pr. 50 køer), også en 
kobørste i mindre fælleshold f.eks ved goldkøer, opstartshold mm. 

Kalve og ungdyr skal kunne udføre hudpleje herunder kalve i fællesopstaldning

Maks. 6 køer pr. drikkekop

En ædeplads for nykælvere (første 12 dage efter kælvning) – Dog er stalde med 
malkerobotter fritaget til 1.7.2029.

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

Hvilke ting skal være på plads senest 1.7.2022?

Gælder kun stalde der er taget i brug før 1.7.2010



Placering af ko-børster

I et eksisterende anlæg - hvor hænger den MINDST i vejen….? 

Kost - ungdyr

1 2 3



1. Ædeplads til opstartshold



Bindestald (og spaltebokse) = græs

1
2



Fuldspalter må ikke anvendes til opdræt

Syge og tilskadekomne køer skal opstaldes i enkeltsygebokse (1. pr. 100 årsko)

Der skal være 4 kælvningspladser pr. 100 køer, heraf min. 2 i form af 
enkeltkælvningsbokse, øvrige pladser i fælles forberedelseshold

En ædeplads for goldkøer i fælles forberedelseshold

Arealkrav i enkelt kælvningsbokse er 12/10 m2 og i fælles forberedelse er 8/6,8 
m2

Ko og kalv skal være sammen i minimum 12 timer efter kælvning

Hvilke ting skal være på plads senest 1.7.2024?

Gælder kun stalde der er taget i brug før 1.7.2010



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 (også AMS-
stalde)

Arealkrav til ungdyr i fællesbokse med strøet areal 

Frisk foder til ungdyr min. 1 gang pr. døgn

Bredde af ædeplads til ungdyr

Ved afgræsning: Gode drivgange og adgang til skygge

Modtagerafsnit til slagtekalve

Hvilke ting skal være på plads senest 1.7.2024?

Gælder kun stalde der er taget i brug før 1.7.2010



Kælvningsfaciliteter – 4 pr. 100årskøer



Vandkar, plant gulv og gummi på opsamlingspladsen 

1

2
3



Skygge og drivvej

1 2



Det er ikke muligt at benytte bindestalde (både køer og opdræt) efter 1.7.2027 –
husk de skal på græs frem til denne dato. 

Husk fra den 1.7.2029 skal robotstalde have 1. ædeplads pr. ko i opstartshold. 

Hvilke ting skal være på plads senest 1.7.2027 & 1.7. 2029?



Bredde og længde af sengebåse til køer og kvier

Gangbredder til køer og kvier

Totalareal pr. ko: 8/6,6 m2

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

Arealkrav i dybstrøelse pr. ko: 8/6,6 m2

Krav til rumfang

Krav til tværgange

Stalde der er bygget/ibrugtaget inden 2010 og lever op til de mål der er i 
Danske anbefalinger for kvæg udgave- 2001, har evig levetid på længde af 
sengebåse

Hvilke ting skal være på plads senest 1.7.2034?

Gælder kun stalde der er taget i brug før 1.7.2010



Her er hvad du skal tage med hjem

Få afklaret hvilken status din bedrift har i forhold til kravene i loven! Evt. ved at få 
lavet en bygningsgennemgang (og evt. et miljøtjek)

Lav en strategi for de næste 1-3-7-12år hvor du har de investeringer med der 
gør din bedrift lovlig.

Få lavet en strategi for hvordan din bedrift skal være efter 2034 – der er ”kun” 
12år til. 

Få lavet et 5årsbudget med de investeringer som der skal til for at have et lovligt 
produktionsapparat. 

Husk: Loven er til for at give kvæget endnu bedre velfærd, for at øge produktionen.

Hvad skal du gøre i forhold til kravene i bekendtgørelsen



Vi kender loven og har allerede været med til at lave en masse løsningsforslag som 
er tilpasset den enkelt landmand.
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