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Dyrevelfærd ≈ Summen af gode og dårlige oplevelser 3..

Efter Fraser, 1997
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Regler - Dyrevelfærdsloven

• §2: behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men 

og væsentlig ulempe

• § 3: behandles omsorgsfuldt … huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til 

deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med 

anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.



Regler - Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg

• Alle kreaturer
• Syge eller tilskadekomne: omgående have en passende behandling. 

• Aflives eller tilkald dyrlæge hvis det ikke kommer sig hurtigt

• Om fornødent isoleres i et passende rum med tør og bekvem strøelse

• Malkekvæg og afkom heraf
• Må først komme på græs, når vejrforhold, mark, græs og drivveje er egnede hertil. 

• På stald ved ekstreme vejrsituationer

• Mulighed for skygge i varme perioder (eller adgang til stald)

• Adgang til vand tæt på græsningsarealet



• Tynde dyr

• Strittende pels eller hårløse partier

• Beskidte dyr

• Dyr, der står med sænket hoved

• Marker uden græsdække

• Mudder ved foder- og vandtrug

• Manglende mulighed for læ

• Manglende mulighed for tørt leje

• Ref: udegående dyr 2_blaa.indd 
(foedevarestyrelsen.dk)

Hvad er ikke acceptabelt

7..

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Folder%20om%20udega%CC%8Aende%20dyr%20230919.pdf


• Være tilvænnet til at gå ude

• Godt hårlag

• God sundhedstilstand

• Passende huld

• Naturlig kropsholdning

• Rene (bug og lår)

• Beskyttes mod vejr og vind, rovdyr og smittericisi

Særligt ved udegående dyr om vinteren – alle kreaturer
8..



Udegående dyr om vinteren - Nedre kritiske temperaturer
9..

• Når kvæg begynder at bruge energi for at holde varmen

• Normal huld og tør vinterpels: - 7 Celcius

• ‘Tynd’ ko og tør pels: -3 Celsius

• Normal huld og våd pels: 11 Celcius

• HUSK chill-faktoren

• Øget foderbehov
m/s      °C 4 0 - 4 - 8

2 2 -2 -7 -12

6 0 -5 -11 -16

10 -2 -7 -12 -18

14 -3 -8 -14 -19



Kompenserer for kulde ved
10..

• Akklimatisere ved længere og tættere hårlag

• Fedtlag øges over tid => behov for foder i og forud for kolde perioder

• Søger læ

• Ligger mere ned / klumper sammen

• Øget stofskifte => øget appetit og behov for mere foder i kolde perioder



Læskur
11..

• Dyrene

• Øget brug i koldt vejr og ved nedbør

• Gerne 8 m2/ko

• Alle skal kunne være der samtidigt – flokdyr

• Krav

• Altid ved udegående dyr undtagen ved:

• Store arealer, der sikrer mod vind og vejr og der 

altid er tørt leje

• Får: er særligt robuste og skur kan udelades hvis 

de tilses dagligt

• Udtalelse fra Det Veterinære Sundhedsråd

Fogsgaard m. fl. (2019)

https://detvetsund.dk/generelle-udtalelser/udtalelse/nyhed/faellesudtalelse-om-hold-af-dyr-der-gaar-ude-hele-doegnet-i-vinterperioden-og-i-perioder-med-vinterlign/


• Mindst en gang om dagen

• Dyr på græs: jævnligt

• Kalve på græs: mindst en gang om dagen (på stald to gange dagligt)

• Ungdyr, der er afkom af malkekvæg: mindst en gang om dagen (også udegående)

• Erhvervsmæssigt dyrehold: mindst et årligt dyrlægetilsyn

• Optegnelser af al medicinsk behandling og antal døde

Tilsyn – hvad siger reglerne
12..



Naturnationalparker (NNP)
13..

• Ministeren har mulighed for at undtage dyrehold i NNP fra dyrevelfærdslovens

• § 3: Behandles omsorgsfuldt og huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til 

deres behov

• §9, stk. 1 og 2:  Tilsyn mindst en gang dagligt, dog jævnligt for dyr på græs

• Nærmere vilkår kan fastsættes

• Af hensyn til natur og biodiversitet

• Endnu ikke givet nogle dispensationer



Transport

• Ikke transporterer kreaturer i 

• Sidste 10 % af drægtigheden

• Første to uger efter kælvning

• Selvkørere undtaget fra særlige transportkrav

• Egne dyr i egne transportmidler

• Maks 50 km eller

• Til og fra sommergræs

• Hundyr i sidste 10 % af drægtighed – vis hensyn fx ekstra strøelse

• Men IKKE de første to uger efter kælvning



Slagtning på ejendommen – levendesyn og aflivning

Regler når du skal have slagtedyr aflivet på ejendommen (landbrugsinfo.dk)

Type Definition Hvem skal du kontakte? Skal dyrlægen overvåge 

aflivning

Nødslagtning Akut tilskadekomne dyr

Indenfor 24 timer efter skade opstår

Vagtembedsdyrlægen Ja

Vilde dyr Vanskeligt kan indfanges/ håndteres, 

Til fare for sig selv eller personer

Vagtembedsdyrlægen Ja

Gårdslagtning Autoriseret slagteri bedøver og 

afbløder dyr på gården

Slagteriets 

embedsdyrlæge

Nej. Levendesyn op til 24 

timer før slagtningen

Hjemmeslagt-

ning

Når du selv står for slagtningen af 

dyret til brug i egen husholdning

Ingen krav om offentlig 

kontrol.

Nej

https://www.landbrugsinfo.dk/public/b/7/f/kvag_regler_nar_du_skal_have_slagtedyr_aflivet_pa_ejendommen


Sygdomsadfærd

Funktion = fremme opheling
• Aktivitet
• Isolerer sig 
• Beskytter det syge område
• Står i bestemte positurer
• Halthed
• Tænderskæren
• Nedsat/ophørt ædelyst

•Nedsat drøvtygning
• Drøvtygning stående
• Nedsat hudpleje
• Rastløshed
• Halepres
• Ændret liggetid
• Nedsat ørespil
• Hængende øjenlåg

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=yverbet%C3%A6ndelse+kv%C3%A6g&source=images&cd=&cad=rja&docid=v6TOfC6D3xeBTM&tbnid=p1Lg2j-oHFhleM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Avl/Avlsanalyser/Sider/Yverbetaendelse_er_den_mest_almindelige_.aspx&ei=t6IiUbyaAsjMsgaNwoCgCw&bvm=bv.42553238,d.Yms&psig=AFQjCNEWKAniTx7tVBV5OglWCX9pYE9AKw&ust=1361310672637369


Tegn på smerte (efter Karina Gleerup) 17..



18..



Øjne
19...

Normal
Intet rum i inderste øjenvinkel

Øjeæblet udfylder øjenhulen

Dehydreret
Åbent rum i inderste øjenvinkel

Øjeæblet sidder dybt i øjenhulen

Tåreflåd er tegn på
Luftvejsinfektion

Insektplage



Øjne, øre, næsebor og tænderskæren

20..

• En lille film om at spotte små og store tegn på sygdom

• Hjemmestudie☺

• Spot koens tidlige sygdomstegn - SEGES TV

https://www.seges.tv/video/35569282/spot-koens-tidlige-sygdomstegn


Huldkarakterer for ammekøer
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22...

Score 1 2 3

Hud over 

tværtappe

Buer skarpt indad Buer indad Lodret og udad

Fold fra 

hoftehjørne

Lodret ned

Rektangel

Skrå frem og ned

Trekant

Ej synlig

Dybde af 

hungergrube

Mere end en 

håndsbredde

½-1 håndsbredde Mindre end en 

håndsbredde

Tegn på Ikke ædt pga. 

sygdom

Ædt for lidt ‘Normalt’ i 

laktationen

Vomfylde



23...

Score 4 5

Hud over tværtappe Går udad Tværtappe ej synlige

Dybde af hungergrube Udfyldt Udspændt hud 

Ingen overgang fra 

ribben 

Tegn på Normalt for goldkøer og 

senlakterende

Normalt for goldkøer



Stående Gående

13. september 
2022

24...
|

Halthedsvurdering

Score Gang Vægtbæring Hoved-

nikken

Skridt-

længde

1 Ensartet Ensartet Nej Normal

2 Lidt uens Ensartet Nej Evt. 

forkortet

3 Uens Ensartet/ lidt 

uens

Ja/nej Forkortet

4 Tydelig 

halt

Aflastning Ja (Meget) 

forkortet

5 Tydelig 

halt

Stærk 

aflastning

Ja Meget 

forkortet

Ryggens krumning



Hud og hårlag

• Hårlag skal være blank og tæt

• Ikke strittende

• Ingen hårløse pletter

• ‘Langt’ om vinteren

• Huden skal være intakt uden 
væsentlige afslidninger

25...



Nogle relevante sygdomme/lidelser

• Fluestik

• Kælvningsbesvær

• Lungeorm

• Leverikter

• Fotosensibilering

26...



• Alvorlig infektion i mælkekirtel(-ler)

• Særligt hos drægtige kvier

• Trueperella pyogenes

• Overføres med Den lille stikflue (o.a.)

• Uhelbredelig

• Smertefuld

• Feber

• Amputation af patten (dyrlæge)

Fluestik

27...

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=yverbet%C3%A6ndelse+kv%C3%A6g&source=images&cd=&cad=rja&docid=v6TOfC6D3xeBTM&tbnid=p1Lg2j-oHFhleM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Avl/Avlsanalyser/Sider/Yverbetaendelse_er_den_mest_almindelige_.aspx&ei=t6IiUbyaAsjMsgaNwoCgCw&bvm=bv.42553238,d.Yms&psig=AFQjCNEWKAniTx7tVBV5OglWCX9pYE9AKw&ust=1361310672637369


Kælvning – det normale forløb
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• Løbe-tarm-orm

• Lungeorm

Hvilke parasitter
29..

• Coccidier

• Leverikter



lungeorm
30..



Lungeorm
31..

• 6-8 cm lange

• Alle græssende kreaturer

• Kold tør forsommer efterfulgt af varme og fugt => 
pludselig opformering

• Lave, fugtige arealer

• Fugtig hoste

• Lungebetændelse – sek. bakterieinfektion

• Vægttab

• Utrivelighed



Lungeorm
32..

• Kortvarig immunitet

• Forekommer i udbrud

• På stald eller foldskifte

• Smitte uddør (næsten) om sommeren

• Ormemidler, smertestillende, evt. antibiotika

• Vombolus diskutabel



Leverikter
33..

• 2-3 cm lange

• Larve frigøres fra kapsel

• Borer sig igennem tolvfingertarm

• Vandrer i bughulen til leveren

• Borer sig ind i leveren og hen i 
galdegange

• Æg afsættes i galden og til tarm



Leverikter
34..

• Især fugtige områder

• Alle kreaturer

• Stigende problem: op til14%

• Symptomer oftest efterår/vinter

• Nedsat tilvækst / ydelse

• Utrivelighed, vægttab

• Blege slimhinder

• Bughindebetændelse

• Slagteribemærkninger



Leverikter
35..

• Kan behandles (vinter+forår)

• Ej afgræsning på lavtliggende områder

• Undgå meget mudrede områder

• Foldskifte



• Ofte ved leverikteinfektion

• Engbrandbæger

• Raps

• Sygdomsudvikling:

• Porfyriner ophobes i hud

• Aktiveres af sollys

• Cellebeskadigelse

• Hudflager afstødes

• På stald

• Undersøge for leverikter (gødningsprøve)

Fotosensibilisering
36..



Plan B = et beredskab for mulige trælse hændelser

• Flokken

• Rotation til andre arealer – lavt fødeudbud, udbrud af lungeorm

• Lager af suppleringsfoder, når fødeudbuddet bliver for lavt – vurder huld

• Tage på stald når vejrlig ikke tillader udegående – vurder vejrudsigt 

sammenhold med dyrenes kondition (huld og pels) og markens beskaffenhed

• Enkeltdyr

• Separere fra flokken (stald eller anden fold) – skal kunne få fat på dyret

• Tilkalde dyrlæge – fx fødselshjælp

• Tage på stald fx fotosensibilisering

• Nødslagtning – telefonnummer til slagteri og til vagtembedsdyrlæge



Sammenfatning

• Se både på flokken og på enkeltdyr

• Anvend gerne skalaer – huld, vomfylde, halthed

• Se på hele dyret og sammenhold alle fund med dyrenes omgivelser

• Se på flokken

• Grib ind

• Plan B: for lidt græs på foldene, meget mudret ved vandkar 

• Dyrlæge

38...



Spørgsmål
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