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FORORD 

Interessen for hvordan landbruget behandler sine husdyr er stigende i befolk-
ningen. Befolkningen ønsker, at husdyrene i den periode, de står hos landman-
den, har en rimelig velfærd, dvs. mulighed for at udvise normal adfærd, en lav 
sygdomsfrekvens og få fysiske skader. Et grundigt kendskab til kvægets ad-
færdsbehov (normaladfærd) og dets adfærdsytringer under intensive produk-
tionsformer er vigtige forudsætninger for vurderingen af husdyrvelfærden. 

Nærværende beretning beskæftiger sig med adfærd hos kalve og ungdyr. Der 
er tale om en udredning baseret på såvel dansk som udenlandsk litteratur over 
emnet. Beretningens hovedformål er at give en beskrivelse af den viden, der i 
dag findes om kalve og ungdyrs adfærd under forskellige produktionsformer. 
Endvidere har formålet med litteraturgennemgangen været at identificere, 
hvor der er væsentlige spørgsmål, som specielt under danske opstaldnings- og 
managementforhold kræver en yderligere forskningsindsats. 

Foulum, oktober 1989 
A. Neimann-Sørensen 
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SAMMENDRAG 

Denne beretning omhandler adfærden hos kalve og ungdyr. Formålet var at 
opnå indsigt, dels i de normale adfærdsmønstre, og dels i de ændringer, der op-
står i adfærden ved anvendelsen af mere restriktive systemer. 

Kvæg er sociale dyr. Det vil sige, at i naturlige/semi-naturlige omgivelser dan-
nes flokke, som består af ældre køer, kvier og småkalve. De voksne tyre lever 
enten alene eller i mindre grupper adskilt fra hundyr-kalve flokken. 

Kalvene lærer den sociale adfærd gennem leg, hvilket senere fører til udvik-
lingen af en rangorden. Kalvens adfærd i første leveuge, samt patte- og ædead-
færden er beskrevet. Under frie forhold patter kalven koen indtil omkring 11 
måneders alderen. 

I stort set alle mæikeprodueerende besætninger tildeles mælk i skåle/spande 
to gange dagligt. På grand af et udækket pattebehov kan der opstå unormal sut-
teadfærd rettet mod andre kalve og/eller inventar. Individuel opstaldning eller 
anvendelse af kunstige pattesystemer i mælkefodringsperioden kan dæmpe ud-
viklingen af unormal sutteadfærd. 

Såvel fodringsprincip som staldsystem øver en afgørende indflydelse på kalve 
og ungdyrs adfærd. Betydningen af kontakt til artsfæller gennem opdrætnings-
perioden er beskrevet. 

Restriktive opstaldningssystemer, mangel på strukturfoder og manglende 
mulighed for udøvelse af social adfærd øger forekomsten af orale stereotypier. 
Årsagen og funktionen af disse adfærdselementer er ikke endelig klarlagt. 

Samtlige undersøgelser vedrørende fodertildeling viser, at ved restriktiv fo-
dring bør der være mindst en foderbordsplads pr. dyr, ellers øges aggressionsni-
veauet, og ædetiden og foderoptagelsen falder for de lavest rangerende dyr. 
Konsekvenserne af en mindre øgning i belægningsgraden ved ad libitum fodring 
er ikke klarlagt. 

Opstaldning på spaltegulv, specielt af hurtigt voksende ungtyre, medfører 
som følge af gulvets glathed og hårdhed væsentlige ændringer i adfærden. Fre-
kvensen af unormal lægge-sig-/rejse-sig-adfærd stiger, og udøvelsen af såvel 
komfortadfærd som social adfærd hæmmes. Hvis anvendelsen af spaltegulv 
kombineres med en høj belægningsgrad, ses flere aggressive interaktioner og en 
øget frekvens af unormal adfærd. En høj belægningsgrad resulterer i en fal-
dende tilvækst, ligesom forekomsten af halesår stiger stærkt. 

Yderligere undersøgelser vedrørende gulvtype, boksudformning og gruppe-
størrelse/belægningsgrad er derfor af væsentlig betydning både for dyrenes vel-
færd og produktionsresultatet. 
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SUMMARY 

This report is a review of some aspects of behaviour of calves and young cat-
tle. 

The purpose of the work was to obtain an insight in the normal behaviour and 
behaviour developed in modern management systems together with their con-
sequences in various respects. 

Cattle are social animals. Under natural and semi-natural conditions cows, 
heifers and calves live in groups, whereas the adult bulls live either alone or in 
small groups separated from the female animals and the calves. 

The calves get social experience through play-behaviour which leads to the 
the dominance-subordination relationships in adult animals. The behaviour of 
the calf in the first week post partum, sucking- and eating behaviour are de-
scribed. Under natural conditions the calf sucks the cow up to 11 months of age. 

In almost all milk producing herds the milk is delivered in bowls or buckets 
twice a day. Due to an unfulfilled need for sucking, non-nutritive sucking di-
rected towards other calves and/or equipment may develop. 

Individual rearing or the use of artificial teats can reduce the development of 
non-nutritive sucking. 

As well feeding regime as rearing system influence on the behaviour of calves 
and young cattle. The importance of contact with other individuals is described. 

Restrictive rearing systems, small amounts of roughage and deprivation of so-
cial behaviour are factors which seem to increase the amount of oral 
stereotypies. On the basis of current knowledge only little can be concluded 
concerning the cause and function of these behaviours. 

When feeding limited amounts of feed from a common feed bunk, at least 
one feeding place per animal should be available. Otherwise the level of aggres-
sion will increase, and the eating time and the feed intake will be reduced for 
low ranging animals. When feeding ad libitum it might be possible to reduce the 
eating place. Further experiments are needed in this area. 

Rearing on fully slatted floors will cause changes in the behaviour especially 
for fattening bulls. The reason is primarily the slipperiness and hardness of the 
floor. The frequency of abnormal lying down/getting up behaviour increases, 
and both comfort behaviour and social behaviour are hampered. 

When animals are kept on fully slatted floors under crowded conditions the 
level of aggression increases and more abnormal behaviour is seen. Crowding 
results in lower daily gain, and the rate of tail tip lesions increases. 

Further experiments concerning floor type, equipment and number of ani-
mals per group/crowding are of great importance both for the welfare of the ani-
mals and the production results. 
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1 Indledning 

Den stigende rationalisering og intensivering af kvægbruget har medført, at 
der gennem de sidste 10-15 år er taget nye opstaldningssystemer og produk-
tionsmetoder i anvendelse til både kalve og ungdyr. Udviklingen er bl.a. gået i 
retning af, at flere tyrekalve, der tidligere blev opfedet i stambesætningen, nu 
sælges og opdrættes hos specialiserede slagtekalve- og ungtyreproducenter - ty-
pisk i forholdsvis store intensive besætninger. Effektivisering af markdriften og 
arbejdsbesparende foranstaltninger har ligeledes medført, at flere kalve og ung-
dyr står på stald i hovedparten af året eller gennem hele opdrætningsperioden. 
Produktionssystemernes indflydelse på adfærden og hermed til en vis grad også 
på produktionsresultatet er meget sparsomt belyst under danske forhold. Det 
åbne spørgsmål er derfor: Hvordan påvirker de ændrede livsvilkår dyrene, og 
hvorledes kombineres de enkelte opstaldningsformer og driftsmåder for at 
opnå det bedst mulige samspil mellem dyrenes adfærd og et givet produktions-
system? 

Formålet med nærværende beretning er - på grundlag af litteraturen - at gen-
nemgå og diskutere de adfærdsmæssige forhold hos kalve og ungdyr. Herved 
sammenstilles den eksisterende viden, og samtidig vil det være muligt at af-
dække de forhold, der er mere mangelfuldt undersøgt. 
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2 Adfærd under naturlige eller seminaturlige forhold 

Ved naturlig adfærd forstås i dette afsnit adfærd hos kalve, der har gået på 
græs med deres moder og sammen med andre kalve i samme situation. Resulta-
terne stammer derfor overvejeede fra undersøgelser med kødkvæg eller kød-
kvægkrydsninger, og kun undtagelsesvis med malkekvæg, da nævnte driftform 
ikke er almindelig for denne kategori af kvæg. 

2.1 Koens adfærd overfor kalven 
Kvæget hører til en af de arter, der kaldes »lying out« eller »hiders«, dvs. den 

nyfødte kalv bliver tilbage, når koen går for at æde og drikke (Kilgour, 1975). 
Undersøgelser med kødkvæg viser, at koens adfærd ændres de sidste dage før 
kælvningen. Hun bliver mere rastløs, og aktiviteten er ikke længere synkronise-
ret med flokkens. I områder med træer og buske vil koen søge afsides - ofte i 
dækning af vegetationen, f.eks. langs et levende hegn - når kælvningen er nært 
forestående. I åbent terræn søger koen ofte kun ud i periferien af flokken. Lid-
fors (1985) fandt, at halvdelen af køerne valgte dybstrøelsesstalden, når kryds-
ningskøer af forskellige kødracer havde frit valg mellem en åben græsmark og 
en dybstrøelsesstald. 

De fleste køer lægger sig ned ca. Vi time før selve kælvningen, og i uddriv-
ningsfasen ligger koen ofte på siden (Hermann & Stenum, 1982). Første gangs 
k ¿elvere er mere urolige end ældre køer. De fleste køer bliver liggende, indtil 
kalven er født. Hos kødkvæg ses imidlertid ofte, at koen rejser sig, når kalvens 
hoved og forpart er kommet til syne og således føder resten stående (Kilev-
Worthington & de la Plain. 1983). Kælvningsforløbet afhænger af koens alder. 
Broom (1983) fandt således, at kælvningen tog 76 minutter hos 1. kalvs køer, 
medens den kun varede 35 minutter hos 4. kalvs køer. 

Der er tilsyneladende en betydelig forskel med hensyn til, hvor hurtigt koen 
kommer op at stå efter kælvning. Edwards & Broom (1982) fandt, at Friesian 
kvier blev liggende i 26 minutter, medens 3. og 4. kalvs køer stod op efter 1 mi-
nut, hvilket hænger sammen med, at kælvningen er en større anstrengelse for 
unge end for ældre køer. Malkekvæg er generelt lidt længere tid om at komme 
op at stå end kødkvæg (Hermann & Stenum, 1982). 

Koen reagerer på synet af kalven med svage, dybe lydytringer og vil i de fleste 
tilfælde straks begynde at slikke kalven intenst. Slikningen rettes først og frem-
mest mod kalvens hoved, skuldre, ryg og kryds. Under slikningen, der er meget 
energisk de første 1-2 timer efter fødslen, lærer koen kalven at kende. Denne 
adfærd er betydningsfuld for bindingen mellem ko og kalv. Senere genkender 
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koen sandsynligvis sin kalv ved hjælp af høre- og lugtesans (Edwards & Broom, 
1982). 

Koen har et kort tidsrum på 1-2 timer efter kælvningen - den sensitive pe-
riode - hvor den er meget påvirkelig overfor syns-, lugte- og høreindtryk fra den 
nyfødte kalv. hvorved hindingen (prægningen) sker. H udson & Mul lord (1977) 
fandt, at blot 5 minutters kontakt mellem ko og kalv umiddelbart efter fødslen 
skabte et bånd mellem dem, der stadig eksisterede efter 12 timers total adskiliel-

Min. 
3 0 i 

20 

10 
-

1 

Timer 
Hours 

Figur 1. Slikketid de første 6 timer efter kælvning. 
• Kvier, o 2. kalvs køer (efter Edwards & Broom. 1982). 
Licking time the first 6 hours after calving. 
• Heifers, o second-plus calves (after Edwards & Broom. 1982). 



10 

se. Gik der derimod 5 timer, inden koen blev præsenteret for sin kalv første 
gang, blev der i mere end 50% af tilfældene ikke dannet noget bånd. 

Ældre køer med erfaringer fra tidligere kælvninger begynder med det samme 
at slikke kalven, medens 1. kalvs køer i begyndelsen kan være aggressive og tø-
vende overfor kalven. Deres slikkcaktivitet er således næsten lige så stor i 2. 
som i 1. time efter kælvningen - modsat ældre køer (Edwards & Broom, 1982). 
Normalt aftager stikningen allerede i løbet af de første 6 timer tii det lave ni-
veau, der ses i de efterfølgende måneder (figur 1). Hos Friesian racen fandt 
Broom (1983), at 8% af kvierne slet ikke slikkede deres kalve indenfor de første 
6 timer, hvilket sjældent ses hos kødkvæg. 

Efterbyrden afgår normalt få timer efter kælvningen. Koen æder fosterhinder 
og efterbyrd og renser i øvrigt kælvnlngsstedet for alle rester efter fødslen, sand-
synligvis for at nedsætte lugten og dermed risikoen for at tiltrække rovdyr. 
Denne aktivitet tager ca. !/2 time (Hermane & Stenum, 1982). 

Koen bliver hos kalven, indtil den har pattet første gang. De første dage til-
bringer koen meget tid hos kalven, men efterlader den, når hun går efter vand 
eller græsser. Koen forsvarer kalven og området mod andre køer. 

2.2 Kalvens adfærd 
2.1.1 Adfærd i første leveuge 

Ganske få minutter efter at kalven er født, begynder den at rejse hovedet, og 
efter nogle få forsøg kommer den op at ligge på brystbenet. Kalven fortsætter 
straks med forsøg på at rejse sig helt og er som oftest på benene i løbet af i/2 til 
F/2 time (tabel 1). Som det fremgår af tabellen, er kalve af kødkvægracerne hur-
tigere til at komme op at stå end malkekvægets kalve, ligesom kalve født af køer 
er hurtigere til at stå end kalve født af kvier, hvilket sandsynligvis skal tilskrives 
den generelt noget vanskeligere kælvning hos kvien (Edwards, 1982) og/eller, at 
ældre køer slikker deres kalv mere og derved stimulerer hele kalvens sanse- og 
bevægeapparat til hurtigere at komme i gang. 

Koens intense puslen og slikken, der navnlig hos ældre køer kan være så vold-
som, at kalven gentagne gange skubbes omkuld, kan dog også sinke kalven i at 
komme på benene (Edwards, 1982). 

Så snart kalven kan stå op, begynder den at søge efter koens yver og patter. 
Kalven har en medfødt trang til at stikke mulen op under koens bug og søge ef-
ter patterne på det højeste sted. Kalven placerer sig ofte modsat rettet koen og 
parallelt med hende, spreder forbenene og går ned i skuldrene, hvorved den 
bedre kan komme op under yveret i sin søgen efter patterne. Når patterne er 
fundet, begynder kalven straks at suge mælk i sig. Under patningen udfører kal-
ven med korte intervaller karakteristiske stød op i yveret med hoved og næse-
ryg-

De fleste kalve opnår at patte, inden de er 3-5 timer gamle (tabel 1). Der er 
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Tabel 1. Den nyfødte kalvs adfærd hos forskellige racer. 
The behaviour of the ne wborn calf of different races. 

Min. fra kælvning 
Min. from calving 

Antal Står op Patter 
Kvægrace dyr 1. gang L gang Reference 

No. of Standing Sucking 
Race anim. 1st time 1st time Reference 

Kødkvæg, krydsn. 10 35 81 Selmann et al., 

Beef cattle, cross breed 1970 

Ayrshire 10 58 261 
Ayrshire*) 10 73 218 

Salers 8 76 Le Neindre et al., 
1979 

Sortbroget 3 33 244 Kovalcik et al., 

SDM 1980 

Holstein-Friesian*) 17 81 218 Edwards, 1982 
Holstein-Friesian 109 50 307 

Holstein-Friesian 6 68 203 Herman & Stenum 
Holstein-Friesian 4 104 222 1982 

Kødkvæg, krydsn. 8 40 61 

Kødkvæg, krydsn. 1 1 110 147 Kiley-Worthington 

Beef cattle, cross breed & de laPlain, Beef cattle, cross breed 
1983 

Holstein 6 51 243 Dybkjær et al., 
1986 

Holstein 10 55 275 Krohn & Madsen, 
1985 

(* Kvier, heifers) 

dog store individuelle og racemæssige forskelle. Den væsentligste årsag hertil er 
forskelle i køernes yverform, idet et stort og hængende yver ændrer formen på 
koens buglinie, således at kalven vanskeligt kan finde patterne, når de ikke læn-
gere er højeste punkt (Selmann et al., 1970; Derenbock et al., 1982; Broom, 
1983). Hermann & Stenum (1982) fandt, at kalve fra kødkvæg var oppe at stå ef-
ter 40 minutter, medens kalve fra malkekvæg bragte 68 minutter. De tilsvarende 
tal for første patning var henholdsvis 61 og 203 minutter. Således fandt Selmann 
et al. (1970), at pattesøgningen kun varede 17 minutter hos køer med en god 
yverform (lille) mod 40 minutter hos køer med en dårlig yverform (stort og hæn-
gende). Tilsvarende viste Broom (1983), at der hos køer med et lille yver gik 128 
minutter fra fødsel til 1. patning mod 320 minutter hos køer med et stort og hæn-



gende yver. Edwards (1982) fandt, at 32% af kalvene hos Holstein-Friesian køer 
ikke opnåede at patte indenfor de første 6 timer. Det kan skyldes, at kalven hos 
en ko med dårlig yverform får begyndt forkert f.eks. ved forben. I enkelte til-
fælde kan der gå meget lang tid (10-15 timer), inden kalven får råmælk (Krohn, 
1987). 

Når kalven først har pattet en gang, vil de senere pattesøgninger foregå uden 
besvær. Pattekalve sikres således bedst råmælk på et tidligt tidspunkt ved at 
hjælpe dem til rette med første patning, så snart de er oppe at stå. 

Så snart kalven er kommet op at stå og har pattet første gang, begynder den 
at udfolde et mere generelt adfærdsmønster med aktiviteter som ligge, stå, gå, 
patte, eksplorere (undersøge sine omgivelser) og hudpleje. Kiley-Worthington 
& de la Plain (1983) fandt, at disse aktiviteter udgjorde følgende procent af døg-
net hos ee uge gamle kalve. 

Ligge 73% 
Stå 23% 
Gå 4% 
Patte/æde 2% 

*) Eksplorere 10% 
Hudpleje 1% 

*) Eksplorere = undersøge omgivelserne 

Hvile (ligge) udgør selvfølgelig hovedaktiviteten hos den unge kalv, selv om 
det er værd at bemærke, at selv helt unge kalve anvender en del tid til eksplora-
tion. Efter den første uge begynder kalven at følge koen i længere og længere pe-
rioder. 

2.2.2 Patte- og ædeadfærd 
Patteadfærd. I den første uge efter kælvning patter kalven op til 8 gange i døg-

net, hvorefter frekvensen af patteperioder aftager med alderen. O p til anden le-
vemåned ses typisk 4-6 patteperioder i døgnet, fra anden til sjette måned 3-5 
patteperioder, mens seks til otte måneder gamle dyr ofte kun patter morgen og 
aften (Sambraus, 1978; Nicol & Sharafeldin, 1975). Pattefrekvensen er højest 
ved lave mælkeydelser. 

Hos kødkvæg finder patning oftest sted i naturlig tilknytning til koens døgn-
rytme. Kalven patter første gang omkring solopgang, når koen rejser sig op ef-
ter nattehvilen - men inden græsningen begynder. I løbet af dagen patter kalven 
2-3 gange, og endelig sidst på aftenen (kl. 22-24) inden koen lægger sig for nat-
ten (Walker, 1962). Om natten patter kalven ikke så hyppigt. Lewandrowski & 
Hurnik (1983) fandt hos krydsninger af kødkvæg, at 61% af patningen foregik 
fra kl. 6-18, altså i de egentlige dagtimer. 
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Hver patteperiode varer 8-12 minutter (Walker, 1962; Hafez & Lineweaver, 
1968; Nicol & Sharafeldin, 1975). Totalt patter kalven 35-50 minutter i døgnet. 

Kalve af kødkvæg skifter oftere mellem patterne og støder mere op i yveret 
under patningens sidste fase end kalve af malkekvæg, hvilket sandsynligvis skyl-
des den lavere ydelse hos kødkvæg. Inden for hver patteperiode patter kalven 
som regel kun tre patter, der hos kødkvæg som regel udmalkes helt (Walser, 
1985). 

Hos Zebu kvæg (Bos indicus) fravænnes kalvene i 8-12 måneders alderen 
ved, at koen truer, når kalven vil die. Kviekalvene fravænnes lidt tidligere end 
tyrekalvene, henholdsvis omkring 9 og 11 måneders alderen (Reinhardt 1981; 
Reinhardt et al., 1978). 

Ædeadfærd. Kalve, der går på græs med deres moder, vil allerede i 1.-2. leve-
uge begynde at tage - nippe til - græsblade og strå. Nicol & Sharafeldin (1975) 
fandt, at kalve i perioden 0-20 dage brugte 23 minutter til græsning mod 220-
250 minutter ved 7-8 ugers alderen. 

Omkring 3 måneders alderen er kalvene i stand til at følge flokkens græs-
ningscyklus, men indtil 5 måneders alderen græsser kalvene mest sammen med 
jævnaldrende (Sambraus, 1978; Reinhardt, 1981). Græsoptagelsen er påvirket 
af koens mælkeydelse. Når mælkeydelsen falder, stiger græsoptagelsen. 16 må-
neders alderen svarer kalvenes græsningstid til 80% af koens græsningstid (Ar-
nold, 1985). 

Swanson & Harris viste allerede i 1958, at ud af 26 kalve, der havde fri adgang 
til både hø og kraftfoder, drøvtyggede de 25 i 2. leveuge. Ved 6-8 ugers alderen 
udgjorde drøvtygningen hele 5 timer i døgnet, hvilket svarer til 60-70% af vok-
senniveauet. 1 en undersøgelse med 54 kalve, der gik på græs og samtidig blev 
fodret 2 x dagligt med mælk, viste Godfrey (1961), at totalkoncentrationen af 
VFA i vommen var på voksenniveau ved 5 ugers alderen, hvilket indikerer en 
normal drøvtyggerfunktion. Adgang til appetitligt, fast foder vil således med-
føre en tidlig grovfoderoptagelse. 

2.2.3 Ligge-/hvileadfærd 
Helt unge kalve ligger ned 16-18 timer i døgnet fordelt på 30-40 perioder. 

Med alderen aftager liggetiden til 9-13 timer i døgnet. Kalven kan ligge i flere 
forskellige stillinger som beskrevet i det følgende. 

Stillingen, hvor hovedet er rejst og kroppens vægt hviler på brystbenet og det 
ene lår (bagbenene kan være mere eller mindre bøjede), ses i 35-70% af tiden, 
medens en stilling, hvor hovedet bøjes ned langs siden og hviler på kroppen el-
ler på underlaget, forekom i 30-35% af tiden. Under gode pladsforhold vil 
kalve ligge fladt på siden i ca. Vi time hvert døgn (Van Putten & Eishof, 1982). 
De længste liggepcrioder forekommer i nattimerne, men en liggeperiode varer 
sjældent over 2Vi-3 timer. 
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2.2.4 Komfortadfærd 
I dette afsnit omtales den del af komfortadfærden, som kalven selv udfører. 

Den sociale hudpleje omtales i afsnit 2.2.5. Komfortadfærden består først og 
fremmest i, at kalven slikker forskellige dele af kroppen. Gnubbe sig op ad gen-
stande eller klø sig med bagkloven kan også forekomme, men frekvensen er 
mindre. Kiley-Worthington & de la Plain fandt, at trangen til hudpleje steg i 3 -4 
måneders alderen (figur 2). 

Min./f/'me 
Min./hour 

3,0 - -

2,0 - -

1,0 - -

1u 1 2 3 4 6 
måned 
month 

Figur 2. Hudplejeadfærd hos kalve (Kiley-Worthington & de la Plain, 1983). 
Comfort behaviour in caives (Kiley-Worthington & de la Plain, 1983). 

I en svensk undersøgelse med 10 kalve fandt Lidfors (1987), at komfortadfær-
den faldt fra 10% af tiden ved 4 ugers alderen til 4% ved 6 måneders alderen. 
Forskelle i vejret og i antallet af hudparasitter har imidlertid en afgørende ind-
flydelse på forekomsten af komfortadfærd. Komfortadfærden fordelte sig med 
83% slikke sig selv, 12% klø sig mod genstande og 3% klø sig selv. 
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2.2.5 Social adfærd 
I de første uger efter kælvningen er det koen, der tager initiativet til kontak-

ten mellem ko og kalv. Koen både brøler mere og snuser og slikker oftere sin 
kalv end omvendt. Senere ændres dette forhold, således at det ved 4 måneders 
alderen er kalven, der mest aktivt vedligeholder kontakten. 

Tyrekalves bånd til koen brydes definitivt ved kønsmodenhed, hvorimod 
kviekalve bevarer båndet til koen. Reinhardt & Reinhardt (1981) fandt således, 
at alle tætte relationer mellem hundyr blev opretholdt gennem en treårig obser-
vationsperiode. 

Kalvens sociale kontakt til andre kalve er begrænset i den første tid (figur 3). 
Kontakten til andre kalve stiger med alderen, og ved 3 måneders alderen synes 
der at være en markant stigning i kalvens behov for social kontakt. I modstrid 
hermed fandt Lidfors (1987), at socialkontakten mellem kalve faldt fra 3,4% af 
observationstiden ved 4 ugers alderen til 0,5% ved 3-5 måneders alderen. Tyre-
kalve var mere socialt aktive end kviekalve. 

Rangorden. Under legen indlæres den sociale adfærd, som senere fører til ud-
viklingen af en rangorden. Hos unge kalve eksisterer der ingen rangorden, men 

Min Jtime 
M'm./hour 

0,7 

0,5 •• 

0,3 •• 

0,1 •• 

1 u 1 2 3 4 6 
måned 
month 

Figur 3. Kalvens kontakt til artsfæller (Kiley-Worthington & de la Plain, 1983). 
Social contact between calves (Kiley-Worthington & de la Plain. 1983). 
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fra 6-7 måneders alderen skifter kamplegene karakter, således at dominansfor-
holdene fastlægges (Thiedemann, 1973; Sambraus, 1978). Rangordenen hos 
unge dyr skifter dog ofte, og tidligst fra 9 måneders alderen er en trussel nok til 
at jage et andet dyr bort (Reinhardt, 1981). 

2.2.6 Seksuel adfærd 
Kønsmodenhed indtræder i 6 til 12 måneders alderen varierende med race og 

miljøforhold (Sambraus, 1978). Tyrekalve viser dog interesse for brunstige køer 
allerede fra 4 måneders alderen. Når kønsmodenheden indtræder, skiller ungty-
rene sig ud fra l o k k e n og lever alene eller i grupper beståeede udelukkende af 
ungtyre. 
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3 Adfærd ender forskellige produktionsforhold 

Der findes i dag et forholdsvis stort antal opstaldningssvstemcr til henholds-
vis småkalve og ungdyr. I det følgende angives i hovedtræk fordelingen mellem 
de enkelte systemer. Tallene stammer fra en landsdækkende spørgeundersø-
gelse udført af Landskontoret for kvæg i 1988. 

Til kalve op til 4 ugers alderen anvendes hovedsageligt enkeltbokse (83%), 
mens ældre småkalve overvejende opstaldes i fællesbokse (87%). Råmælk tilde-
les i 86% af besætningerne, mens kalvene i de øvrige besætninger helt eller del-
vist får råmælk ved at patte køerne. Mælk tildeles i skåle/spande, og kun i 3% 
af besætningerne anvendes pattesystemer i mælkefodringsperioden. 

I langt hovedparten af besætningerne kommer kvierne på græs (91%). På 
stald er der en ligelig fordeling mellem besætninger med henholdsvis bundne og 
løsgående kvier. 

I slagtekalveproduktionen anvendes afgræsning kun i 5% af besætningerne. 
1 de besætninger, der har slagtekalvene bundet (43%), anvendes der strøelse i 
85% af besætningerne. I de øvrige besætninger er kalvene løsgående, og her an-
vendes hovedsageligt spaltegulv uden strøelse. 

3.1 Mælketildelingssystemets indflydelse på adfærden hos kalve 
Placeres kalven sammen med koen straks efter fødslen, etableres der - som 

omtalt tidligere - straks en stærk binding mellem ko og kalv. Hos kødkvæg vil 
denne situation kunne fortsætte, indtil kalven fravænnes naturligt ved 8-9 må-
neders alderen. Hos malkekøer tages kalven oftest fra koen umiddelbart efter 
fødslen, og der etableres derfor (næsten) aldrig nogen kontakt mellem ko og 
kalv. 

Albright (1982) fandt hos 36 Holstein-Friesian kalve, der blev taget fra koen 
straks ved fødslen, efter 24 timer eller efter 72 timer, at deres maternelle adfærd 
var ens, da de kælvede 2 år senere. Derimod var malketemperamentet signifi-
kant bedre (P<0,05) hos de dyr, der blev fravænnet straks ved fødslen, medens 
holdet, der havde pattet i 72 timer, gav mest mælk (P<0,05). 

3.1.1 Drikke- og ædeadfærd 
Mælketildeling ved, at kalven patter koen, bevirker, at kalvens pattebehov 

dækkes naturligt. Koens tilstedeværelse stimulerer endvidere optagelsen af im-
munglobulin (Ig) fra råmælk (Selman, 1971). Endvidere stimulerer det »peri-
staltik og gødmngsafsætning« (Metz & Metz, 1986). Pattekalvcn optager store 
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mælkemængder, fordi den har fri adgang til mælk, hvorimod mælkefodring fra 
spand oftest er restriktiv. 

Ved anvendelse af kunstigt pattesystem (automatisk eller pattespand) opnås 
en drikkeadfærd, der er lig den naturlige (Gregersen & Dybkjær, 1984, tabel 2, 
jvf. afsnit 2.2.2). Tilsvarende resultater er fundet af Hafez & Lineweaver (1968) 
og Webster et al. (1985). Et pattesystem medfører endvidere, at kalvens unor-
male sutten på andre kalve og på inventaret i perioden efter mælkefodringen re-
duceres betydeligt. 

Tabel 2. Mælkefodringens indflydelse på drikkeadfærd og foderoptagelse (Gregersen & 
Dybkjær, 1984). 
7 he influence of method of milk delivery on drinking behaviour and feed intake. 
(Gregctsen Dybkjær, 1984). 

Pattesystem Spand 
(mælk ad lib.) (5,21 mælk dgl.) 
Artificial teat Bucket 
(milkadlib.) (5.21 milk daily) 

Antal kalve 6 6 
Number of calves 
Antal drikkeperioder 9.9 2 
Number of drinking periods 
Varighed pr. periode, min. 12.3 4.3 
Time per period, min. 
Total drikketid, min. 122 8.6 
Total drinking time, min. 
Høoptagelse, min. 62 76 
Hay intake, min. 
Kraftfoderoptagelse, min. 24 77 
Concentrates intake, min. 

Tildeles mælken derimod af spand 2 x dagligt, vil fodringen ændre drikkead-
færden radikalt, idet kalven som oftest drikker al mælken straks ved tildelingen 
(2-3 minutter). Både frekvensen og varigheden bliver derfor betydeligt reduce-
ret i forhold til den situation, hvor kalven patter (tabel 2). 

Tabel 2 viser endvidere det velkendte fænomen, at begrænsning af mælke-
mængden stimulerer optagelsen af især kraftfoder. 

Drikkeadfærden er tilsyneladende forskellig hos de enkelte kvægracer. Le 
Neindre et al. (1979) fandt således, at Friesian kalve var hurtigere oppe at stå og 
langt hurtigere lærte at drikke af spand end kalve af Sålers racen (fransk amme-
korace), (tabel 3). 

Optagelse af strukturrigt foder er noget essentielt for kalven. Trangen til at 
optage fast foder, således at drøvtygningsfunktionen kan udvikles, starter me-
get tidligt. Gregersen & Dybkjær (1984) registrerede drøvtygning allerede i 5-9 
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Tabel 3. Adfærden hos nyfødte kalve af Holstein-Friesian og Sålers race (Le Neindre et 
al.» 1979). 
Behaviour in newborn caives of Holstein-Friesian and Sålers race. (Le Neindre et 
al., 1979). 

H-F Sålers 

alene alene hos ko 
alone alone with cow 

Antal kalve 8 8 8 
Number of calves 
Stå 1. gang, min. 154 229 7 6 

Standing 1st time, min. 
Ståtid, min. 19 5 7 1 

Time standing, min. 
Antal kalve der drak 
frivilligt af spand efter 
Number of calves drinking 
voluntarily after 

3. fodring, 3rd feeding 8 0 

4. fodring, 4th feeding 8 1 
5. fodring, 5th feeding 8 3 

dages alderen hos kalve, der havde fri adgang til både hø og kraftfoder. I den 
første tid fandt drøvtygning kun sted, når kalvene lå ned. Derimod udvikler de 
en høj frekvens af unormal adfærd, hvis der ikke tildeles tilstrækkeligt stråfoder 
(Van Putten & Eishof, 1981; Webster & Saville, 1982). Sidstnævnte viste, at blot 
200 g halm dagligt til sødmælkskalve gav næsten normal drøvtvgningsaktivitet, 
og frekvensen af en række unormale adfærdshandlinger blev betydeligt reduce-
ret. 

3.1.2 Sutteadfærd 
Kalvens suttebehov er meget stort i de første 4-5 leveuger, og motivationen 

forstærkes i forbindelse med mælkedrikningen (Van Putten & Eishof, 1981). Så 
snart kalven begynder at drikke eller patte, øges trangen til at sutte og når et 
maximum 5-6 minutter efter, at kalven startede på at drikke. Behovet aftager 
igen gradvist over den næste halve time (Gregersen & Dybkjær, 1984; Sam-
braus, 1984). 

I den situation hvor kalven patter koen, varer patningen som tidligere nævnt 
10-12 minutter, og samtidig udfører kalven så mange sugebevægelser, at dens 
suttebehov tilfredsstilles. Sådanne kalve sutter meget sjældent på andre kalve 
eller inventar efter mælkeoptagelse. Hafez & Lieeweaver (1986) har dog vist, at 
både Holstein-Friesian og Hereford kalve kan fortsætte med at patte koen, selv 
efter at yveret er tømt. 
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Ved spandefodring drikkes mælken frem for at optages via suttebevægelser, 
og selve mælkeoptagelsen afsluttes oftest på det tidspunkt, hvor suttemotivatio-
nen har nået sit maximum. Den stærke suttemotivation efter mælkeoptagelse 
fra spand bevirker, at sutteadfærden rettes mod inventar og nabokalve, især 
øre, ben, pung, penis og mund (Mees & Metz, 1984). Denne form for erstat-
ningspatning er hyppigst i de to første levemåneder (Wierenga, 1987). Samtidig 
kan der udvikles unormal pat tead færd på forhud/penis med urindrikning til føl-
ge, hvilket er skadeligt for dyret (Wilt, 1985). Disse unormale adfærdsclemen-
ter kan bevares også senere i opdrætningsperioden (Sambraus, 1985). 

Metz & Mekking (1986) har vist, at fri adgang til mælk ikke hindrer suttead-
færd rettet mod andre objekter, hvis mælken drikkes af spand fremfor via patte-
system. Tidsforbruget til mælkeoptagelse var mindre for de spandefodrede kal-
ve, mens snydepatten blev brugt betydeligt mere (tabel 4). Mælkeoptagelsen 
var størst for kalve fodret via pattesystem. 

Tabel 4. Oraladtærd hos kalve tildelt mælk ad. Mb. via spand eller pattesystem (Metz & 
Mekking 1986) 
Oial beha o i i c l es delivered milk ad. lib. from a drinking bowl or from an 
artificial teat. (Metz & Mekking, 1986). 

Mælketildeiing Pattesystem Spandefodring 
Milk regime Artificial teat Bowl-fed 

Mælkeoptagelse, min. 44.2 17.7* 
Milk intake, min. 
Antal måltider 17.4 14.1 
Number of meals 
Snvdepatte, min. 1.0 13.9* 
Dummy teat, min. 
Mælkeoptagelse, kg 11.9 8.0* 
Milk intake, kg 

* P < 0 , 0 5 

Suttebehovet reguleres således ikke entydigt af de ernæringsmæssige behov, 
men i høj grad også af mælketildelingsmetoden (Stephens, 1982; Wilt, 1985). I 
overensstemmelse hermed fandt Metz (1984) en tendens til, at sult reducerer i 
stedet for at øge den tid, der bliver anvendt til sutteadfærd rettet mod andre ob-
jekter. 

S u 11 e-/s 1 i k ke ad færd rettet mod andre kalve - intersuckling - hos kalve i 
gruppe kan hindres, hvis kalvene fastholdes i fanggitter og har adgang til kraft-
foder i 20-30 min. efter mælkeoptagelse (se tabel 5). 

Wierenga (1987) fandt dog, at selv ved opbinding efter mælketildeling ud-
førte 5 ud af 20 seks uger gamle kalve patteadfærd rettet mod forhud - preputial 
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suckling. Derimod kunne permanent opbinding i de første 2 leveuger helt 
hindre denne unormale sutteadfærd. De Wilt (1985) har også vist, at opbinding 
af sødmælkskalve de første 6 leveuger, hindrer udvikling af preputial suckling. 
Endvidere fandt Stephens (1982), at opstaldning i enkeltboks indtil 4 ugers alde-
ren. reducerer forekomsten af intersuckling. 

Tabel 5. Indflydelse af fiksering i fanggitter efter mælke- tildeling (Kittner, 1967) 
Influence of tying up after milk delivery. (Kittner, ¡967). 

Fiksering, min. 0 5 10 20 30 
Tving up, min. 
Intersuckling, min. 6.1 1.7 (k6 O 0-0 

Ved mælketildeling via pattesystem dækkes kalvens suttebehov i højere grad 
under mælkeoptagelsen, hvilket medfører, at kalvens unormale sutten på andre 
kalve og/eller inventar reduceres betydeligt (Gjestang, 1981; De Wilt, 1985; 
Mees & Metz, 1984). Tilvænning til pattesystem bør imidlertid ske i første leve-
uge, idet kalvens medfødte instinkt for pattesøgning forsvinder efter 3-9 dage 
(Webster, 1984). Kalve, der har optaget mælk via spand indtil da, kan have svært 
ved senere at lære at drikke ved et pattesystem (Stephens, 1974). En bestemt 
drikkeadfærd bør derfor tilegnes i løbet af den første leveuge. 

3.1.3 Slikkeadfærd 
Slikke-sig-selv er en medfødt og instinktiv adfærd, der allerede forekommer 

i kalvens første levedøgn (Brownlee, 1957). Kvæg har en udpræget trang til at 
slikke og blive slikket af artsfæller (Sambraus, 1969), og slikkeadfærden må be-
tragtes som en helt normal adfærdsytring. Som nævnt tidligere er det næsten 
udelukkende koen, der slikker kalven i den første tid efter fødslen, først senere 
begynder kalven at gengælde slikningen. Steinel (1977) fandt ingen social slik-
ning mellem kalve, der gik i flok sammen med deres mødre. Dette tilskrives, at 
koen fungerer som social slikkepartner. Slikning synes at have en social funk-
tion, idet både Koch (1968) og Sambraus (1969) har vist, at social slikning oftest 
forekommer ved aktivitetsskift, f.eks. før og efter hvile, og ved forstyrrelser, 
der skaber uro i flokken. Social slikning ses oftere mellem rangnære individer 
end mellem individer, der står langt fra hinanden i rangordenen (Sambraus, 
1969). 

Kerr & Wood-Gush (1985) fandt en signifikant positiv korrelation mellem so-
cial slikning hos 20 Holstein-Friesian kalve og deres senere mælkeydelse. Social 
slikning, der oftest rettes mod hoved, øre og hals, har sandsynligvis stor betyd-
ning for flokkens stabilitet og sammenhæng, og de enkelte dyrs indbyrdes rela-
tioner. 
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Wikrån & Åkerberg (1984) fandt dobbelt så meget social slikning hos kalve i 
spaltegulvsboks (1,3 nrVdyr) som hos kalve på dybstrøelse (3,4 m2/dyr). I spalte-
gulvsboksen blev alle kalve slikket af alle, medens dette ikke var tilfældet i dyb-
strøelsesboksen. Den øgede slikkeaktivitet kan være konfliktadfærd, idet det er 
kendt i mange sammenhænge, at netop komfortadfærd kan ses som oversprings-
handlinger. 

Unormal slikkeadfærd kan være, at kalve slikker sig selv voldsomt, især på 
forben og skuldre, eller at kalve i gruppe slikker hinanden intensivt (Fraser, 
1980). Slikken og gnaven i inventar med unormal frekvens og varighed ses lige-
ledes. Webster & SavilJe (1982) anfører dog, at disse adfærdselementer også kan 
forekomme hos ammekalve på græs (6% af tiden). 

Den unormale slikkeadfærd kan være forårsaget af flere faktorer. Adfærden 
kan udvikles som følge af et udækket suttebehov (Sambraus, 1985; Stephens, 
1983; Webster & Savilte, 1982; Broom, 1982). Manglende mulighed for social 
hudpleje kan også have betydning (Fliegner & Buckenauer, 1977). Broom 
(1982) viste således, at frekvensen af slikke-sig-selv øges hos kalve, der isoleres 
fysisk. Tilsvarende fandt Gregersen & Dybkjær (1984) dobbelt så hyppig fore-
komst af slikke-sig-selv adfærd hos kalve i enkeltboks som i fællesboks. Endvi-
dere brager kalve uden strøelse langt mere tid til at slikke sig selv end kalve med 
strøelse (Webster & Saville, 1982). Endvidere anfører Sambraus (1985) og Uns-
helm et al. (1982), at tildeling af hø til sødmælkskalve hindrer udvikling af slik-
kestereotypier. 

Intensiv slikkeadfærd bevirker, at dyrene optager en mængde hår. Hvis håre-
nes passage gennem fordøjelseskanalen ikke stimuleres gennem en tilstrække-
lig strukturrig foderration, dannes hårboller (bezoarer) i vommen. Der kan 
være op til 30 stk. med en total vægt på 1-2 kg pr. dyr, og de kan medføre for-
stoppelse (Broom, 1982; Van Putten & Eishof, 1982; Unshelm et al., 1982). 

3.2 Fodringssystemets indflydelse på adfærden hos ungdyr 
Opdræt af kalve på mælkefoder uden nogen form for strukturfoder anvendes 

for at opnå lyst kalvekød (tremmekalve, sødmælkskalve). Denne produktions-
metode forekommer ikke i Danmark, så konsekvenserne for adfærden vil kun 
blive kort omtalt. Kalvene fodres op til ca. 200 kg alene på mælkefoder, og den 
totale mangel på strukturfoder medfører velfærdsproblemer i form af anæmi, 
dannelse af hårboller i vommen og unormal adfærd (Unshelm et al., 1982; Savil-
le, 1983). Den unormale adfærd ses som pseudodrøvtygning, biden og gnaven i 
inventar og intens slikke-/patteadfærd, der rettes både mod kalven selv og andre 
kalve. Disse adfærdsformer kan udføres i op til 6-8 timer dagligt (Saville, 1985). 

Fodring af ungtyre med h e 1 s æ d s - / m a j s e n s i 1 a g e og kraftfoder har i tyske un-
dersøgelser ligeledes vist sig at kunne give forstyrrelser i adfærden associeret til 
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ædeadfærden, sandsynligvis på grand af strukturmangel (Sambraus, 1985). Alle 
undersøgte tyre udviste mindst en af følgende adfærdsforstyrrelser: 
- Oral adfærd rettet mod staldkammerater (overdreven slikke-/sutteadfærd). 
- Oral adfærd rettet mod inventar. 
- Urindrikning. 
- Tungerulning. 

Sambraus (1984) fandt således, at 21 ud af 55 tyre udførte tungerulning, mens 
orale stereotypier rettet mod inventar og staldkammerater forekom hos alle 
dyr. Tilsvarende er fundet af Wierenga (1987). Graf (1985) og Wierenga (1987) 
fandt endvidere, at frekvensen af tungerulning stiger i de første 3-4 levemåne-
der, hvorefter den er konstant. Utilstrækkelig optagelse af strukturfoder angi-
ves som den væsentligste årsag til orale stereotypier (Sambraus, 1984). Webster 
& Saville (1982) fandt, at kalve uden stråfoder/strøelse brugte mere tid til at 
slikke og gnave i inventar end kalve med strøelse (13,8% mod 3,5% af døgnet). 
I lighed hermed fandt Graf (1985), at tyre, som fik hø i tilskud til majsensilage 
og kraftfoder, anvendte mindre tid til orale stereotypier end tyre, som ikke fik 
tildelt hø. 

Under gængse fodringssystemer, hvor kalve/ungdyr tildeles så meget struk-
turfoder, at unormal oral adfærd forhindres, vil to sociale faktorer påvirke dyre-
nes ædeadfærd: 
- ± tilstedeværelsen af artsfæller, 
- konkurrence og aggression. 

Kvæg er flokdyr, der foretrækker at æde samtidigt. Under frie forhold vil dy-
renes ædeaktivitet være synkroniseret således, at de stort set følger den samme 
døgnrytme. Resultater fra Metz & Mekking (1978) antyder således, at sandsyn-
ligheden for, at en ikke ædende ko genoptager foderoptagelsen, stiger stærkt, 
når en gruppefælle begynder at æde. Tilsvarende fandt Warnick et al. (1977), at 
gruppeholdte kalve begyndte at æde tilskudsfoder og hø tidligere end kalve, der 
gik enkeltvis eller var totalt isolerede. Det må derfor antages, at tilstedeværel-
sen af artsfæller indvirker positivt på foderoptagelsen. 

De sociale faktorer, der kan influere på foderoptagelsen er konkurrence og 
aggression, der fremprovokeres af ikke sociale omstændigheder såsom plads-
forholdene, foderbordets udformning og mængden af det tildelte foder. 

3.2.1 Restriktiv fodring 
Tildeles fodermidler i begrænsede mængder på fælles foderbord, bliver ho-

vedparten af foderet ædt i løbet af kort tid. Pladsforholdene ved foderbordet 
har derfor en afgørende betydning for en jævn foderoptagelse hos alle dyr 
(McPhee et al., 1964). Mangel på foderbordsplads vil medføre, at lavt range-
rende dyr trænges væk, og kun de højt rangerende har relativt uforstyrrede æde-
perioder, og deres totale ædetid bliver derved længere end resten af gruppens. 
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Figur 4. Ædetid hos højt og lavt rangerende dyr ved forskellig adskillelse ved foderbordet 
(Bouissou & Signoret, 1971). 
Eating time of animals with high and low dominance order in connection with dif-
ferent constructions of the feed manger (Bouissou & Signoret, 1971). 
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Selv ved en foderbordsplads pr, kvie kan der forventes en stigende spredning i 
kviernes tilvækst, når restriktivt foder udgør en betydelig del af foderrationen 
( S ø r e n s e n , 1987). 

Ved tildeling af fodermidler i begrænset mængde på fælles foderbord skal der 
således være mindst én foderbordsplads pr. dyr. Foderbordets afgrænsning vil 
derefter være bestemmende for dominerende dyrs mulighed for at tilkæmpe sig 
foder på de lavere rangerende dyrs bekostning. Hvis dyrene hindres i at nå hin-
anden fysisk, har overordnede dyrs trusler mindre effekt, og de underordnede 
dyr kan æde mere uforstyrret (Bouissou & Signoret, 1971). En mere simpel ad-
skillelse, især over selve foderbordet, således at hovedet er beskyttet, kan give 
en høj grad af beskyttelse (se figur 4). 

3.2.2 Ad libitum fodring 
Ved fodring efter ædelyst, hvor dyrene har adgang til foder i alle døgnets ti-

mer, skulle det teoretisk ikke være nødvendigt, at alle dyr kan æde samtidigt. 
Undersøgelser over køers ædeadfærd ved varierende belægningsgrad af foder-
bordet har vist, at ædetiden falder med stigende belægningsgrad (Henneberg et 
al., 1986). Der ses dog først et markant fald i ædetiden, når ædepladsen reduce-
res til under 20-25 cm pr. ko, svarende til 3 køer pr. foderbordsplads. 

Tilsvarende resultater er fundet i forsøg med ungdyr (tabel 6). For ungtyre 
faldt ædetiden ved 23 cm ædeplads pr. dyr, og samtidig steg aggressionsnivea-
uet. Tilvæksten blev først påvirket negativt ved 18 cm ædeplads pr. dyr. Kviers 
ædetid faldt ligeledes ved reduktion af ædepladsen til 27 cm pr. dyr, og ved 20 
cm pr. dyr var både ædetiden betydeligt kortere og tilvæksten lavere. Det skal 
dog bemærkes, at ved 20 cm pr. kvie var der kun foder til rådighed 14 timer i døg-

Tabel 6. Æ d e a d f æ r d og tilvækst ved forskellig belægningsgrad af foderbord. 
Eating behaviour and daily gain at different rates of occupancy of feed manger. 

Cm foder- Tilvækst Ædetid, 
bordsplads g/dag mm. Kilde 
Cm eating Daily gain Eating time 

space g/day mm. Reference 

81 820 289 
Kvier 41 660 283 Keys e t a l . , 
Heifers 27 720 258 1978 

20 470 213 

70 1204 209 
Ungtyre 35 1229 209 Lutz et al. , 
Fattening bulls 23 1234 185 1982 

18 1146 169 
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net. Det er givet, at restriktion i foderoptagelse har forstærket effekten af den 
høje belægningsgrad. 

Skærpede konkurrenceforhold ved foderbordet rammer som nævnt tidligere 
især de lavt rangerende dyr. Som det fremgår af figur 5, fandt Metz & Mekking 
(1978) et markant fald i ædetiden for de lavest rangerende kvier, når der var 6 
ædepladser til 17 kvier. Da drøvtygningstidee for disse dyr også faldt, må det an-
tages, at der er sket et fald i foderoptagelsen. I overensstemmelse hermed var 
aggressionsniveauet øget; især de lavest rangerende blev ofte afbrudt under fo-
deroptagelsen, så længden af ædeperioderne var mindre for disse dyr. 

Relativ 
ædetid 

120 i 

110 - # 

• 

* * + 

* 

* * 

* 
too hi 

+ 

90 -

80 -J * Rangplacering 
Dominance order 

t— ——f——• „ —y— T -I 1 1 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Lav Høj 
Low High 

Figur 5. Sammenhængen mellem ædetid og rangorden ved 6 ædepladser til 17 kvier (Metz 
& Mekking, 1978). 
Relation between eating time and dominance order with 6 eating places for 17 heif-
ers (Metz & Mekking, 1978). 

Det må således konkluderes, at foderkonkurrence enten ved restriktiv foder-
mængde eller restriktive pladsforhold i høj grad indvirker på ungdyrs ædead-
færd - ofte med negativt udslag for lavt rangerende dyr. Effekten af konkurren-
ceforholdene er dog afhængig af gruppens sammensætning (Metz & Mekking, 
1978), idet kvier, der er opdrættet sammen siden fødsel, er mere tolerante over-
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for hinanden, også under foderkonkurrence. Selv et år efter gruppernes etable-
ring fandt Bouissou & Høvels (1976) såvel et højere aggressionsniveau som en 
signifikant lavere foderoptagelse i blandede grupper end i grupper, der var eta-
bleret ved fødsel. 

3.3 Opstaldningens indflydelse på adfærden hos kalve og ungdyr 
Adfærden hos ungdyr i forskellige staldtyper er forholdsvis sparsomt belyst. 

De foreliggende undersøgelser har fokuseret på: 
- betydningen af kontakt til artsfæller, 
- gulvtypens/liggeunderlagets indflydelse på adfærden, 
- betydningen af belægningsgraden. 

Dette kapitel vil derfor især omhandle disse emner. Ædeadfærden vil ikke 
blive omtalt, idet den i høj grad er betinget af foderrationens sammensætning og 
udfodringsmetoder samt pladsforholdene ved foderbordet og dets udformning. 

3.3.1 Individuelt kontra gruppeopdrættede kalve. 
Adfærden hos ungdyr i bindestald er påvirket af den begrænsning i bevægel-

sesfriheden, som opbindingen medfører. Opbindingen og båsens dimensioner 
bør være således, at dyrene ikke hindres i at udføre hudplejeadfærd og i ubesvæ-
ret at indtage en normal hvilestilling (Van Putten & Eishof, 1982; Bogner, 
1982). 1 hovedparten af hviletiden ligger kalven på brystet med forbenene på 
hver side af brystet og bagbenene skubbet ud til enten højre eller venstre side. 
Van Putten & Eishof (1982) fandt dog, at 10-15% af den totale liggetid foregår 
på siden med alle ben strakt ud til den ene side. 

Gjestang & Berg (1975) og Nygaard & Haugland (1970) viste, at den samlede 
liggetid var 60-120 min. længere hos ungtyre i bindestald end i løsdrift. Der-
imod har bundne dyr færre liggeperioder. Ladewig & Smidt (1987) fandt såle-
des, at tyre i bokse med dybstrøelse havde 24,3 liggeperioder, hvorimod tyre i 
bindestald havde 10,7 liggeperioder. Tilsvarende angiver Bogner (1982), at 
kalve i løsdrift oftere skifter mellem stående-liggende position end kalve i bin-
destald. Den væsentligste årsag til disse forskelle må være, at individuelt op-
drættede dyr (bindestald eller enkeltboks) i mindre omfang bliver motiveret af 
artsfællers aktivitet, og at udøvelsen af social adfærd er stærkt begrænset (Graf 
et al. 1976; Reissig-Berner, 1979; Bogner & Reissig-Berner, 1982). 

Hos kalve med begrænset bevægelsesfrihed kan et utilfredsstillet bevægelses-
behov medføre pludselig og voldsom aktivitet med fysiske skader til følge (Nell-
schütz 1982). I open-field test* viste individuelt opdrættede kalve betydelig 
større aktivitet end kalve opdrættet i grupper, hvilket må betragtes som en kom-

* Open-field test: Adfærdstest hvor dyrene placeres enkeltvis i en arena inddelt i felter. 
Aktiviteten samt frekvensen og varigheden af undersøgende adfærd registreres. 
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pensatorisk reaktion på deprivation af bevægelsesfriheden (Dantzer, 1983). 
Mackay & WoodGush (1980) konkluderer på baggrund af et lignende forsøg, at 
restriktioner i bevægelsesfriheden og mulighed for udøvelse af social adfærd 
medfører højere motivation for frygtrespons og eksploration. 

Hel eller delvis mangel på mulighed for udøvelse af social adfærd hos kalve i 
form af isoleret eller individuel opdrætning betyder, at den sociale adfærd ikke 
udvikles normalt (Wiepkema, 1987). Den manglende erfaring bevirker f.eks., 
at kalve i konkurrencesituationer og under anden kontakt med andre dyr hur-
tigt trækker sig tilbage (Broom & Leaver, 1978; Waterhouse, 1978). Warnick et 
al. (1977) undersøgte adfærden hos tre hold kalve, der i perioden 0-74 dage var 
opstaldet i henholdsvis grupper, individuelt eller isoleret. Derefter blev alle 
kalve placeret i grupper i løsdrift. Som det fremgår af tabel 7, udviste de isole-
rede og individuelt opdrættede kalve størst aktivitet i open-field test. Derimod 
vokaliserede de med lavere frekvens, og rangplaceringen var lavest for de totalt 
isolerede kalve. Kalve opdrættet i grupper fra fødslen var højest placeret i rang. 
Tilsvarende fandt Broom (1981), at kalve, der var isoleret, udviste unormal ad-
færd, når de 12 uger gamle blev sat i grupper. De undgik kontakt med andre 
kalve bl.a. ved at ligge meget i sengebåsene. 

Tabel 7. Adfærd hos kalve (74-124 dage gamle) i grupper i forhold til opstaldning i perio-
den 0-74 dage. (Warnick et al., 1977). 
Behaviour of calves (74-124 days old) in groups in relation to rearing system at the 
age of 0-74 days. (Warnick et ah, 1977). 

Opstaldning 0-74 dage 
Rearing system 0-74 days 

Adfærd Grupper Individuelt Isoleret 
Behaviour Groups Individually Isolated 

Vokaliserer, antal 6,3a 0,7b l ,9b 

Vocalizations, number 
Aktivitet 28,2a 64,5b 98,8C 

Acitivity 
Rangplacering 15,Ga 8,0b 4,8b 

Dominance rank 

(Tal i samme række uden fælles bogstav er forskellige P<0,05) 
(Means with different subscripts are different P<0.05) 

3.3.2 Gulvtype og liggeunderlag 
Gulvets skridsikkerhed har stor indflydelse på ungdyrs adfærd, idet et glat un-

derlag bevirker, at en del adfærdsaktiviteter indskrænkes, og at der hyppigt fo-
rekommer unormale elementer i især liggeadfærden. Underlagets hårdhed og 
formbarhed har ligeledes betydning for liggeadfærden (Irps, 1984). 
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Tabel 8, Procent tilfælde hvor ungtyre på spaltegulv glider afhængig af adfærdsaktivitet. 
Percentage of cases with fattening bulls slippering during the performance of vari-
ous behavioural activities. 

% udskred % slips 

spaltegulv 
slatted floor 

perforeret gulv 
perforated floor 

dybstrøelse 
deep litter 

Komfortadfærd 22,7 8,1 0,3 
Comfort behaviour 
Social adfærd 36,0 13,5 0,4 
Social behaviour 
Opspring 41,8 41,2 0,0 
Mounting 

Jævnfør tabel 8 er der betydelig forskel på skridsikkerheden på spaltegulv og 
dybstrøelse. På dybstrøelse forekom udskred stort set ikke under hverken so-
cial- eller komfortadfærd, mens en tredjedel af al social aktivitet på spaltegulv 
medførte udskred. 

Andreae & Smidt (1982) har beskrevet adfærden, når ungtyre, der flyttes til 
spaltegulv, lægger sig. Figur 6 viser, hvorledes sekvensen af bevægelser ændres/ 
afbrydes, når dyrene lægger sig. Endvidere viser figur 7 den atypiske situation, 
hvor dyret sandsynligvis for at beskytte forknæene sætter sig på spaltegulvet 
med bagparten først. Tabel 9 viser adfærden hos ungtyre, når de lægger sig på 
henholdsvis spaltegulv og dybstrøelse. Ud af mere end 2000 lægge-sig observa-

Tabel 9. Liggeadfærd hos ungtyre på spaltegulv henholdsvis dybstrøelse (Andreae & 
Smidt, 1982). 
Lying behaviour in bulls on slatted floors or deep litter. (Andreae & Smidt, 1982). 

Dybstrøelse 
(m = 2130 obs) 

Deep litter 
(n = 2130 obs) 

% 

Spaltegulv 
(m = 1129 obs) 

Slatted floor 
(n = 1129 obs) 

% 

1) lægger sig uden afbrydelse 95,1 60,0 
lying without interruption 
med 1 afbrud 4,2 22,0 
with 1 interruption 
med 2-4 afbrud 0,3 8,0 
with 2-4 interruptions 

2) lægger sig - helt afbrudt 0,1 1,7 
lying down - interrupted 

3) med bagben først 0,3 8,3 
with hind legs first 
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Snuser til underlag 
ude at lægge sig 

Uden gulvkontakt Med gulvkontakt 

Figur 6, Afbrydelser i lægge-sig-bevægelsen på spaltegulv (Andreae & Smidt, 1981). 
Interruptions in lying behaviour on slatted floors (Andreae & Smidt, 1981). 

tioner på dybstrøelse foregik 95,1% uden afbrydelser, og kun i 6 tilfælde blev 
bevægelsen udført unormalt. På spaltegulv foregik kun 60% af lægge-sig-aktivi-
teten uden afbrydelse, og 8,5% af observationerne var atypiske. Graf (1979) 
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fandt tilsvarende en højere frekvens af unormal lægge-sig-/rejse-sig adfærd hos 
ungtyre på spaltegulv sammenlignet med dybstrøelse. 

Forekomsten af unormale faser, når dyr lægger sig på spaltegulv, stiger med 
alderen (Graf, 1979; Wierenga, 1987). Flere undersøgelser har således vist, at 
antallet af liggeperioder er reduceret på spaltegulv i forhold til dybstrøelse, 
fordi bevægelsen er hæmmet (Graf et al. 1976; Graf, 1984; Andreae, 1979; Be-
neke, 1985; Muller et al. 1986). 

Tilbydes kvier valget mellem at opholde sig på dybstrøelse kontra spaltegulv, 
foretrækkes dybstrøelsen - af alle observationer over liggende dyr foretrak 4% 
spaltegulv, mens resten foretrak dybstrøelse (Irps, 1987). 

Hos hurtigt voksende ungtyre ses en nedsat resistens i skeletstrukturen mod 
mekaniske belastninger. Opstaldning på spaltegulv, som på grund af glathed og 
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hårdhed kan resultere i unormal bevægeadfærd, kan også betragtes som en så-
dan belastning (Dåmrich, 1987). Omvendt kan smerter i leddene være årsag til 
en ændret bevægeadfærd, især på et mere hårdt underlag (Reiland et al. 1978). 

Ungtyre på dybstrøelse udfører mere hudpleje end ungtyre på spaltegulv 
(Larsson et al. 1984). Endvidere har Andreae et al. (1978) vist, at adfærd, der 
fordrer mere voldsom fysisk aktivitet - stangeleg og styrkeprøver, reduceres på 
spaltegulv (fig. 8). De t te medfører , at rangordenen er mere ustabil, idet frek-
vensen af aggressive stød øges på spaltegulv. I overensstemmelse hermed fandt 

100 — 

social 
hudpl. 
social 
groom. 

stange-
lege 
butting 

styrke-
prøver 
domin. 
test 

aggr. 
stød 
agres, 
interac. 

Figur 8. Frekvensen af social adfærd hos ungtyre på spaltegulv eller dybstrøelse (Andreae 
et al., 1978). 
Frequency of social behaviour in fattening bulls on slatted floors or straw (Andreae 
etal, 1978). 
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Schlichting (1987) en generelt større social aktivitet hos tyre på dybstrøelse i for-
hold til spaltegulv, specielt var frekvensen af opspring reduceret på spaltegulv. 

Det må konkluderes, at opstaldning af ungtyre på spaltegulv hæmmer dyre-
nes bevægeadfærd i en sådan grad, at frekvensen og udøvelsen af såvel liggead-
færd, komfortadfærd som socialadfærd ændres så betydeligt, at dyrenes velfærd 
må antages at være forringet. 

3.3.3 Belægningsgrad 
Kvæg er fra naturens side flokdyr og vil i visse situationer søge tæt sammen, 

men hvert enkelt dyr opretholder dog altid et distancekrav til artsfæller, dvs. en 
afstand - der hvis den overskrides - resulterer i flugt eller angreb. Ved en høj be-
lægning begrænses dyrenes bevægelsesfrihed, og som følge af gentagne over-
skridelser af distancekravet kan der opstå socialt stress (Squires, 1975). Det ek-
sakte distancekrav kendes ikke, fordi det afhænger af den givne situation og de 
involverede dyrs placering i rangordenen. 

Donaldson et al. (1979) fandt, at der var mindre total aktivitet, når der var 2,3 
m2 i stedet for 9.3 n r pr. kvie. De tre lavest rangerende kvier var mest aktive, 
sandsynligvis for at undgå mere dominerende kvier. 

En øget belægningsgrad hos ungtyre på spaltegulv (1,95 m2/dyr mod 2,60 m2/ 
dyr) resulterede i flere aggressive sammenstød og en højere frekvens af unormal 
adfærd (Wierenga, 1987). Tilsvarende er fundet af Larsson et al. (1984) ved sam-
menligning af 1,5 nr / tyr kontra 2,4 nr/tyr. Sambraus et al (1984) fandt, at fre-
kvensen af unormal adfærd (tungerulning, oral adfærd rettet mod genstande og 
artsfæller) var 2,5-3,0 gange så høj ved 1.5 nr / tyr som ved 2,3 nr/tyr. Brunstige 
kvier gav ligeledes anledning til større uro ved 1,6 nr/kvie end ved 3,0 nr/kvie, 
især fordi antallet af opspring var øget (Beneke, 1985). 

Sammenligning mellem to belægningsgrader har i flere undersøgelser vist, at 
mindre plads betyder, at flere dyr jages op som følge af forstyrrelser fra gruppe-
fæller (Sziies, 1976; Beneke, 1985; Wierenga, 1987). Frekvensen af unormal 
rcjse-sig-/lægge-sig-adfærd øges ligeledes (Graf, 1979; Wierenga. 1987). An-
dreae et al. (1980), Kirchner (1986) og Wierenga (1987) fandt alle en tendens til 
et fald i den totale liggetid. Beneke (1985) fandt et signifikant fald i liggetiden 
fra 850 til 804 min./døgn ved en reduktion i arealet pr. kvie fra 3,0 til 1,6 n r . 

Den øgede frekvens af unormal adfærd, når belægningsgraden øges, er en 
medvirkende årsag til øget frekvens af haletråd hos ungtyre på spaltegulv 
(Konggaard et al. 1984; Bisgaard et al. 1987). 

Unshelm et al. (1981) og Beneke (1985) registrerede en større sekretion af 
cortisol hos ungdyr på spalter, når belægningsgraden var høj (1,6 n r -2 ,0 n r / 
dvr). En øget cortisolsekretion er udtryk for. at dyrene ved høj belægning er ud-
sat for en belastning. Dette er i overensstemmelse med faldende tilvækst ved 
øget belægning, som er påvist i adskillige forsøg (Morrison et al. 1970; lian et al. 
1979; Morrison & Prokop, 1983; Bisgaard et al. 1987). 
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De omtalte undersøgelser viser samstemmende, at en høj belægningsgrad 
hos ungdyr opdrættet i grupper belaster dyrene i en sådan grad, at det har nega-
tive konsekvenser for både dyrenes velfærd og produktion. Dyrenes vægt samt 
gruppestørrelsen er imidlertid også afgørende for effekten af en given belæg-
ningsgrad. Det er derfor ikke muligt ud fra ovennævnte resultater at give eks-
akte retningslinier for arealkrav pr. dyr. 

3.4 Kvægbrugerens indflydelse pa adfærden 
Kvægbrugeren har gennem valg af staldsystem og produktionsmetode selv-

følgelig en afgørende indflydelse på dyrenes adfærd som beskrevet i de foregå-
ende afsnit. 1 låndteringsprocedut er samt omfanget af håndtering kan imidler-
tid også være af betydning (Seabrook, 1972). 

Går kalven hos koen i råmælksperioden, opnås en ernæringsmæssig fordel, 
men i malkekobesætninger skal båndet mellem ko og kalv brydes. Det kan ikke 
udelukkes, at denne situation er belastende for begge parter. Samtidig skal 
kvægbrugeren lære kalven at drikke af spand, når den er 3-4 dage gammel. Gy-
orkos (19S6) har vist, at kalven i 3-4 dages alderen har en sensitiv periode med 
hensyn til prægning på mennesker. Dvs. at der på dette tidspunkt relativt let op-
nås et tillidsforhold mellem dyr og menneske. Skal dette forhold blive positivt, 
er det vigtigt, at tilvænningen til mælkespanden ikke udvikler sig til en »slås-
kamp«. Den positive kontakt mellem kalv og kvægbruger i denne periode er 
selvfølgelig ligeså aktuel, hvis kalven tages fra moderen straks efter fødslen. 

Sato et al. (1984) har dog vist, at intensiv håndtering alene i 0 -3 måneders al-
deren ikke er tilstrækkeligt til at hindre frygtreaktioner på et senere alderstrin. 
Bouissou & Boissey (1988) fandt, at 15 måneder gamle kvier, der var blevet 
håndteret 3 dage om måneden fra fødsel til 9 måneders alderen, var mindre 
frygtsomme over for mennesker og bedre i stand til at tilpasse sig nye situatio-
ner, end kvier der var blevet håndteret 3 dage om ugen fra fødsel til 3 måneders 
alderen. 

Disse resultater antyder således, at håndtering ikke kun påvirker forholdet 
mellem menneske og dyr, men også dyrenes generelle reaktioner og/eller frygt-
respons. Yderligere undersøgelser på dette område kan derfor være af betyd-
ning for både velfærd og produktion. 
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4 Konklusion 

I denne beretning er gennemgået den foreliggende litteratur vedrørende de 
adfærdsmæssige forhold hos kalve og ungdyr, dels med henblik på at opnå ind-
sigt i de normale adfærdsmønstre, og dels med sigte på at belyse de ændringer, 
der opstår i adfærden ved anvendelsen af mere restriktive systemer. 

I n at u ri i ge/se m i nat u ri i ge omgivelser dannes et bånd mellem ko og kalv, som 
for tyrekalvenes vedkommende består indtil fravænningen omkring 11 måne-
ders alderen, mens tilknytningen mellem ko og kviekalv sandsynligvis varer ved 
ud over diegivningsperioden. Kalve, som opdrættes sammen med koen, patter 
flere gange i døgnet og optager mere mælk end spandefodrede kalve. 

Ved tidlig fravænning af kalve, som det sker i malkekvægholdet, kan et udæk-
ket pattebehov hos spandefodrede kalve give anledning til patteadfærd rettet 
mod andre kalve og/eller inventar. Opbinding af kalve, enten i en periode umid-
delbart efter mælketildeling eller permanent i de første 2-6 leveuger, kan hindre 
den unormale sutteadfærd, men det giver ikke kalvene mulighed for at få dæk-
ket deres pattebehov. Mælketildeling via kunstige pattesystemer (automatisk 
eller pattespand) bevirker, at drikkeadfærden bliver mere lig den naturlige pat-
tekalvs. 

Kalve har en sensitiv periode for prægning på mennesker i 3-4 dages alderen, 
men fortsat jævnlig håndtering gennem hele opdrætningsperioden er væsentlig 
for at opnå ikke-frygtsomme dyr. De foreliggende resultater tyder endvidere 
på, at kalve skal gennemgå en socialiseringsproces før 10.-12. leveuge for at ud-
vikle en normal adfærd overfor artsfæller. Betydningen af prægning på såvel 
mennesker som artsfæller er dog ikke tilstrækkeligt belyst. 

Orale stereotypier, dvs. slikken og biden rettet mod inventar eller andre dyr, 
tungerulning og urindrikning, kan forekomme såvel hos kalve som større dyr. 
Flere faktorer såsom mangel på strukturfoder, restriktive opstaldningssyste-
mer, manglende mulighed for udøvelse af socialadfærd menes at have indfly-
delse på forekomsten af disse adfærdselementer. For nærværende er det ikke 
muligt at drage endelige konklusioner vedrørende årsager og funktion af disse 
adfærdselementer. Stereotypier antages imidlertid generelt at være et signal på 
uhensigtsmæssige produktionsforhold, og yderligere undersøgelser på dette 
område er derfor af betydning set ud fra et velfærdsmæssigt synspunkt. 

Konkurrence om foder, enten ved restriktiv fodring og/eller ved restriktive 
pladsforhold ved foderbordet, er oftest ensbetydende med et øget aggressions-
niveau samt et fald i ædetid og foderoptagelse for de lavest rangerende dyr. Ved 
restriktiv fodring bør der således være mindst én foderbordsplads pr. dyr. For-
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søg med såvel ungtyre som kvier har vist, at tre dyr pr. ædeplads selv ved ad libi-
tum fodring medfører ovennævnte ændringer i adfærden. Konsekvenserne af en 
belægningsgrad i størrelsesordenen mellem 1 og 3 dyr pr. ædeplads er ikke klar-
lagt. 

Opstaldning på spaltegulv, specielt af hurtigt voksende ungtyre, medfører 
som følge af gulvets glathed og hårdhed væsentlige ændringer i adfærden. Flere 
undersøgelser (jfr. afsnit 3.3.2) har således vist, at frekvensen af unormal lægge-
sig-/'rejse-sig-adfærd stiger, og udøvelsen af såvel komfortadfærd som social ad-
færd hæmmes. Hvis anvendelsen af spaltegulv samtidig kombineres med en høj 
belægningsgrad, ses endvidere flere aggressive interaktioner og en højere fre-
kvens af unormal adfærd. En høj belægningsgrad resulterer i en faldende til-
vækst, ligesom forekomsten af halesår stiger stærkt. 

Yderligere undersøgelser vedrørende gulvtype, boksudformning og gruppe-
størrelse/belægningsgrad er derfor af væsentlig betydning for både dyrenes vel-
færd og produktionsresultat. 
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