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FORORD 

Gennem de senere år er der ved Afd. for forsøg med kvæg og får udført en 
række undersøgelser med malkekøer, hvor indflydelsen af forskellige pattepe-
rioder på såvel koens som kalvens adfærd, sundhed og produktion er søgt be-
lyst. Resultaterne publiceres under fællestitlen »Undersøgelser vedrørende ko-
kalv samspil«. Der er tidligere publiceret to meddelelser omhandlende hen-
holdsvis en 10 dages patteperiode (nr. 586) og en patteperiode på 6-8 uger (nr. 
773). Nærværende beretning beskriver indflydelsen af henholdsvis 0 og 5 dages 
patteperiode på koens adfærd, mælkeydelse og yversundhed. 

Forsøgste kn i kerne Gynther Nielsen, Per Andersen og Pauli Havmøller har 
udført arbejdet med forsøgenes praktiske gennemførelse. Forsøgstekniker Erik 
Decker har foretaget den EDB-mæssige bearbejdning af talmaterialet og frem-
stillet tabellerne. Manuskriptet er renskrevet af assistent Henny Molbo. 

Forsøgsanlæg Foulum, juli 1990 
A. N e i m a n n - S ø rens c n 
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SAMMENDRAG OG KONKLUSION 

I danske malkekvægbesætninger tages 86% af kalvene fra koen straks efter 
fødslen, medens resten helt eller delvist patter koen i nogle dage. Det forhold, 
at ko og kalv går sammen, antages at have en gunstig »psykisk« effekt på begge. 
Koen slikker kalven ren, sætter gang i dens blodomløb og stimulerer dens afsæt-
ning af gødning og urin - kort sagt »får gang i kalven«. Kalven kan få råmælk i 
små portioner fordelt over døgnet, og den samlede mælkeoptagelse kan blive 
betydelig. Mange kalve skal imidlertid hjælpes til at patte første gang, og det 
kan være vanskeligt at vurdere, om kalven får tilstrækkelig råmælk. Da det er 
koen, der er den aktive part i ko-kalv samspillet de første dage, må det også for-
modes, at det er den, der påvirkes mest af såvel samværet som af adskillelsen. 

Formålet med forsøget var at undersøge, hvorledes koens adfærd blev påvir-
ket af, at kalven blev taget fra straks efter fødslen sammenlignet med en adskil-
lelse 4 døgn efter fødslen. Samspillet med opstaldningsformen blev også under-
søgt, idet adskillelsen blev foretaget dels i løsdrift/dybstrøelse, dels i bindestald/ 
kælveboks. Ligeledes blev adskillelsesstrategiens indflydelse på koens mælke-
ydelse og yversundhed undersøgt. Forsøget blev gennemført med malkekøer af 
SDM-racen. 

Af undersøgelsen kan konkluderes: 
I bindestalden var både ligge- og ædeadfærden negativt påvirket af adskillel-

sen, medens dette ikke i samme grad var tilfældet i dybstrøelsesstalden. Unor-
mal adfærd som »bide på inventar« og »leaning mod inventar« blev kun observe-
ret i bindestalden men aldrig i kælveboksen. Frekvensen af unormal adfærd var 
i øvrigt upåvirket af adskillelsestidspunktet. Koens fysiske adfærdsaktiviteter 
var mest »normale«, når ko og kalv gik sammen. En adskillelse på 5. dagen af 
ko og kalv (efter råmælksperioden) havde kun lille indflydelse på koens adfærd 
- mest i bindestalden. Mælkeydelse og fedtprocent var upåvirket af, at kalven 
pattede koen de første 4 døgn, hvorimod pattekalven reducerede mast i tisfre-
kvensen med 2 - 2,5 gange. 

Resultaterne tyder desuden på, at den første tid efter kælvningen er en van-
skelig periode for koen, hvilket kom til udtryk ved kortere liggetid, flere ligge-
perioder, mere stående drøvtvgning, øget komfortadfærd og mere unormal ad-
færd - kort sagt tegn på stress. Belastningen syntes betydelig større i bindestal-
den end i kælveboksen og d y b s t r ø e 1 s e s s t a 1 d en. 
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SUMMARY AND CONCLUSION 

At the National Institute of Animal Science, Foulum, a series of experiments, 
separating calves from cows at different ages, were carried out. In this paper 
separations at 0 and 5 days of age were compared in two different stables, a 
loose housing stable, together with other cows and a tie-stall/ealving box. The 
purpose of the experiments was to investigate the effect on the behaviour of the 
cow when she was allowed to be together with the calf for the first 4 days and 
nights, as well as the occurrance of separation problems. Milk production and 
frequency of udder disease were recorded. Four groups of 4-6 Danish Friesian 
cows were used. 

Conclusion: 
In the tie-stall both lying and eating behaviour were affected negatively by the 

separation, while in loose housing this did not happen to the same extent. Ab-
normal behaviour like leaning and barbiting occured only in the tie-stall, 
though not in the calving pen. The frequency of abnormal behaviour was, for 
that matter, unaffected by the age of separation. The cow's physical behaviour 
was most "normal", when cow and calf were together. Separation on the 5th day 
of age (after the colostrum period) had only little effect on the cow's behaviour 
- but more so in the tie-stall than in loose housing. Milk yield and fat content 
were unaffected by the presence of the sucking calf, while the frequency of mas-
titis was reduced by 2 - 2 . 5 times. 

The results indicate moreover that the first days after giving birth are hard on 
the cow, witness the decrease in lying time, the increased number of lying 
periods as well as the higher incidence of rumination while standing, comfort 
behaviour and abnormal behaviour - all signs of stress. The strain was signifi-
cantly higher in the tie-stall than in the calving pen and in loose housing. 
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1 INDLEDNING 

Fravænning og adskillelse hos vildtlevende kvæg sker, når kalven er 8-15 må-
neder gammel eller senest ved næste kælvning (Reinhardt: et al. 1986, Schloeth 
1961). I de fleste kødkvægbesætninger går kalven hos koen indtil fravænning ved 
6 -8 måneders alderen (Stenbæk et al. 1980). Hos malkekvæg tages kalven der-
imod fra koen på et meget tidligere tidspunkt - oftest straks efter kælvningen. 
Et relevant forsøgsspørgsmål ville derfor være, om blot få dages samvær mellem 
ko og kalv har en positiv indflydelse på koens velfærd (dvs. adfærd, produktion 
og sundhed) sammenholdt med adskillelse straks efter kælvningen. 

Efter kælvningen reagerer koen på synet af kalven med svage, dybe lydytrin-
ger og vil i de fleste tilfælde straks begynde intenst at slikke kalven. Slikningen 
rettes først og fremmest mod kalvens hoved, skuldre og ryg og kryds. Under slik-
ningen, der er meget energisk de første 1-2 timer efter fødslen, lærer koen kal-
ven at kende. Denne adfærd er betydningsfuld for bindingen mellem ko og kalv. 
Senere genkender koen sandsynligvis sin kalv ved hjælp af høre- og lugtesans 
(Edwards & Broom 1982). 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 adskillelse. 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«. Koen har et kort tidsrum efter 
kælvningen på 1-2 timer, hvor den er meget påvirkelig overfor syns-, lugte- og 
høreindtryk fra den nyfødte kalv, og hvor bindingen sker (den sensitive perio-
de). 

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 slikkeaktivitet er næsten lige så stor i 2. som i 1. 
time efter kælvningen modsat ældre køer (Edwards & Broom 1982). Hos Frie-
sian-racen fandt Broom (1983), at 8% af 1. kalvs køerne slet ikke slikkede deres 
kalve indenfor de første 6 timer, hvilket sjældent ses hos kødkvæg. 

Allerede i løbet af de første 6 timer aftager slikningen til det lave niveau, der 
ses i de efterfølgende maneder. Efterbyrden afgår normalt få timer efter kælv-
ningen. Koen æder fosterhinder og efterbyrd og renser i øvrigt kælvningsstedet 
for alle rester efter fødslen, sandsynligvis for at nedsætte lugten og dermed risi-
koen for at tiltrække rovdyr. 

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 (Kilgour et al. 1975) 

Tidligere undersøgelser - udenlandske såvel som danske - har vist, at en pat-
teperiode på 2-8 uger kan have en positiv indflydelse på koens mælkeproduk-
tion, yversundhed og reproduktionsforhold (Walsh 1974, Kaiser 1975, Peel et al. 
1979, Krohn og Madsen 1985). Effekten af en kortere patteperiode er derimod 
ikke tidligere undersøgt, selv om den må antages at være mest relevant i malke-
kvægbesætninger. 
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2 MATERIALER OG METODER 

2.1 Forsøgsplan 
Forsøget blev gennemført dels I en dybstrøelsesstald (D), hvori der gik 11 an-

dre køer uden kalve, og dels i en bindestald/kælveboks (B). I dybstrøelsesstal-
den havde køerne fri adgang til både en løbegård og en græsfold, 

I hvert af de to staldsystemer indgik 2 hold på 4-6 køer. 
Hold N: Adskillelse straks efter kælvningen 
Hold F: Adskillelse på 5. dagen. 

Køerne på hold ND og FD valgte selv kælvningsstedet (dybstrøelse, løbegård 
eller græsfold). I bindestalden kælvede køerne på hold NB i deres bås og på 
hold FB i kælveboksen. På hold ND og NB blev kalven taget fra koen straks ef-
ter fødslen og flyttet til en anden stald. På hold FD gik ko og kalv sammen i 4 
døgn i dybstrøelsesstalden og på hold FB i en kælveboks. På 5. dagen blev kal-
ven på begge hold taget fra koen og flyttet til en anden stald. Koen forblev i dyb-
strøelsesstalden på hold FD, men på hold FB blev den flyttet tilbage til sin bås. 

2.2 Forsøgsdyr 
Alle køer var i 1. laktation og af racen SDM. 

2.3 Adfærdsregistreringer 
I bindestalden blev adfærdsregistreringerne foretaget via videooptagelser, og 

observationsperioden var hver gang 24 timer. I dybstrøelsesstalden var adfærds-
registreringerne direkte observationer med en observationsperiode på 15 timer 
(06.00-21.00 - timer med dagslys). De registrerede adfærdsparametre er anført 
i Appendix. Observationerne blev foretaget på følgende tidspunkter efter kælv-
ningen. 

Hold 

ND og NB FD og FB 

Kælvningsdøgn _ 
(1. døgn efter adskillelse) 

3. døgn efter kælvning 3. døgn efter kælvning (ko+kalv) 
(3. døgn efter adskillelse) 

_ 5. døgn efter kælvning 
(1. døgn efter adskillelse) 

7. døgn efter kælvning 
(3. døgn efter adskillelse) 
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2.4 Andre registreringer 
I bindestalden blev mælkeydelse, frekvensen af klinisk mastitis og tilbage-

holdt efterbyrd registreret på 2x10 køer i 2. laktation, som havde laet samme 
forsøgsbehandling som holdene NB og FB. Registreringerne blev foretaget i pe-
rioden 0-30 dage efter kælvning. 

2.5 Statistiske metoder 
D e statistiske analyser blev foretaget ved anvendelse af GLM-proceduren i 

SAS-pakken (SAS User's Guide: Statistics, 1982). Følgende GLM-modeller 
blev anvendt, når resultaterne var normalfordelt. 

Y = HOI.D + KO (HOLD) + TID + rest 

Ved sygdomsdata er anvendt en Fishers lixact Test. 
Ved ikke normalfordelte adfærdsdata er anvendt nonparametriske statistiske • 

analysemetoder (Siegel 1956). 
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3 RESULTATER 

3.1 Kælvning i dvbstrøelsesstalcl 
Effekten af adskillelse straks efter kælvning og på 5. dagen blev undersøgt i 

dybstrøelsesstald med andre køer. De væsentligste adfærdsresultater fremgår af 
Tabel 1. Koens liggeadfærd i dybstrøelsesstalden var meget lidt påvirket af kal-
vens fratagningstidspunkt. Ædetiden var selvfølgelig kortest i kælvningsdøgnet 
og derefter stigende med afstanden fra kælvning, men upåvirket af hvornår kal-
ven blev taget fra. Antallet af ædeperioder var signifikant højest på adskillelses-
dagen (hold FD). 

Forsøgsbe han d 1 i rige n havde ingen signifikant indflydelse på komfortadfær-
den. Derimod snusede køerne signifikant hyppigere til underlaget, når de gik 
med kalven end efter adskillelsen. 

Frekvensen af køernes socialadfærd (slikke andre køer) varierede mellem de 
enkelte observationsdøgn, men var upåvirket af tidspunktet for adskillelsen. På 
3. dagen efter kælvningen slikkede koen kalven i 15 minutter fordelt på 17 perio-
der. 

Under disse relativt frie og stimulirige forhold i dybstrøelsesstalden havde 
kalvens tilstedeværelse og tidspunktet for adskillelsen således næsten ingen ind-
flydelse på koens adfærd. 

I tabel 3 er vist resultatet af en række andre adfærdselementer, leaning, voka-
lisering og bide på inventar, som har optrådt med forskellig hyppighed, Leaning 
mod inventar er kun set på hold ND (3. dag) hos 2 køer med en meget lille fre-
kvens. Vokalisering blev kun registreret hos 1 ko på hold ND, men hos 3-5 køer 
på hold FD afhængig af observationstidspunktet. Antallet af dybe, brummende 
k al del yde (m-m) efter kalven steg til det dobbelte på adskillelsesdagen sam-
menlignet med dagen før, kalven blev taget fra. På tilsvarende måde steg antal-
let af mere højlydte, kaldende brøl (M-u-h) fra 13 til 94 gange. Tre dage efter at 
kalven var taget fra, blev dette brøl kun registreret 15 gange i observationsperio-
den. Det er normalt, at koen brøler til og efter kalven, når de går sammen. 
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Tabe! 1. Varighed og frekvens (LSM)afen række adfærdselementer hos 1. kalvs køer i 
dybstrøelse ved forskellig fratagningstidspunkt af kalven (observationspe-
riode 06.00-21.00). 
Behaviour of the cows (duration and frequency, LSM) in deep bedding at different 
separation time of the calf (observation period 06.00-21.00). 

Hold N D Hold FD 
Group ND Group FD 

Dage fra kælvning 1 3 3 
Daysfrom calving 
Dage fra adskillelse 1 3 ko + kalv 
Daysfrom separation cow+calf 
Antal køer 6 6 5 
No. ofcows 

Varighed, min. 
Duration, min. 

Liggetid 264 229 219 197 252 
Lying time 
Ligge med hoved på krop 34 48 49 40 48 
Lying with head on body 
Ædetid 91 124 111 126 139 
Eating time 
% drøvtygning, liggende 47 36 36 38 36 
% rumination, lying 
Komfortadfærd 8 18 18 17 13 
Comfort behaviour 
Snuse til underlag 14 13 15 6 3 
Sniffing the ground 
Frekvens 
Frequency 

Liggeperioder 10 8 8 9 9 
Lying periods 
Ligge med hoved på krop 6 7 6 7 7 
Lying with head on body 
Ædeperioder 24b 22b 25bc 33ac 28bc 

Eating periods 
Drikkeperioder 4 4 4 6 3 
Drinking periods 
Komfortadfærd 31 32 43 43 33 
Comfort behaviour 
Snuse til underlag 26 13 54a l l b 5b 

Sniffing the ground 

abc = Forskellig bogstav, sign. mindst (P<0,05) 
abc = Different letter, sign, at least (P<0.05) 



3.2 Kælvning I bindestald og kælveboks 
Adfærdsresultaterne er anført i tabel 2. Liggetiden var signifikant højest, når 

kalven gik hos koen (3. døgn). På hold FB faldt liggetiden voldsomt ved adskil-
lelsen for igen at være normal 3 dage senere. Ligge frekvensen var kim lidt påvir-
ket af adskillelsen. Antallet af gange, koen lå med hovedet på kroppen (hvi-
lende liggestilling), var signifikant lavere på hold FB end på hold NB, men upå-
virket af tidspunktet for adskillelsen. Både varigheden og antallet af stillinger, 
hvor koen hvilede hovedet på kroppen, var størst i kælvningsdøgnet, hvilket 
nok mere må tilskrives kælvningen end den umiddelbare adskillelse. 

Ædetiden og antallet af ædeperioder var kun signifikant påvirket i forbin-
delse med adskillelsen på hold FB - lavere ædetid og flere ædeperioder - altså 
en mere afbrudt foderoptagelse. Andelen af liggende drøvtygning var kun over 
65-80% (normalt), når kalven gik hos koen mod signifikant lavere i de andre ob-
servationsperioder. 

Frekvensen af komfortadfærd var lavest, når kalven gik hos koen, men i øv-
rigt kun lidt påvirket af adskillelsen. Lignende resultater gjorde sig gældende 
for snuse til underlaget (eksplorationsadfærd). Varigheden af dette adfærdsele-
ment var desuden signifikant højest på hold NB. 

Sammenlignes koens adfærd med og uden kalv 3 dage efter kælvningen, var 
flere adfærdselementer signifikant påvirket, når koen var uden kalv. 

Niveauet for de enkelte adfærdselementer var i øvrigt mest normalt (dvs. 
sammenlignet med senere i laktationen), når ko og kalv gik sammen. 

En reel sammenligning af adfærden på de 2 hold i adskillelsesdøgnet er van-
skelig, fordi adskillelsen på hold NB var sammenfaldende med kælvningen, 
hvor adfærden kan være mere påvirket af selve kælvningen end af adskillelsen. 

Effekten af de 2 adskillelsestidspunkter kan derfor bedst vurderes på adfær-
den 3 dage efter adskillelsen, og her er der ingen væsentlig forskel på køernes 
adfærd. 

I bindestalden blev leaning mod inventar registreret, efter at kalven var taget 
fra, hos 75-100% af køerne med en frekvens på 22-32 (Tabel 3). Leaning fore-
kom ikke, når ko og kalv gik sammen i kælveboksen. Bide i inventar blev kun 
observeret på hold FB efter adskillelsen. 
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Tabel 2. Varighed og frekvens (LSM)af en række adfærdselementer hos 1. kalvs køer I 
hindestald/kælveboks ved forskellig fratagningstidspunkt af kalven (Døgnob-
servationer). 
Behaviour of the cows (duration and frequency, LSM) in tie-stall!calving box at 
different separation time of the calf (24 hours observations). 

Hold N D Hold FD 
Group ND Group FD 

Dage fra kælvning 1 3 3 5 7 
Days from calving 
Dage fra adskillelse 1 3 ko + kalv 1 3 
Days from separation cow+calf 
Antal køer 5 5 4 4 4 
No. of cows 

Varighed, min. 
Duration, min. 

Liggetid 608ab 446bc 750a 301° 595ab 

Lying time 
Ligge med hoved på krop 81b 52 22a 25a 39a 

Lying with head on body 
Ædetid 188b 183b 152 122a 184b 

Eating time 
% drøvtygning, liggende 32bc 16b 89a 3 9 b c 57c 

% rumination, lying 
Komfortadfærd 16 10 1 7 6 26 
Comfort behaviour 
Snuse til underlag 130b 93b 20a 1 4 a 3a 

Sniffing the gro und 
Frekvens 
Frequency 

Liggeperioder 26 26 23 16 21 
Lying periods 
Ligge med hoved på krop 33ac 20ac 7 b gcb 13ac 

Lying with head on body 
Ædeperioder 74b 72b 62b 1 3 1 a c 109c 

Eating periods 
Drikkeperioder 19 20 18 21 24 
Drinking periods 
Komfortadfærd 118 143a 81b 100bc 130ac 

Comfort behaviour 
Snuse til underlag 101 109 40a 154b 127b 

Sniffing the ground 

abc = Forskellig bogstav, sign, mindst (P<0,05) 
abc = Different letter, sign, at least (P<0.05) 
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Tabel 3. Anden adfærd hos køer i forbindelse med adskillelse af ko og kalv i henholds-
vis bindestald og dybstrøeisesstald. 
Behaviour in cows in connection with separation in tie-stall and deep bedding, re-
spectively. 

Dybstrøelse H o l d N D H o l d F D 
Deep bedding Group ND Group FD 

Dage fra kælvning 1 3 3 5 7 
Days from calving 

Leaning mod inventar % dyr 33 - - -

Leaning against equipment % animals 
frekvens 4 _ _ -

frequency 

Vokalisering % dyr 17 60 100 60 
Vocalization % animals 
m-m frekvens 73 1 Q a b 2 3 a _ b 

frequency 
muh frekvens 6 3 17b 

9 4 a 9 b 

frequency 

Bindestald Hold NB Hold FB 
Tie-stall Group NB Group FB 

Dage fra kælvning 1 3 3 5 7 

Days from calving 

Leaning mod inventar % dyr 80 100 - 7 5 75 
Leaning against equipment % animals 

frekvens 32b
 3 1 b a 2 2 b 2 4 b 

frequency 

Bide i inventar % dyr - - _ a l l b 13b 

Barbiting % animals 
frekvens - 7 5 75 
frequency 

ab = Forskellig bogstav (P<0,05) Wilcoxon matched-pairs test and Friedman analysis 
ab = Different letter (P<0.05) of variance. 
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3.3 Mælkeydelse og yversundhed 
Som nævnt under materialer og metoder blev der gennemført en sideløbende 

undersøgelse med 20 køer i 2. laktation, hvor kalvene også blev taget fra koen 
straks eller på 5. dagen. Formålet var at fastlægge pattekalvens indflydelse på 
koens mælkeydelse og yversundhed. 

Mæ 1 keprøduktionen var upåvirket af de 2 adskillelsestidspunkter (Tabel 4). 
Akut klinisk mastitis blev vurderet som forekomst af nyinfektioner og geninfek-
tioner i forhold til forrige laktation. Resultaterne viste, at risikoen for såvel ny-
infektioner som genopblussen af tidligere mastitistilfælde var 2-2,5 gange 
større ved adskillelse straks sammenlignet med senere. Tilsvarende resultater 
er tidligere fundet ved en pattcpcriocle på 10 dage (Krohn og Madsen 1985). 
Frekvensen af tilbageholdt efterbyrd var upåvirket. 

label 4. Effekten af adskillelse af ko og kalv straks eller på 5. dagen på henholdsvis 
mælkeydelse, klinisk mastitis og tilbageholdt efterbyrd (0-30 dage efter kælv-
ning i 2. laktation). 
Effect of separation immediately or after 5 days on milk yield, clinical mastitis and 
retained placenta, respectively, (0-30 days after calving in 2nd lactation). 

Adskillelse 
straks 

immediately 

Adskillelse på 
5 . d a g e n 

Separation 
after 5 days 

Antal køer 12 8 
No. of cows 
Mælk. kg 32,6 32,7 
Milk, kg 

32,7 

Fedtprocent 4,71 4.83 
Fat percentage 
% køer med klinisk mastitis 50 13 
% cows with clinical mastitis 
% nyinficerede køer/kirtler 25/28 14/11 
% newly infected cows!quarters 
% geninficerede køer/kirtler 38/30 20/17 
% reinfected cows!quarters 
% køer med tilbageh. efterbyrd 25 17 
% cows with retained placenta 
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4 DISKUSSION 

4.1 Pattekaivens indflydelse på koens mælkeydelse og yver sundhed 
Mælkeydelse og fedtprocent blev ikke påvirket af, at kalven pattede koen de 

første 4 dage. Derimod reducerede pattekalven mastitisfrekvensen i de første 
30 laktationsdage med 2-2,5 gange. Flere udenlandske undersøgelser viser til-
svarende lavere mastitisfrekvcns. både mens koen pattes og i perioden efter ad-
skillelsen (Everitt et al. 1968, Walsh 1974). Generelt betragtet vil hyppige malk-
ninger forbedre yversundheden, ligesom det er påvist, at kalvens spyt indehol-
der bakteriehæmmende stoffer. 

4.2 Koens adfærd i første lakt e 
1 den første tid efter kælvnin »en generelt påvirket af kælvningen, den 

begyndende produktion og et ofte stort og spændt yver, hvilket kan påvirke hen-
des fysiske aktiviteter. I Tabel 5 er vist en række adfærdsdata for de samme køer 
60 dage efter kælvningen observeret på tilsvarende måde (Krohn 1990). Tabel-
len skal sammenlignes med resultaterne fra første laktationsuge i henholdsvis 
dybstrøelsesstalden (Tabel 1) og i bindestalden (Tabel 2). 

I dybstrøelsesstalden var liggetiden lidt kortere i 1. laktationsuge end senere 
i laktationen. Antallet af liggeperioder og liggestillinger afveg kun ubetydeligt 
fra hinanden. Liggetiden i bindestalden var derimod betydeligt kortere i første 
laktationsuge og antallet af liggeperioder større, dvs. koen lå ikke så længe ad 
gangen som senere i laktationen. Både varigheden og frekvensen af stillingen 
med hovedet hvilende på kroppen (hvilende liggestilling) var højere i kælv-
ningsdøgnet end senere i laktationen. 

Både i bindestalden og dybstrøelsesstalden var ædetiden lavere i 1. laktations-
uge sammenlignet med senere i laktationen. Derimod var andelen af liggende 
drøvtygning, der normalt udgør 65-80% af den totale drøvtygning (Hafez og 
Bouissou 1975), betydeligt lavere i 1. laktationsuge end senere. En høj frekvens 
af stående drøvtygning er tidligere fundet og omtalt som tegn på uro og stress 
(Hafez og Bouissou 1975, Munksgaard 1986). 

Komfortadfærd (hudplejeadfærd) kan foregå på alle tidspunkter af døgnet, 
dog mest hyppigt i perioder, hvor andre hovedaktiviteter er lavt prioriteret, 
f .eks. i overgangsfasen mellem æde og hvile og vice versa. En stigning i komfort-
adfærden kan, når der ses bort fra øget angreb af forskellige hudparasitter, op-
træde i situationer, hvor dyret er frustreret eller i en konflikttilstand, dvs. i 
stresssituationer (Kerr og Wood-Gush 1987, Broom 1982). Bortset fra den situa-
tion hvor ko og kalv gik sammen i kælveboksen, var komfortadfærden forøget 
i begge staldsystemer i perioden lige efter kælvning. 

I bindestalden blev der hos de fleste køer fundet en relativt høj frekvens af 
leaning mod inventar og bide i inventar i 1. laktationsuge. Frekvensen var 3-4 
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Tabel 5. Varighed og frekvens (I.SM) af forskellige adfærdselementer 60 dage efter 
kælvning i henholdsvis dvbstrøelsesstald og bindestald (Krohn 1990). 
Duration and frequency (LSM) of behaviour 60 days after calving in deep bedding 
and in tie-stall (Krohn 1990). 

Dybstrøelse Bindestald 
Deep bedding Tie-stall 

Observationsperiode 06.00-21.00 241 (hours) 
Observation period 
Varighed, min. 
Duration, min. 

Liggetid 329 699 
Lying time 
Ligge med hoved på krop 34 50 
Lying with head on body 
Ædetid 159 239 
Eating time 
% drøvtygning, liggende 67 71 
% rumination, lying 
Komfortadfærd 7 15 
Comfort behaviour 
Snuse til underlag 10 32 
Sniffing the ground 
Frekvens 
Frequency 

Liggeperioder 10 16 
Lying periods 
Ligge med hoved på krop 6 19 
Lying with head on body 
Ædeperioder 28 82 
Eating periods 
Drikkeperioder 4 31 
Drinking periods 
Komfortadfærd 19 84 
Comfort behaviour 
Snuse til underlag 12 71 
Sniffing the ground 

g a n g e h ø j e r e e n d s e n e r e i l a k t a t i o n e n ( K r o h n 1990). A d f æ r d e n b lev ikke se t , 
n a r k o og kalv gik s a m m e n i kæl ve b o k s e n . D i s s e 2 a d f æ r d s a k t i v i t e t e r ses nor -
mal t k u n , n a r k o e n b e f i n d e r sig i en s t r e s s e n d e s i tua t ion , f . eks . ved øget be læg-
n ing i s enges t a lde ( W i e r e n g a 1983) og ved ø g e t h å n d t e r i n g ( M u n k s g a a r d 1986). 
D e t o a d f æ r d s f o r m e r ses gene re l t s jæ lden t i dybs t røe l se s s t a lde . 

O v e n n æ v n t e r e su l t a t e r t y d e r p å , at d e n f ø r s t e u g e e f t e r kælvn ingen e r en van-
skel ig p e r i o d e fo r k o e n . D e n h a r k o r t e r e l igget id , f l e re l iggeper ioder , m e r e s tå-
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ende drøvtygning, øget komfortadfærd og mere unormal adfærd - tilsammen 
adfærdsændringer, der peger på, at koen er stresset. Ændringerne var mere ud-
talte i bindestalden end i dybstrøelsesstalden. På nærværende forsøgsgrundlag 
er det umuligt at afgøre, om denne staldeffekt primært skyldes opbindingen og/ 
eller underlagets beskaffenhed. 

4.3 Adskillelsestidspunktets Indflydelse på koens adfærd 
Ved adskillelse umiddelbart efter kælvning undgås enhver kontakt mellem ko 

og kalv, og der etableres ingen binding mellem de to, som senere skal brydes. I 
bindestalden var koens eksplorationsadfærd (snuse til underlaget) signifikant 
forøget (P<0,05) både på 1. og 3. dagen efter kælvning. Generelt var køernes 
adfærd dog mest »normal«, når de gik sammen med deres kalv. Det kan imidler-
tid være vanskeligt at afgøre med sikkerhed, om de fundne resultater på dette 
meget tidlige tidspunkt i laktationen skyldes selve kælvningen eller adskillel-
sen. Adskillelse umiddelbart efter kælvning foregår som regel uden væsentlige 
problemer i praksis. 

Forsøget viste, at i den 1. laktationsuge var koens samlede adfærdsaktiviteter 
mest normale (sammenlignet med senere i laktationen), når ko og kalv gik sam-
men. 

I forbindelse med adskillelsen (1. dag) faldt liggetiden, antallet af ædeperio-
der steg, medens den samlede ædetid blev reduceret. Ligeledes blev andelen af 
liggende drøvtygning reduceret. Koen vokaliserede meget umiddelbart efter 
adskillelsen. Køerne i bindestalden blev mest påvirket. To dage efter adskillel-
sen var koens adfærd igen i store træk normal. 

Adskillelse efter råmælksperioden påvirkede således koens adfærd i negativ 
retning på fratagningsdagen, men allerede 2 dage senere havde koen tilsynela-
dende overvundet problemerne. Kalvens tilstedeværelse i de første dage syntes 
at have en positiv indflydelse på koens adfærd og yversundhed. Endelig bør det 
understreges, at det forhold, at ko og kalv går sammen efter kælvningen, ikke 
er nogen garanti for, at kalven får råmælk indenfor de første 6 timer (Jonasen 
og Krohn 1990). Kvægbrugeren bør altid sikre sig, at kalven får pattet første 
gang og eventuelt hjælpe den. 
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APPENDIX 

Definition på i e registrerede adfærdselementer 
Ligge ned 

Ligge med hovedet 
hvilende på kroppen 

Æde 

Drikke 

Drøvtygning 

Komfortadfærd 

Eksplorationsadfærd 

Bide/sutte på inventar 

Leaning mod inventar 

Vokalisering 

Koens fysiske kontakt 
med kalven 

Kroppen hviler mod underlaget. 

Kroppen hviler på brystbenet - et eller flere ben 
eventuelt strakte, halsen bøjet bagover, så hovedet 
hviler mod kroppen. 

Dyret har fodermidlet i munden og/eller foretager 
tyggebevægelser. Forlader koen foderbordet og fore-
tager anden aktivitet i mere end 30 sek., ophører fo-
deroptagelsen. 

Mulen i kontakt med vandoverfladen og koen gør 
suge- og synkebevægelser. 

Koen udfører malende mundbevægelser, opgylp-
nings- og synkebevægelser. 

Slikke sig og klø sig mod inventar, alle legemsdele 
kan berøres. 

Snuse til underlaget. Mulen mindre end 10 cm fra un-
derlaget (strøelse, græs, jord). 

En inventardel tages i munden - der udføres tyg-
gende/suttende bevægelser. 

Panele, næseryg eller næse trykkes mod en inventar-
del. Varighed min. 15 sek. 

rn-rn: En lav, langtrukken, ensartet lyd, der udføres 
med lukket mund. 
m-u-h: En høj lyd. der begynder med lukket mund og 
slutter med munden åben. 

Snuser, puffer eller slikker kalven. 




