
 
 

NYHEDSBREV JUNI 2022 

Ændringer i bekendtgørelsen om mindstekrav til hold af kvæg 

1. juli 2022 træder flere ændringer i overgangsordningen for mindstekrav til hold af kvæg i kraft. 

Overgangsordningen består af 55 krav som, for bygninger taget i brug før 1. juli 2010, skal være opfyldt 

senest i 2034. Udover kravet til bindestaldskøer skal fem tiltag være implementeret senest 1. juli 2022.  

 Bindestaldskøer udfases senest i 2027, køerne skal i perioden 2022-2027 på græs i 

sommerhalvåret. Minimum 150 dage i mindst 6 timer dagligt. 

Hudpleje  

 §64 malkekvæg skal have adgang til mindst én roterende kobørste. Kravet gælder både ved malke – 

og goldkøer. Kun i sygebokse, enkeltkælvningsbokse og områder hvor køerne opholder i kort tid 

f.eks. i separation i forbindelse med inseminør, dyrlæge mm. er undtaget.  

Minimum én roterende kobørste pr. 50 køer, med afrunding til nærmeste hele. Børsten behøver 

ikke være elektrisk. 

 §102 Ungdyr der opstaldes i grupper af tre eller mere skal have adgang til én stationær børste til 

hudpleje. Ikke nødvendigvis en roterende, men børsten skal være tilpasset dyrenes højde. Ingen 

krav til maksimale antal ungdyr pr. børste. 

 §121 Det samme gør sig gældende for kalve der opstaldes i grupper af tre eller mere, de skal have 

adgang til én stationær børste, der er tilpasset dyrenes højde. Ingen krav til maksimale antal kalve 

pr. børste. 

Ædeplads 

 §79 stk. 2 ædepladser ved nykælvere: 

- Malkekøer der har kælvet, skal indtil 12 dage efter kælvning eller indtil koen vurderes i 

fysiologisk balance, have adgang til én ædeplads pr. dyr. (AMS-besætninger skal først 

opfylde dette krav i 2029) 

- En ædeplads defineres som 70 cm foderbord for stor race og 65 cm for lille race. 

Vandforsyning 

 §82 stk. 2 drikkekopper til malkekvæg 

- Der må højest være 6 malkekøer pr. drikkekop. 

Vær opmærksom på at de 55 krav træder i kraft på forskellige tidspunkter, alt afhængig af alderen på 

bygningerne. 

På landbrugsinfo ligger en oversigt hvor man kan få overblik over, hvilke krav der er aktuelle for netop 

din bygning. 


