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Følgende ting skal være på plads i alle nye stalde fra 1. juli 2012, og derefter som 

angivet som overgangsordning for eksisterende stalde (dog undtagen bindestalde der 

ikke er omfattet af loven): 

 

Senest 1/7-2014: 

 Der skal være en seng pr. ko 

 Foder – køer skal have adgang til fuldfoder, grundfoder eller grovfoder – ungdyr/kalve til adgang til grovfoder 

– for begge i min. 20 timer i døgnet 

 Det er ikke tilladt at bruge elektriske aggregater (gælder også i bindestald – dog OK ved gødning) 

 Køer må kun bindes i visse situationer (fanggitter / 1 time) 

 Kreaturer skal tilses mindst en gang om dagen – syge dyr skal tilses efter behov og minimum 2 gange dagligt 

 Krav til afgræsning, forholdene skal være i orden 

 Underlag i hvileareal skal være tørt og blødt 

 Sygebokse må ikke bruges som kælvningsboks 

 Kælvningsboks må kun bruges som sygeboks ved ikke smitsomme sygdomme 

 Syge og tilskadekomne køer skal kunne holdes adskilt fra andre kreaturer 

 Automatisk malkesystem skal være forsynet med alarm 

 Der skal malkes min. 2 gange i døgnet (ydelse > 25 kg). 

 Tilskudsfoderautomater skal være placeret i tilknytning til ædepladsen og ”uforstyret” 

 Køer: der skal være fri adgang til vand fra vandspejl (vandkop/kar)  

 Ungdyr/kalve: adgang til frisk drikkevand 

Senest 1/7-2016: 

 Indåndingsluft, lys og lysstyrke (dæmpes i 8 timer)  i stalden 

 Køer skal have adgang til kobørster (en børste pr. 50 køer) 

 Maks. 6 køer pr. drikkekop 

 En ædeplads pr. ko ved restriktiv fodring 

 Bredde af ædeplads 65cm. for små racer og 70cm. for store racer 

 En ædeplads for højdrægtige og nykælvere (AMS først fra 1. juli 2029) 

 Kvier, som går i fuldspaltebokse, skal på græs indtil fuldspaltebokse udfases i 2022 

 Kloveftersyn – min. to årlige for køer – efter behov for ungdyr, heraf det ene med kontrol fra dyrlæge/anden 

klovbeskærer. Der skal være behandlingsfacilitet. 

 Ledig sygeboks til ungdyr 

 Maskinmalkning i syge- og kælvningsbokse 

 Beredskabsplan ved strømsvigt  

 Ungdyr opstaldet i grupper skal kunne udføre hudpleje 

 Gulvet skal være skridsikret og fjernelse af gødning 

 Sygepladser Mindst 1 sygeplads og derpå 1 for hver 100 køer og underlag i sygebokse tørt og blødt 

 Underlag i kælvningsboks tørt og blødt 

 Mindst en ledig sygeplads ungdyr/kalve  

 Adgang til pattespand, pattebar eller narresut for kalve og forbud mod sondefodring (OK ved sygdom). 
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Senest 1/7-2022: 

 Forbud mod bindestalde 

Senest 1/7-2024: 

 Afgræsning: drivveje med farbart underlag – mulighed for skygge / adgang til stald 

 Enkelt- og fællessygebokse – mulighed for at anvende enkeltboks hvis nødvendigt - arealkrav 

 Krav om en eftergivelig overfladebelægning på egentlige opsamlingspladser 

 Kælvning i enkeltkælvningsbokse (hovedregel – særregel græs), mindst en enkeltkælvningsboks, min 4 

pladser ved >100 kreaturer- mindst halvdelen som enkeltkælvningsboks + arealkrav  

 Ko og kalv skal gå sammen i minimum 12 timer efter kælvning (gælder fra 1. juli 2014 ved ekst. 

kælvningsboks) 

 Fuldspalter må ikke anvendes til ungdyr/kalve 

 Modtagerafsnit til slagtekalve – sunde/raske inden indsættelse 

 Plant gulv ved foderbord 

 Der må højst være to køer pr. ædeplads ved fodring efter ædelyst – nykælvere højst 2,5 køer og 1 pr. ko i 

kælvningsbokse 

 Maks. 10 køer pr. meter drikkekar 

 Arealkrav ved fællesboks til ungdyr med strøelse over det hele og ustrøet ædeplads 

 Liggearealet i bokse til ungdyr med ustrøet ædeplads 

 Foder til ungdyrene min. en gang dagligt 

 Bredden af ædeplads til ungdyr/kalve 

Senest 1/7-2029: 

 Længden af sengebåse til køer (særregel ved udvidelse af juli2010 stald) 

 Længden af sengebåse til ungdyr/kalve (særregel ved udvidelse af juli2010 stald) 

Senest 1/7-2034: 

 Gangbredderne til køer og kvier – uhindret passage 

 Krav til antal tværgange mellem sengebåse og bredde 

 Total hvileareal pr. ko: Stor race 8 m2, lille race 6,6 m2 

 En behandlingsplads til fiksering af koen pr. besætning 

 Selvstændige opsamlingspladser v. malkning - 1,5 m2 for stor race og 1,35 m2 for lille race 

 Arealkrav i hvileareal ved dybstrøelse5 m2 små og 6,5 m2 store 

 Rumfang 20m3 luft små og 25 m3 luft store i friarealet 

 Sengebåse køer min 1,1 m små og 1,25 store bredde 

 Sengebåse ungdyr/kalve krav til bredde 

 Krav til bredde af tværgange, ved foderbord mellem rækkerne mv. for ungdyr/kalve 


