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BAGGRUND
Kalve skal kunne se og røre andre kalve (jf. bekendtgørelse nr. 999 af 14.12.1993 med efterfølgende ændringer). Reglen er til for at kalvenes 
adfærdsmæssige behov tilgodeses, men er måske i modstrid med effektiv forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme som 
spredes via gødning, fx salmonella og paratuberkulose. 
Derfor blev ViD-projektet ‘Skismaet mellem dyrevelfærdshensyn og smittebekæmpelse i kvægbesætninger’ påbegyndt i 2012.

FORMÅL 
Formålet med hele projektet er afgrænset til at vurdere effekten af anvendte kalveopstaldningssystemer på dyrevelfærd hos kalve og 
bekæmpelse af Salmonella Dublin i kvægbesætninger. Det overordnede projekt har flere delformål. Nedenfor gennemgås det sidste i rækken.
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OPSTALDNINGSSYSTEMERS EFFEKT PÅ SOCIAL ADFÆRD OG SMI TTEKONTAKT HOS KALVE < 8 UGER

PILOTSTUDIUM
• 3 besætninger kalve opstaldet i kalvehytter m. forgård 

3 kalve med fuld kontakt og 3 kalve med restriktiv sidekontakt

• Ugentlige videooptagelser 30 min før og efter mælkeudfodring
og efter udtagelse af gødningsprøver i 6 uger (feb.-marts 2013)

• Tidsforbrug vurderet ved observation 15 min før og efter udfodring:
• Positiv adfærd (leg med nabo, opsøger nabokontakt)
• Negativ adfærd (patter på nabo eller inventar, cross-suckling, 

passivitet)
• Smittefarlig kontakt  (total, hhv. opdelt i front- og sidekontakt)

• Gødningsprøver undersøgt for coccidier (McMaster, OPG) og 
cryptosporidier (modificeret Ziehl Neelsen, score 0-5)

STANDARDISERET STUDIUM
• 39 kalve fra 11 besætninger (9 DH, 2 RDM) filmet én gang i 30 min.

• Grupperet efter opstaldningssystem og mulighed for direkte kontakt:

• Gruppe A – hytter m. forgård og mulighed for kontakt fortil 
(n = 3 besætninger)

• Gruppe B – enkeltbokse m. faste skillevægge og mulighed for 
kontakt fortil (n = 4 besætninger)

• Gruppe C – hytter m. forgård uden mulighed for kontakt fortil 
(n=3 besætninger)

• Gruppe D – enkeltbokse uden mulighed for frontkontakt (n=1)

• Tidsforbruget observeret 15 min før og efter udfodring af mælk:
Positiv, negativ og smittefarlig kontaktadfærd

RESULTATER – PILOTSTUDIUM

Kun signifikant 
effekt af race på 
adfærdstyperne 

(illustreret i figurerne her) 
Race kan dog ikke adskilles 

fra besætningseffekten, 
der spiller en stor rolle

VARIANSANALYSE

Outcome variabler:
andel  af den observerede 
tid brugt på forskellige 
adfærdstyper

Forklarende variabler: race 
samt behandling for lunge-
og tarmbetændelse, el. 
cryptosporidier

RESULTATER

Forbedret 
studiedesign

KONKLUSIONER
• Opstaldningssystemet havde ingen signifikant indflydelse på andelen af den observerede tid brugt på positiv eller negativ adfærd hos kalve omkring mælkeudfodring
• Kalve, der stod opstaldet med mulighed for at se og røre hinanden direkte (gruppe A), brugte generelt mindre tid på negativ adfærd og kontaktsøgende smitteadfærd end. 

de kalve, der havde begrænset mulighed for at se hinanden (gruppe B, D) og røre hinanden (gruppe C, D).
• De kalve, der havde mulighed for direkte kontakt fortil i boksen (gruppe A, B) opsøgte deres nabo mindre gennem sidevæggen.
• Restriktiv kontakt gennem sidevæggen havde ingen indflydelse på smittespredning af cryptosporidier i pilotstudiet. Re-infektion formodentlig gennem kalvens nærmiljø.

A B C D

VARIANSANALYSE

Outcome variabler : 
andel af observeret 

tid brugt på adfærdstyper

Forklarende variabel : 
Kontaktgruppe (A, B, C, D)

Signifikante forskelle på:
• andel af tid brugt på kontakt 

fortil i boksen ml. gruppe A og B
• andel af tid med kontakt via 

siden i boksen ml. gruppe
A og C hhv. A og D


