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Anvendelse af sygebokse- 

spørgeskemaundersøgelse 

 

Forekomst, udformning og anvendelse af sygebokse i 

danske malkekvægs- og slagtekalvebesætninger 

undersøges vha. en spørgeskemaundersøgelse 

blandt de kvægbrugere, der deltager i 

’Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af 

lovgivningen for dyrevelfærd i 

malkekvægbesætninger 2013’.  

 

Af de 350 kvægbrugere, der er omfattet af 

nulpunktsundersøgelsen, har 135 kvægbrugere 

besvaret spørgeskemaet.  

 

Resultaterne vil give viden om udformning og 

anvendelse af sygebokse i danske malkekvæg- og 

slagtekalvebesætninger, samt hvor langt danske 

producenter er i forhold til implementering af de 

kommende lovkrav. 

 

 

 

 

Sygeboks nr. 2 set skråt fra oven. Nærmest ses 
område med gummigulv, Midt i foto ses foderbord og 
vand- kopper. og længst væk ses område med 
sandgulv. Koen ligger bag adskillelse på sandgulvet. 

Køers præferencer - eksperimentel undersøgelse 

 

Syge og tilskadekomne dyr skal opstaldes i passende 

rum, men der savnes viden om betydning af 

sygeboksens indretning for syge dyrs velfærd.  

 

I projektet gennemføres en eksperimentel 

undersøgelse på AU, Foulum omfattende 36 køer.  

Køerne indsættes enkeltvis i en eksperimentel 

sygeboks, der er indrettet således, at koen samtidig 

kan udtrykke sin præference for underlag (sand eller 

gummigulv) og niveau af social kontakt.  

Koen opholder sig i den eksperimentelle sygeboks i 

en uge, hvor hendes placering og adfærd løbende 

registreres 

 

Halte køer anvendes i undersøgelsen, da halthed er 

blandt de væsentligste sygdomsårsager til reduceret 

dyrevelfærd i danske malkekvægbesætninger,  

Køer med såleknusninger eller hul væg udpeges vha. 

halthedsvurdering og efterfølgende klinisk 

undersøgelse i klovbeskæringsboks.  

 

Forsøget vil være med til at afklare hvad opstaldning 

af halte køer i ”passende rum” indebærer 

 

Sygeboks nr. 4 set skråt fra oven. Nærmest ses 
område med sandgulv. Midt i foto ses foderbord og 
vand-kopper, og længst væk ses område med 
gummigulv. Koen står på gummigulv og æder.  


