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Læskuret skal give dyrene mulighed for at hvile på 
et tørt leje. Hvile har stor betydning for kvægs vel-
færd. Har dyrene ikke adgang til tørt leje, ligger og 
hviler de for lidt i forhold til deres behov. 

Er dyrene beskidte over knæ/haseniveau, kan det 
være tegn på, at hvilearealet er vådt. Bruger dyrene 
ikke læskuret, kan det være tegn på, at forholdene 
ikke er tilstrækkeligt gode. Udformningen af læsku-
ret skal være til gavn for dyrene.

Hvornår er der krav om læskur?

Læskur kan undværes, forudsat at der er tale 
om arealer med kuperet terræn og tæt bevoksning 
samt jordbundsforhold, der giver dyrene mulighed 
for at hvile på et passende tørt leje. 

Forholdene skal yde en høj grad af beskyttelse 
mod vejr og vind. 

Læs mere på: kortlink.dk/xpfh

Læhegn uden for foldene er ikke tilstrækkeligt. Dy-
rene skal have mulighed for at gå ind i bevoksede 
områder, eller læhegnet skal strække sig ind over 
folden. Der skal være mulighed for læ fra alle sider.

Her er et eksempel med kuperet terræn og bevoks-
ning, der strækker sig ind over marken, hvor dyrene 
går. Der er også læ på markens øvrige sider. Fla-
de marker uden bevoksning er ikke egnede til at 
holde udegående dyr på om vinteren. Det er ikke 
tilstrækkeligt at opstille halmballer, presenninger el-
ler lignende.



Vintervejr forekommer typisk i månederne decem-
ber, januar og februar, men uanset kalenderen 
skal dyr beskyttes mod vind og vejr i overens-
stemmelse med deres behov.

Under gunstige vejrforhold kan det accepteres, at 
dyrene opholder sig ude uden adgang til læskur 
eller bygning, eller særligt beskyttende naturlige 
forhold, forudsat at dyrene omgående flyttes, når 
vejret bliver dårligere (fx i perioder med regn og 
blæst). Dyrene må ikke være udsat for uforsvarlig 
behandling før flytning til beskyttet areal.

Hvornår er det vintervejr?

Dyr, der går ude hele døgnet i vintervejr, skal 
være tilvænnet til at gå ude, være rene, især på 
bug og lår, med godt hårlag uden bare pletter, i 
god sundhedstilstand og i passende huld - mid-
del eller over middel. 

Alle dyr i flokken skal være i god stand og med na-
turlig kropsholdning.  Dette gælder, uanset om dy-
rene har adgang til læskur eller ej.

Hvilke kreaturer kan gå 
ude om vinteren?

Udegående dyr skal være robuste, og også ro-
buste racer skal beskyttes mod vind og vejr.  
Robuste racer er fx Angus, Galloway, Skotsk Høj-
landskvæg og Hereford. 

Alle dyr skal have mulighed for at æde uanset 
plads i rangorden. Det skal sikres, at alle dyr har 
tilstrækkelig mulighed for at dække deres behov for 
at drikke. Udegående kreaturer, hvis eneste mulig-
hed for at få vand er at spise sne, er ikke behandlet 
forsvarligt i overensstemmelse med deres behov.

Er arealet egnet til dyr om vinteren?
Der skal være græsdækkede arealer, som ikke er 
trådt op. Der skal holdes passende tørt omkring 
foderpladser og drikkesteder.

Disse forhold er ikke acceptable: 

•  Tynde dyr
•  Dyr med strittende pels eller hårløse partier
•  Beskidte dyr 
•  Dyr, der står med sænket hoved 
•  Flade marker uden græsdække
•  Mudder omkring foder- og vandtrug
•  Manglende mulighed for læ 
•  Manglende mulighed for passende tørt leje

Sådan må det ikke se ud


