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Slutrapport for kampagnen
Fodring og pasning af kalve under 6 måneder

INDLEDNING

Reglerne for pasning af kalve under 6 mdr. foreskriver bl.a., at alle kalve skal fodres mindst to
gange dagligt, at deres suttebehov skal dækkes i forbindelse med mælkeoptagelse, og at
sondefodring er forbudt som primær metode til råmælkstildeling.
Endvidere skal kalve kunne se og røre hinanden, kalve over otte uger må ikke holdes i
enkeltbokse, og der skal være tilstrækkelig plads til, at kalvene kan udføre hudpleje (dog er
kravet til stationær eller roterende børste udsat til 1. juli 2022 for bedrifter, der er etableret
før den 1. juli 2010).
Kravene har baggrund i videnskabelig funderet viden om, at opfyldelse af kalvenes suttebehov
og sociale behov forbedrer velfærden. Fødevarestyrelsen oplever i forbindelse med
kontrolbesøg, at disse regler ikke altid er opfyldt. Landmændene har i visse tilfælde været
usikre på, hvornår og hvordan de skulle opfylde de adfærdsmæssige behov, der er tale om.
Fødevarestyrelsen vil med denne kampagne kontrollere og vejlede landmændene om, hvordan
de kan opfylde kalvenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov og dermed
forbedre dyrevelfærden for kalvene og overholde reglerne. I de kontrolbesøg, hvor vi
konstaterer, at landmændene ikke lever op til kravene, sanktioneres efter Fødevarestyrelsens
almindelige bestemmelser.
Formålet med kampagnen er at kontrollere og vejlede om:






Mulighed for opfyldelse af suttebehov i forbindelse med mælkefodring
Foder- og vand-tildeling med specielt fokus på mælkefodring
Opstaldning i mælkefodringsperioden
Rent og tørt leje
Personale til pasning af kalvene - eventuelt uddannelsesniveau
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KONKLUSION

Kontrollen omfattede 204 besætninger, og der blev givet sanktioner på dyrevelfærdsmæssige
overtrædelser i 71 besætninger.
Kampagneresultaterne viser, at flere af besætningerne, som indgik i kontrollen (34,8 pct.) ikke
overholder reglerne på de områder, der omhandler fysiologiske og adfærdsmæssige forhold
hos kalvene.
Til sammenligning blev der ved den tidligere kalvekampagne i 2016 sanktioneret i 21
besætninger ud af 165 (12,7 pct.). Tallene er ikke direkte sammenlignelige, da nye regler er
trådt i kraft 1. juli 2016, og besætningerne var udvalgt efter andre kriterier. Det er dog stadig
de samme overtrædelsestyper, der går igen i denne kampagne, og der er konstateret høj
overtrædelsesprocent/dårlig regelefterlevelse på de nyere krav (tabel 2).
Den hyppigste overtrædelse er manglende opfyldelse af suttebehov, samt antallet af sutter,
hvor reglen foreskriver 1 sut pr. kalv. Begge er nyere krav, der trådte i kraft 1. juli 2016.
Derudover blev der fundet kalve over 8 uger, der blev opstaldet i enkeltbokse, samt kalve der
ikke kunne se og røre andre kalve. Dette er krav, der har været gældende i flere år, og som
også blev kontrolleret i den tidligere kalvekampagne i 2016 og ved anden velfærdskontrol i
kvægbesætninger.
Af yderligere sanktionsområder var der enkelte besætninger, hvor der ved kontrollen blev
fundet utilstrækkelig tildeling af frisk vand til kalve over 2 uger, manglende opfyldelse af
mindstemål ved enkeltbokse, samt manglende areal ved flokopstaldning, brug af sonde ved
råmælkstildeling og mangelfuld/dårlig hygiejne i kalvenes nærområde og skåle.
En enkelt besætning blev politianmeldt for at have kalve under 6 måneder stående permanent
opbundet samt for utilstrækkelig tildeling af strøelse ved kalve under 2 uger.
På baggrund af de resultater, der er konstateret i denne kampagne, hvor der har været en
eller flere sanktioner i 71 besætninger ud af 204, vurderes det, at der fortsat er behov for
fokus på kalvevelfærd.
Samarbejdet med erhvervet op til kampagnen har betydet, at en stor del af de kontrollerede
besætninger har hørt om kampagnen. Dog har det ikke haft den ønskede effekt på
regelefterlevelsen.
Fødevarestyrelsen vil derfor fremadrettet, i samarbejde med erhvervet, arbejde på at øge
besætningsejernes kendskab til reglerne og deres baggrund, og hvordan de kan
implementeres hensigtsmæssigt i besætningerne. Fødevarestyrelsen vil endvidere stadig holde
fokus på regeloverholdelsen i forbindelse med den ordinære dyrevelfærdskontrol.
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RESULTATER

204 besætninger
Der er kontrolleret 204 besætninger fordelt over hele landet. Der indgår både
malkekvægsbesætninger, slagtekalvebesætninger og kviehoteller i kontrollen. Der har både
været økologiske og konventionelle besætninger i gruppen med malkekvæg og kviehoteller.
Alle besætningerne var udpeget på baggrund af besætningstype, samt at der var malkekvæg
og/eller afkom af malkekvæg. Dvs. der var ikke udpeget på baggrund af parametre som
besætningsstørrelse eller andet.
Der blev i forbindelse med kampagnen kontrolleret 10.895 kalve.
Overtrædelse af lovgivningen
I 71 besætninger blev der fundet forhold, hvor dyrevelfærdsreglerne vedrørende fodring og
pasning af kalve ikke blev overholdt. Heraf blev én af besætningerne politianmeldt. Desuden
blev der givet vejledning til en del besætninger. Se tabel 1.
Flere besætninger havde flere overtrædelser, hvorved den samlede sanktionsandel blev fordelt
på 110 indskærpelser, samt en politianmeldelse vedrørende to forhold i samme besætning. Se
tabel 2.
Der blev derudover givet to sanktioner for omsætning, hvilket omfatter manglende mærkning
og/eller registrering af dyr. Dette forhold lå udenfor kampagnens fokusområde.
Den hyppigste overtrædelse af reglerne var manglende opfyldelse af kalvenes suttebehov. Det
var manglende udstyr til opfyldelse af kalvenes suttebehov i 39 besætninger, og mindre end 1
sut pr. kalv i 26 besætninger.
Desuden havde 11 besætninger opstaldet kalve over 8 uger i enkeltbokse, og 10 besætninger
havde kalve opstaldet, så de ikke kunne se og røre andre kalve.
Derudover blev der givet sanktioner for følgende overtrædelser, idet der blev konstateret kalve
over 2 uger, som ikke havde adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde, manglende tørt leje,
manglende opfyldelse af mindstemål til enkeltbokse, manglende areal ved større kalve,
manglende hygiejne i stald-/foderområdet, samt sanktion på brug af sonde.
Der blev endvidere givet en del vejledninger på forskellige forhold indenfor kampagnens
område.
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METODE
Information om kontrolkampagnen
Fødevarestyrelsen har i samarbejde med SEGES og Den Danske Dyrlægeforening (DDD)
informeret om kontrolkampagnen gennem landbrugsmedierne, på Fødevarestyrelsens
hjemmeside (www.Fvst.dk) og via nyhedsbrev fra DDD. Desuden blev der informeret om
kampagnen ved kvægkongressen afholdt d. 26.-27. februar 2018. Der er blevet udarbejdet en
folder, som blev uddelt til landmænd både i forbindelse med kontrollen, men også i andre
sammenhænge.
Kontrollen
Kontrolkampagnen blev gennemført i perioden 1. februar 2018 – 30. april 2018, i 204
kvægbesætninger, der havde malkekvæg eller afkom af malkekvæg.
Kontrolbesøgene var som udgangspunkt uanmeldte. Dvs., at besætningsejeren ikke på
forhånd var informeret om kontrolbesøget. Dog blev besøgene anmeldt maksimalt 48 timer på
forhånd, hvis besætningen var besøgt forgæves to gange.
Fødevarestyrelsen vurderede alle dyr under 6 måneder i den enkelte besætning. Der blev også
kontrolleret kælvningsfaciliteter, selvom der ikke gik kalve her ved kontrolbesøget.
Fokus på velfærd
Kontrollen havde fokus på fodring og pasning, herunder adgang til sutter, mælketildeling,
vand, rent og tørt leje, og om arealkravene var overholdt. Det blev kontrolleret, om der blev
anvendt sutter ved mælketildelingen, at kalvene var rene og tørre, at deres fodring og
mælketildelingen var i overensstemmelse med deres fysiologiske behov, og der blev vejledt
om, at der ikke måtte anvendes sonde rutinemæssigt, hvis det var tilfældet i besætningerne.
Der blev også fokuseret på, om der var passende personale til pasning af kalvene.

Side 4/5
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33
DK-2600 Glostrup

Tel +45 72 27 69 00
Fax +45 72 27 65 01

www.fvst.dk/kontakt
www.fvst.dk

TABELLER OG FIGURER

Tabel 1 Fordeling af kontroller og sanktioner
Fordeling på sanktionstype indenfor
kampagnen
Antal kontroller i alt

Antal sanktioner i alt i
kampagnen

Antal kontroller
med indskærpelse

112

70

204

Antal
kontroller
med
vejledning
1
26

Antal kontroller
med
politianmeldelse

Tabel 2. Sanktioner fordelt på overtrædelsestype
Overtrædelser
Antal kontroller
med sanktioner

Overtrædelsestype
Kalvenes suttebehov dækkes ikke

65

Opstaldning af kalve under 8 uger i enkeltboks opfylder ikke kravene

21

Fodring og vanding opfylder ikke dyrenes behov

7

Arealkrav og boksstørrelse opfylder ikke kravene

6

Stalden holdes ikke ren og hygiejnisk.

6

Leje og strøelse opfylder ikke kravene

5

Dyrene tilses ikke af dyrlæge ved alvorlige lidelser

1

Kalvene er opbundet mere end 1 time efter fodring

1
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