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Forekomst og anvendelse af sygebokse

Spørgeskemaundersøgelse omfattende landmænd i 
nulpunktsundersøgelsen kvæg  (april- august 2013) 

Kortlagde forekomst og anvendelse af sygebokse i danske 
malkekvægbesætninger

Svarprocent 37 (130 ud af 350 besætninger)

Del 1

Besætninger 
med:

Antal
besætninger  i 
dyrekategori 

Procentdel 
uden 

enkeltsygeboks

Procentdel 
uden 

fællessygeboks

Procentdel 
uden hverken 
enkelt‐ eller 

fællessygeboks
Malkekøer 83 22 35 9
Kvier 90 50 58 24
Handyr 52 18 55 12
Kalve 95 42 61 22



Det gennemsnitlige 
antal behandlinger for 
klov‐/lemmelidelser pr. ko pr. år

Blandt besætninger med køer i sygeboks 
var der flere behandlinger for klov‐/lemmelidelser (P<0.01)



Mellem 9-24 % af besætninger - afhængig af 
dyrekategori - havde ikke sygebokse medio 2013.   

Flere behandlinger for klov/lemmelidelser i 
besætninger med køer i sygebokse, enten fordi: 

1) disse besætninger bruger sygebokse mere pga. 
flere halte køer, eller

2) kvægbrugere, der er utilbøjelige til at behandle 
halthed, er også utilbøjelige til at sætte halte dyr i 
sygeboks

Konklusion 
Forekomst og anvendelse af sygeboske 



37 halte køer med hornrelaterede klovlidelser  (ingen feber)
opstaldet enkeltvis i en uge i sygebokse

Køers præferencer
Mht. underlag og 
niveau af social kontakt 



Opholdstid 

sand gummi fjern nær

Minutter/døgn 

Underlag   Niveau af social kontakt 

P<0.001P<0.001



Ligger Står

Minutter pr. døgn

Fjern Nær

Ligger Står

Minutter pr. døgn
Gummi Sand

Positur 

P<0.05

P<0.05

P<0.01

P<0.001



  Æder   Drikke   Hudpleje

Procent af tid stående 
Gummi Sand

P<0.001

Adfærd i relation til underlag  



  Æder   Drikke   Hudpleje

Procent af tid stående 
Fjern Nær

P<0.001

Adfærd i relation til social kontakt 



Halte køer med hornrelaterede klovlidelser 
• Opholdt sig overvejende på et dybstrøelse af sand 
• Foretrak dybstrøelse af sand som hvileareal
• Foretrak at udføre hudpleje på underlag af gummi

Dybstrøelse bedst egnet underlag i sygebokse 

Halte køer med hornrelaterede klovlidelser 
• Opholdt sig mest i område nær selskabskvier 

Der var ingen tegn på isolationssøgning hos halte 
køer med hornrelaterede klovlidelser, 
men det bør undersøges om dette er tilfældet for 
andre sygdomme 

Konklusion- halte køer
underlag og niveau af social kontakt


