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INDLEDNINGINDLEDNING
Denne guide er skrevet som en del af DISARM-
projektet ‘Disseminating Innovative Solutions for 
Antibiotic Resistance Management’, finansieret af 
Den Europæiske Unions Horisont 2020 -forsknings- og 
innovationsprogram under tilskudsaftale 817591.

DISARM-projektets formål er at reducere 
antibiotikaresistens ved at sætte fokus på 
sygdomsforebyggelse og dyresundhed og derved 
reducere behovet for brug af antibiotika. DISARM har en 
lang række materialer tilgængelige via vores websted 
og YouTube -kanal. Vi har også et aktivt og kyndigt 
fællesskab i vores Facebook-diskussionsgruppe (du 
er velkommen til at deltage, klik blot på dette link 
og besvar nogle korte spørgsmål for at få adgang) 
og andre sociale mediekanaler: Twitter, Facebook, 
LinkedIn. DISARM anbefaler også tværfaglig rådgivning 
(landmænd, dyrlæger, ernæringseksperter og andre 
rådgivere) for at forbedre dyresundheden og bedriftens 
præstationer. Hvis du vil vide mere om dette, kan du 
tjekke vores værktøjskasse for at komme i gang! 

Denne guide var baseret på de oplysninger, der 
blev indsamlet under DISARM -projektet; det bør ikke 
betragtes som en komplet opslagsbog. Det giver 
et nyttigt overblik med links til praktiske videoer, 
abstracts, artikler, osv. for at facilitere god praksis. Ikke 
alle anbefalinger vil være gældende eller egnede til din 
besætning, og eventuelle interventioner bør diskuteres 
med din besætningsrådgiver.

Selvom forfatteren har gjort alle rimelige bestræbelser på at sikre gyldigheden af denne guide til Best Practice, påtager DISARM -projektteamet og finansieringsbu-
reauet sig intet ansvar for tab eller skader som følge af afhængighed af dette dokument. Brug dette dokument på egen risiko, og kontakt din dyrlæge og/eller rådgiver 
for at sikre, at de handlinger, du ønsker at udføre, passer til din besætning.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Dette projekt har modtaget finansiering fra Den Europæiske Unions Horisont 2020 -forsknings- og 
innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 817591.

Denne guide er en af de 10 Best Practice guides, 
der blev produceret under DISARM -projektet. 
De 10 guides har alle samme formål: at informere 
dig om et specifikt emne i forhold til at nedsætte 
brugen af antibiotika i husdyrsproduktion.

De andre Best Practice Guides for DISARM 
findes her.

Besøg vores HjemmesideHjemmeside

Find os på FacebookFacebook

Følg os på TwitterTwitter

Se os på YouTubeYouTube

Følg os på LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Koordineret afKoordineret af PartnersPartners
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INTRODUKTIONINTRODUKTION

HVORDAN VURDERES HVORDAN VURDERES 
STALDENE?STALDENE?

HVORDAN OPTIMERES HVORDAN OPTIMERES 
STALDSYSTEMET?STALDSYSTEMET?

Denne guides formål er at informere dig om Best Practics 
for at optimere staldforhold i husdyrsproduktionen 
for at forbedre dyresundheden og derved reducere 
antibiotikaforbrug. 

Emnet staldforhold har flere punkter: 
staldsystem 
miljøet
gruppeopstaldning 

For at optimere stalde kan faciliteter opgraderes 
for at forbedre dyresundheden og reducere stress. 
Miljøet bør også overvejes, f.eks. klimaet og berigelse af 
staldafsnittet.

Ved at have opmærksomhed på flokmanagement 
sikres passende social kontakt og minimeres risikoen 
for skader og sygdomme.

Optimale stalde fører til raske og mindre 
stressede dyr, hvilket nedsætter behovet for 
antibiotikabehandlinger.

De optimale staldstrategier i denne vejledning har 
alle positive effekter på dyrs sundhed.

For eksempel viste  denne undersøgelse, at optimale 
staldforhold viste sig at have en positiv effekt på so 
reproduktion og pattegrise sundhedsparametre.

Optimale staldforhold blev blandt andet defineret 
som: lukkede bedrifter, stalde for nylig fravænnede 
søer, der skulle insemineres i en separat enhed væk fra 
drægtighedsenheden, og brug af åbne sti-systemer til 
drægtige søer.

En yderligere fordel ved de optimale staldstrategier 
er ofte reducerede omkostninger: gennem lettere og 
mere effektiv håndtering og/eller mindre dødelighed 
og behandlinger.

Hvordan husdyr er opstaldet, er meget 
besætningsspecifik. Alligevel arbejder vi med de 
samme principper for at optimere stalde.

Tænk over:
belægningsgrad
adgang til foder og vand
strøelse
ventilation og klima

Sundhedsvurderinger foretages for at vurdere 
husdyrs sundhed og velfærd og er stærkt påvirket af 
staldforhold. Nogle eksempler er beskrevet nedenfor.

Får - denne tjekliste og fransk informationshæfte
Fjerkræ - denne franske guide om de første 10 dage 
af en slagtekyllings liv og denne hollandske guide 
om den første uge i en slagtekyllings liv
Mælkeproduktion - Disse videoer om optimal stalde 
til køer og kalve tilbyder en tjekliste til vurdering 
af staldforhold, og denne korte tekst skitserer 
sundhedsanbefalinger vedrørende velfærd hos 
opdræt af malkerace.

Foreløbige overvejelser ved valg af produktionssystem.Foreløbige overvejelser ved valg af produktionssystem.
1. Beliggenhed: Når du vælger jorden, er det vigtigt, 

at den opfylder en række betingelser, der gør det 
muligt at reducere omkostningerne ved byggeri. 
Tilgængeligheden af vand, elektricitet, god 
adgang og jordens art er nogle af de punkter, der 
skal overvejes. Et andet element der skal overvejes 
er afstanden til naboer: andre besætninger og 
mennekser.

2. Orientering omkring vejrforhold: dette er en 
faktor, der er direkte relateret til klimaet. God 
orientering er af stor betydning i åbne stalde, hvor 
der ud over maksimalt sol om sommeren skal 
beskyttes mod kold vind.

3. Indretning af bygninger: De forskellige bygninger, 
der udgør staldene, skal placeres så både logistik for 
dyr og personale er optimal samt der er indregnet 
smittebeskyttelse i indretningen.

EkstensivEkstensiv
En måde at opdrætte grise på ses i denne video. 
I Storbritannien har en mælkeproducent succes 
med et sæsonkælvningssystem, der gør det muligt 
at de kælver udendørs, som vist i denne video. De 
højdrægtige køer hentes ind fra kælvningsfolden en 
gang om dagen for at få ekstra foder. Dette forhindrer 
eventuelle metaboliske problemer, såsom mælkefeber. 
Landmændene sørger også for, at køerne får frisk græs 
hver dag, og hvor de græssede dagen før er lukket for 
afgræsning. Dette hjælper med til at holde køerne 
rene og undgå massiv forekomst af insekter, der kan 
forårsage mastitis omkring kælvning. Når køerne går 
på græs, kommer de til malkning i deres eget tempo 
og går gennem fodbad dagligt med Formalin. Om 
vinteren bliver alle køerne hentet ind på grund af 
dårlige vejrforhold.

Produktion system

“Ved at investere i en ny bygning blev problemer 
med mastitis og dødfødte elimineret på grund 
af ekstra plads til overvågning og pleje af får” - 
fransk fårebonde

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587718303908
https://disarmproject.eu/wp-content/uploads/2021/09/Idele_2020_Checklist-Sheepfold.pdf
http://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/5d181f32-1d59-4e3b-bb3f-82d0cd126b7f
https://www.itavi.asso.fr/download/9461
https://www.knmvd.nl/app/uploads/2022/03/170329-richtlijn-opzet-vleeskuikens-definitief.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ewukHQ96ffk&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=YjdBXy1v_wI&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/health-management-and-welfare-of-young-dairy-animals-impact-on-antibiotic-use/
https://www.facebook.com/1557770075/videos/10223399692251333/
https://youtu.be/ssM5IRLRq0M
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IntensivIntensiv
Et eksempel på et nyt staldsystem hos en 
mælkeproducent er vist i denne video og her er 
endnu en video om, hvordan man organiserer 
mælkekvægsbesætningen på begrænset plads. 

Byggematerialer/systemer/gulve
Byggematerialer og gulve kan vælges for 
nemmere håndtering og hygiejne i forhold til 
sygdomsbekæmpelse.

LuftkvalitetLuftkvalitet
For at bekæmpe patogener i stalden kan et 
sprøjtesystem installeres på gården. Sprayen er et 
biologisk middel, der består af en lang række udvalgte 
mikroorganismer. Disse mikroorganismer sætter sig på 
forureningen, som kan ses som et lag af bundet støv på 
overflader. Luften forbliver og er frisk. Sprøjtesystemet 
kan anvendes hos alle dyrearter. Effekt: forbedret 
dyresundhed, mindre brug af antibiotika, øget 
arbejdsglæde og forbedret produktions resultat.

Se DISARM -videoen om det automatiske 
sprøjtesystem fra Animal Life Plus her.

Rene overfladerRene overflader
Udover behandling af luften kan overfladerne også 
behandles. Overflader kan coates. Patogener får ikke 
længere chancen for at formere sig i revner og huller 
på overflader. Belægningen er lettere og hurtigere at 
rengøre og desinficere end beton og sparer vand.

Se DISARM -videoen om belægningsoverflader i 
fjerkræ-, svine- og malkekvægbrug her.

Flere oplysninger om rengøring og desinfektion 
findes i DISARM Best Practice Guide Intern 
smittebeskyttelse.

Staldafsnit - bokse og stierStaldafsnit - bokse og stier
Dernæst ser vi på det vigtigste sted: boksen/stien. Til 
søer, som skal farre, tilpasses stierne så de understøtter 
dyrevelfærd. Balance Floor  er en sti med et bevægeligt 
gulv, der forhindrer smågrise i at blive knust (-80%) eller 
blive skadet af moderen. Så snart soen står op, rammer 
hun tre sensorer, og det bevægelige gulv, som soen står 
på, hæves cirka 20 cm (ved hjælp af cylindre). Grisene 
kan ikke klatre på dette plateau i løbet af den første 
uge af livet, hvilket er den mest kritiske fase. Så snart 
soen ligger ned, falder gulvet gradvist, og risikoen for at 
knuse/ skade/dræbe smågrisene reduceres. Se det live 
her (video forklarer konceptet). 

Der er også et godt eksempel fra malkekvæg. En 
mælkeproducent fra Storbritannien har designet 
og installeret en ny kalveboks, der består af en 
metalramme med en Jourdain-låsekant foran og 
skræddersyede sideslidser, som tillader indsættelse 
af polycarbonat-sidevægge. Dette kan ses i denne 
video. Polycarbonats sidepartier kan fjernes og 
indsættes hurtigt og let, hvilket giver fleksibilitet i 
boksstørrelse og derfor antal kalve pr.boks. Derudover 
er polycarbonatdelen meget let for landmanden at 
damprense, hvilket sparer tid og forbedrer effektiviteten 
af rengørings- og desinfektionsprocessen.

I denne video deler en mælkeproducent sine 
gode oplevelser med individuelle kalvebokse i plastik 
til opstaldning af kalve udendørs. Disse er lette at 
rengøre og transportere. Denne bokstype har hjulpet 
landmanden med at reducere diarré hos kalve sammen 
med andre foranstaltninger.

Kælvningsboksen er et af de vigtigste områder, 
når det kommer til at begrænse smittespredning i 
besætningen. Derfor deles der i denne video nogle 
anbefalinger til design af kælvningsboksen.

HVORDAN OPTIMERES HVORDAN OPTIMERES 
MILJØETMILJØET

Temperatur

Husdyrenes trivsel kræver en bred tilgang til 
management. Blandt andet er det vigtigt at holde 
dyr rene, tørre og varme for at forhindre alle former 
for sygdomme. For eksempel holder denne britiske 
merinouldproducent deres får inde i vådt vejr, 
hvilket begrænser skader på fleecen, som er gårdens 
hovedprodukt. Skurene er store, ventilerede, med 
masser af strøelse og plads i holdene.

Dyr har et specifikt temperaturinterval, indenfor hvilket 
de er komfortable og i stand til at yde optimalt.

Kulde stresKulde stres
For at undgå kulde stres hos kvæg om vinteren skal du 
sørge for at vandet ikke fryser, øge mængden af foder 
og bruge tørt strøelse for at undgå øget fugtighed 
på grund af kondens i stalden. Læs mere her eller se 
denne video om påvirkning af lav temperatur hos 
malkekøer.

Nyfødte kalve vil fryse under 10 ° C. Det er vigtigt 
at give kalve nok strøelse, og det er værd at overveje 
kalvedækner som set her.

Varme stresVarme stres
En ko kan få varmestress når temperaturen er over 
21 ° C. For at forhindre dette bør mælkeproducenter 
ikke fodre på det varmeste tidspunkt på dagen, ifølge 
Gezondheidsdienst voor Dieren (NL). 

For at holde foderet velsmagende og friskt, er det 
anbefalet at fodre flere gange om dagen (mindst to 
gange) og ventilere stalden godt over foderbordet.

For at forhindre sur vom, som forekommer oftere i 
varme, kan der i samråd med foderleverandøren tilføjes 
en buffer for at opretholde surhedsgraden i vommen.

Tag køerne indenfor på det varmeste tidspunkt 
på dagen, og sørg for, at der er ubegrænset vand til 
rådighed.

Rene sengebåse er også nødvendige i varmt vejr. 
Bakterier i sengebåsene trives i varmen og vokser 
eksponentielt. Der er derefter en øget risiko for Kiebsiella 
mastitis, så det er vigtigt at rengøre sengebåsene oftere.

Fordi smågrise og søer har forskellige temperatur 
komfortniveauer, er det nødvendigt at designe to 
“miljøer” i samme rum.

Luft skal ideelt ventileres gennem et falsk loft for at 
fordele ny luft jævnt gennem rummet, dette gør det 
også muligt at forvarme luften. For smågrise er den 
mest anbefalede opvarmningsmetode en rede med en 
elektrisk plade og en selvjusterende lyskilde. På denne 
måde forbliver so-området ved den korrekte (køligere) 
temperatur.

ITAVI I Frankrig har modelleret varmeproduktion 
af slagtekyllinger for at opdatere referenceforhold 
for mere optimal klimakontrol og termisk design af 
slagtekyllingshuse.

https://www.facebook.com/dragos.birtoiu/videos/1679216082253020/
https://www.facebook.com/alexandros.mavrommatis/videos/pcb.510483299888100/10212807144251862/?type=3&ifg=1&eid=ARBb10nzZYjuNWOpnnAK7O0JQQe1_nfT5UrT7Rc-5fEff912CdLrvhy6YTiQNndpv2Kng18mfDa54LeO
https://www.facebook.com/alexandros.mavrommatis/videos/pcb.510483299888100/10212807144251862/?type=3&ifg=1&eid=ARBb10nzZYjuNWOpnnAK7O0JQQe1_nfT5UrT7Rc-5fEff912CdLrvhy6YTiQNndpv2Kng18mfDa54LeO
https://disarmproject.eu/resources/automatic-spray-system-of-animal-life-plus/
https://www.youtube.com/watch?v=l8eByqC8aHE&t=4s
https://disarmproject.eu/resources/coating-surfaces-in-poultry-pig-and-dairy-farms-more-info/
https://www.youtube.com/watch?v=LX07F7turyg&feature=emb_logo
https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/innovative-farrowing-box-balance-floor-to-decrease-piglet-mortality/
https://youtu.be/3CaSmlHKOws
https://disarmproject.eu/resources/improving-calf-housing-with-polycarbonate-calf-pen-sections/
https://disarmproject.eu/resources/improving-calf-housing-with-polycarbonate-calf-pen-sections/
https://www.youtube.com/watch?v=94EkmhIrLWU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=94EkmhIrLWU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tNAmy19joYg
https://www.seges.tv/video/37605654/protection-from-infection-the?fbclid=IwAR1J0ib5ph6jCwfqCofGrVjKcuVvRzS80BIskH0i2RhU7ETBBJK47QQmtAo
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
https://disarmproject.eu/resources/the-influence-of-low-temperature-on-dairy-cows/
https://www.youtube.com/watch?v=2uRk-nsjCjA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2uRk-nsjCjA&feature=youtu.be
https://youtu.be/T9-WuO_VilA
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/05/19/bij-hitte-vaker-voeren-en-boxen-schoonmaken
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/05/19/bij-hitte-vaker-voeren-en-boxen-schoonmaken
https://www.itavi.asso.fr/content/modelisation-horaire-des-productions-de-chaleur-et-de-dioxyde-de-carbone-en-elevage-de
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der ikke må overskrides. I en vurdering af CO2 

-koncentrationssensorer fra ITAVI i Frankrig var kun 3/5 
af de testede egnede til kontinuerlig brug i fjerkræhuse, 
og variation i CO2 -koncentrationer i et hus var en vigtig 
faktor. Placering af sensoren 80 cm fra jorden mellem 
vandpipetterne og fremførerne gav et repræsentativt 
mål for CO2 -koncentration i starten af dyrenes levetid, 
men undervurderede koncentrationerne i slutningen 
af dyrenes livscyklus. Der kan installeres flere sensorer 
for at få et mere præcist billede, men hvis dette er for 
dyrt, kan der foretages en korrektion på styreenheden.

Systemer til kontrol af luftkvalitetSystemer til kontrol af luftkvalitet
Naturlige eller statiske ventilationssystemer er 
baseret på temperaturforskellen mellem bygningens 
yderside og inderside og vindens kraft. Den køligere 
luft udefra kommer ind i bygningens indre, blandes 
med den varmere luft med lavere tæthed og slipper 
ud til ydersiden ved hjælp af skorsteneffekten eller 
vindeffekten.
Tvangs- eller dynamiske ventilationssystemer består 
i at reducere luftindtagene og trække luften ud fra det 
indre ved hjælp af udsugninger placeret på højderyggen 
eller på facaderne modsat luftindløbet.

Tilstrækkelig ventilation og opvarmning er nøglen til 
at forhindre luftvejssygdomme. Staldafsnittet skal have 
et lavt lufttræk, så dyr ikke bliver kolde, men nok til at 
erstatte gammelt, forurenet luft i stalden med frisk luft 
udefra.

Ventilation

Strøelse

Luftkvalitet

I kalvebokse er tilføjelse af adskilt beklædning 
på vægge for at give større luftgennemstrømning 
en løsning, eller mekanisk ventilation er en anden 
mulighed, som det ses i denne video.

Denne landmand var meget tilfreds med 
ventilationstube med positivt tryk, der blev installeret 
i hendes specialbyggede kalvestald, som fjernede luft, 
hjalp med at reducere niveauer af lungebetændelse, 
efterfølgende behandlinger og dødelighed. Se mere 
her.

Se hvordan køer får stor udbytte af sands gode 
egenskaber.

I Storbritannien oplevede en højtydende besætning 
også sand brugt som strøelse, som meget positivt. Det 
har resulteret i et fald i miljø mastitis forårsaget af E. coli 
og Strep. Uberis, som vist i denne video.

Strøelse kombineret med begrænset ventilation kan 
påvirke atmosfærens ammoniakkoncentration, som 
over en kritisk værdi (25 ppm) påvirker dyrs sundhed, 
velfærd og produktion negativt. God praksis for at 
reducere den atmosfæriske ammoniakkoncentration 
er: at have tilstrækkelig ventilation, minimere fugt i 
strøelse, udskifte strøelsesmateriale ofte og sænke 
belægningsgraden.

Tjek denne video om optimale staldforhold for får, 
herunder betydningen af luftkvalitet.

Kalveafsnit skal have passende dræning - 1 ud af 20 
skråninger for at dræne urin væk fra boksene. Det bør 
være rutine at fjerne vådt, snavset strøelse og erstatte 
med frisk, tørt strøelse. At reducere fugtigheden fra 
fugtige bokse hjælper til med at sænke forekomsten af 
lungesygdomme. 

For slagtesvin adskiller et gødningsbånd under 
(lamel) gulvet - ‘Kempfarm system’ - urin fra gylle, 
hvilket reducerer ammoniakproduktionen. Gødning 
fjernes to gange dagligt. Dette bidrager til et optimalt 
staldklima, som forhindrer lungeproblemer. 

For slagtekyllinger fastsætter EU en grænse 
på 3000 ppm kuldioxid (CO2) koncentration, 

Belysning

Sti berigelse

Korrekt belysning (målt i Lux) favoriserer dyrs 
normale adfærd og letter både daglig håndtering og 
inspektion af dyrene. Belysning kan være naturlig, 
kunstig eller en kombination af begge dele. Belysning 
kan også påvirke produktionsydelsen, som forklaret 
i denne video med en britisk landmand, der driver 
en malkekvægsbesætning hvor dyrene er på stald  
hele året.

Stress kan reducere immunsystemets evne til 
at bekæmpe sygdomme, hvilket øger et dyrs 
modtagelighed for infektion. Indgreb, der reducerer 
stress, kan have positive virkninger på et dyrs 
immunsystem. Berigelse af stier giver dyr en fysisk og 
mental stimulering, som kan nedsætte virkningerne af 
stressende situationer og reducere unormal adfærd og 
tilhørende skader.

For svin skal berigelse af stierne være spiselige, til 
at tygge og nedbrydelige. Ifølge denne brochure (på 
hollandsk), er halm, hø eller lucerne liggende på gulvet 
en af de bedste stiberigelser. Beriget stier har vist sig at 
reducere sygdomsmodtageligheden for PRRSV og A. 
pleuropneumoniae hos svin.

FeatherWel projektet tilbyder anbefalinger til 
stalddesign for at reducere forekomsten af skadelige 
høns som hakker, hvilket kan bidrage til sygdomsudbrud 
og høj dødelighed i flokke. Der har også været 
stigende fokus på opdrætsmilijøets indvirkning på 
æglæggende høns langsigtede adfærd, sundhed og 
velfærd. Berigelse af opdrætsmiljøerne med fysiske, 
sensoriske og stimulerende tilføjelser kan bidrage til at 
maksimere fuglens udviklingspotentiale. 

Et andet eksempel kommer fra denne britiske 
uldproducent, der leverer legetøj til fårene, de kan 
interagere og lege med, når de er på stald.

https://www.itavi.asso.fr/content/mesurage-des-concentrations-en-dioxyde-de-carbone-en-batiment-poulets-de-chair
https://youtu.be/94EkmhIrLWU
https://disarmproject.eu/resources/preventing-and-treating-respiratory-disease-in-calves/
https://disarmproject.eu/resources/preventing-and-treating-respiratory-disease-in-calves/
https://www.seges.tv/video/37605670/how-cows-benefit-the-most-from-the?fbclid=IwAR1IvMAQGMJI4dNoqAIvLZi7dXHteVHtl-Dg4UrtCOuOOmNkrFGkbCnsSwA
https://www.seges.tv/video/37605670/how-cows-benefit-the-most-from-the?fbclid=IwAR1IvMAQGMJI4dNoqAIvLZi7dXHteVHtl-Dg4UrtCOuOOmNkrFGkbCnsSwA
https://disarmproject.eu/resources/mastitis-reduction-in-an-indoor-housed-herd/
https://youtu.be/vZQDBl_bGCI
https://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-conditions/
https://www.youtube.com/watch?v=oaFQJ0519xM&feature=emb_logo
https://disarmproject.eu/resources/preventing-and-treating-respiratory-disease-in-calves/
https://www.pigbusiness.nl/artikel/6503-investeren-omdat-het-beter-kan/
https://www.youtube.com/watch?v=mmN93_MCO5U
https://edepot.wur.nl/465079
https://edepot.wur.nl/465079
https://www.featherwel.org/featherwel/rangehousing.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579119302822
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579119302822
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
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Effektivt management af dyregrupper sikrer, at 
dyrene har passende social kontakt, samtidig med at 
risikoen for skader og sygdomme minimeres, hvilket 
igen reducerer behovet for antibiotikabehandlinger. 
Muligheden for at lege og plads til at socialisere sig 
med (eller undgå) bestemte gruppemedlemmer er 
vigtige aspekter af dyrs velfærd.

Når dyr går i grupper, bør der være tilstrækkelig 
plads til at undgå overbelægning. Ideelt set bør stabile 
grupper opretholdes - blanding af dyr fra forskellige 
grupper bør undgås, og unge dyr skal holdes adskilt fra 
ældre dyr.

Medarbejder bør også overveje deres arbejdsrutiner 
for at sikre, at de bevæger sig fra unge til ældre dyr eller 
skifter fodtøj og tøj, når det er nødvendigt at besøge 
unge dyr efter at have arbejdet hos de voksne dyr.

Belægningsgrad

Alders gruppe management

Belægningsgraden påvirker dyrs sundhed og spredning 
af sygdomme. For eksempel hos slagtekyllinger spiller 
nedsættelse af antallet af fugle eller fuglens levende 
vægtmasse pr. M2 en vigtig rolle for både produktivitet 
(bedre vægtforøgelse) og sygdomsforekomst. Hos 
køer er en af hovedårsagerne til klovsygdomme 
høje belægningsgrader i stalden. Reduktion af 
belægningsgraden kan reducere mængden af skidt og 
sygdomstrykket.

I denne franske undersøgelse, hvor fuglene blev 
placeret i kasser med lavere belægningsgrad, i et 
kontrolleret miljø og med et tomt mellemrum mellem 
hver kasse for at forbedre luftcirkulationen, havde 
disse optimerede betingelser en positive effekter. Hos 
kyllinger oplever de mindre vægttab mellem klækning 
og ankomst til besætningen og højere vægt op til 12 
dages alder.

Blandingen af dyr fra flere oprindelser i et nyt miljø kan 
favorisere en hurtige forkomst af sygdomme, såsom 
ecthyma, skorper på fødderne, kasseøse bylder (CLA) 
og keratitis hos får og klovsygdomme hos køer.

Aldersgruppemanagement kan forbedres ved at 
indføre en kategori ‘nyt dyr’ i stalden. For eksempel 
kan æg, der er inkuberet i 18 dage, klæges direkte på 
slagtekyllingebesætningen med on-farm hatching. 
Konceptet er tilgængeligt gennem forskellige 
leverandører, der tilbyder specifikke systemer 
(Nestborn®, One2Born® og X-treck (Vencomatic)), 
varierende i arbejdskrav, brugervenlighed og 
investering. Dette koncept resulterer i sundere dyr, 
der er mere modstandsdygtige over for sygdom. Se 
DISARM-videoen om dette koncept her. 

Denne  undersøgelse foretaget af Wageningen 
Livestock Research sammenlignede traditionelle ruge-
systemer med udrugning på bedriften. Slagtekyllinger, 
der klækkes i stalden, er mindre afhængige af 
antibiotika, oplever bedre helbred, lavere dødelighed 
og færre trædepudeskader.

Læs mere om udførelsen af on-farm hatced 
slagtekyllinger i DISARM Best Practice Guide Young 
Stock Management. 

En anden måde at forbedre 
aldersgruppemanagement på er ved at introducere 
bokse, der let kan justeres i størrelse. Dette tillader 
fleksibilitet i antallet af dyr pr. boks. Et eksempel kan 
ses i denne video af kalve. Landmanden opstalder 2-4 
kalve pr. boks og bemærker, at dette er med til at øge 
foder indtaget, reducerer stress og undgå de negative 
virkninger af dominerende større kalve. Håndtering af 
grupper af kalve af lignende størrelser/aldre ville ellers 
være problematisk i en helårs kalvebesætning.

Arbejdsveje rundt på besætningen
Brug af standardprocedurer Standard Operating 
Procedures (SOPs) på besætningen er et vigtigt 
redskab til at forhindre, at patogener (bakterier, vira) 
bevæger sig rundt på gården og inficerer andre dyr. 
De giver dig mulighed for at gennemgå og forbedre 
arbejdsprocedure og sikre, at alle medarbejdere følger 
den samme protokol til den samme standard. En god 
arbejdsmetode er mere end ren ind/ren ud og fjernelse 
af dyr. Det handler om de daglige rutiner. Prøv for hver 
dyrekategori eller aldersgruppe at bruge separat tøj 
og materialer, angivet med forskellige farver, så der 
ikke er nogen krydsning. Rengør og desinficer hænder 
og støvler hver gang du forlader et område. Anvend 
desuden arbejdssystemer, så medarbejderne ikke 
spreder sygdom mellem aldersgrupper eller andre 
grupper. Byg f.eks. stier, så medarbejderne kan arbejde 
fra unge dyr op til ældre dyr uden at skulle gå gennem 
andre områder eller stier.

Ændring af dine daglige rutiner er et stort skridt i 
retning af at minimere spredningen af sygdomme. 
Med et farvekodningssystem til udstyr og strukturering 
af stier, stalde og faciliteter tilstrækkeligt kan du stræbe 
efter den højest mulige sundhedsstatus og reducere 
sygdomsoverførsel. Flere oplysninger findes i denne 
video.

https://www.itavi.asso.fr/content/maitrise-des-conditions-dambiance-pendant-une-attente-prolongee-du-poussin-dun-jour-au
https://disarmproject.eu/resources/on-farm-hatching-of-broiler-chicks-to-improve-broiler-welfare-health-and-performance-and-lower-the-need-for-antibiotics-in-broiler-production/
https://www.youtube.com/watch?v=t7nTH2PKeLg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=t7nTH2PKeLg&feature=emb_title
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/livestock-research/show-wlr/Better-health-in-chicks-hatched-in-barn.htm
https://disarmproject.eu/resources/precision-livestock-technologies-best-practice-guide/
https://www.youtube.com/watch?v=94EkmhIrLWU&feature=emb_title
https://disarmproject.eu/resources/optimization-of-working-method-in-poultry-pig-and-dairy-farms/
https://disarmproject.eu/resources/optimization-of-working-method-in-poultry-pig-and-dairy-farms/
https://www.youtube.com/watch?v=U-WwbZ1QeYQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=U-WwbZ1QeYQ&t=10s
https://youtu.be/Y0s4qKoY_rw
https://youtu.be/Y0s4qKoY_rw
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