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Sammendrag

Bokse med trædeudmugning består oftest af et 
hvileareal med gødningsmåtte på et skrånende 
gulv samt af et ædeareal. Dyrenes færden på 
gødningsmåtten medfører udskridning af denne til 
ædearealet, hvorfra gødningen skrabes bort. Stal
de med trædeudmugning var indtil 1990 ukendte 
i Danmark, men har med gode resultater været 
benyttet en del år i Mellemeuropa.

På Forskningscenter Bygholm blev der fra efter
året 1990 til foråret 1993 gennemført undersøgel
ser med kvier i to bokse med trædeudmugning. 
Formålet var at opnå erfaringer med systemet 
under danske forhold, hvor der traditionelt be
nyttes fodermidler, som f.eks. roer, med mindre 
tørstofindhold end i Mellemeuropa.

Boksene, der var indrettet ifølge erfaringer fra 
Schweiz, fungerede tilfredsstillende. Et passende 
hvileareal er 1,8 m2 pr. kvie på 200 kg, stigende 
til 3,0 m2 pr. kvie på 500 kg. En passende længde 
på det skrånende hvileareal er 4-5 m.

Ved fodring med tørstoffattige fodermidler stiger 
strøelsesbehovet med 60-70% i forhold til, når 
der fodres med tørstofrige fodermidler.

Gødningsmåtternes højde varierede fra 0,05 til 
0,55 m. En højde på mellem 0,2 og 0,5 m skøn
nes at være passende. Højden var i gennemsnit 
0,09 m større nær bagvæggen end nær ædearealet.

Den ideelle temperatur i gødningsmåtten er ikke 
kendt, men nogle forskere anfører, at ca. 40°C er 
ønskeligt. Trædeudmugningen fungerede godt, 
selv om temperaturen kun var fra 21 til 26°C i 
gennemsnit ved de forskellige hold.

Gødningsmåtterne blev ikke renset ud i under
søgelsesperioden. Det gav ingen problemer at 
genoptage brugen af måtterne, efter at disse havde 
ligget ubenyttede om sommeren.

Ved daglig strøning med passende halmmængder 
kunne gødningsmåttens overflade og dyrene hol
des tilfredsstillende rene og tørre. Ud over cocci- 
dioseangreb på enkelte småkalve, var der ingen 
problemer med dyrenes sundhed.

Nøgleord: Løsdrift, trædeudmugning, kvier,
staldindretning, gødningsmåtte.
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Summary

Most boxes with sloping bedded floors consist of 
a feeding area and a resting area with a sloping 
floor covered with a straw bedding mat. The 
motion of the animals will cause the mat to slide 
towards the feeding area from which the dung is 
removed. Until 1990 the concept of sloping bed
ded floors was unknown in Denmark, whereas on 
the European Continent this type of housing has 
been used with success for several years.

During the period from the autumn of 1990 to the 
spring of 1993 the concept of sloping bedded 
floors was examined in two heifer boxes at Re
search Centre Bygholm. The object was to gain 
experience with the system in Danish conditions 
where the conventional feed components, e.g. 
beets, have a lower dry matter content than the 
feed components used in Central Europe.

The boxes w'ere designed on the basis of experi
ence from Switzerland, and they proved to func
tion satisfactorily. A resting area of 1.8 m2 would 
be appropriate per 200 kg heifer, increasing to
3.0 m2 per 500 kg heifer. A suitable length of the 
sloping resting area would be 4 to 5 m.

If the feed consists of feed components with a 
low content of dry matter, the bedding require
ment will increase by 60 to 70%, compared to 
what can be achieved if feed components with a 
high dry matter content are used.

The depth of the straw bedding mats varied from 
0.05 to 0.55 m. A depth between 0.2 and 0.5 m 
are estimated to be appropriate. The average 
depth of the mats in the area close to the rear 
wall was 0.09 m thicker than in the area close to 
the feeding area.

The ideal temperature o f a straw bedding mat has 
not yet been established, but some researchers 
think that a temperature close to 40°C would be 
appropriate. Good results were achieved with the 
sloping bedded floors, although the average tem
perature for the different groups only ranged from 
21 to 26°C.

The mats were not removed during the test period. 
When the heifers returned to the boxes after the 
summer period, the fact that the mats had been 
unused for quite a long period did not seem to 
cause any problems.

Daily bedding with adequate amounts of straw 
will ensure that the animals and the surface o f the 
straw bedding mat were kept satisfactorily clean 
and dry. Apart from attacks of coccidiosis in a 
few young calves, the animals did not suffer from 
any health problems.

Keywords: loose housing, sloping bedded floors, 
heifers, arrangement of buildings, straw bedding 
mat.
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1 Indledning

I bokse med trædeudmugning er der et hvileareal 
med en gødningsmåtte og et ædeareal med tæt be
tongulv (figur 1). Hvilearealets betonbund har 
fald og afsluttes med en lodret kant ned mod 
ædearealet. Trædeudmugning fungerer ved, at dy
renes færden på gødningsmåtten påvirker denne 
så kraftigt, at den indre friktion i måtten overskri

I litteraturen er også beskrevet trædeudmugnings
bokse uden særskilt ædeareal, altså med gødnings
måtte i hele arealet, hvorfra gødningen trædes ud 
under en foderkrybbe (Bartussek, 1988, Gloor et 
al., 1988, Kempkens, 1993). Denne type er ikke 
omfattet af disse undersøgelser.

des, hvilket bevirker kontinuerlig udskridning af 
måtten til ædearealet. En passende udskridning af 
gødningsmåtten betyder, at måttens højde holder 
sig mellem 0,2 og 0,5 m samtidig med, at der 
anvendes tilstrækkelig strøelse til at holde gød
ningsmåttens overflade, og dermed dyrene, rene 
og tørre.

Stalde med trædeudmugning er mere dyrevenlige 
end spaltegulvsstalde, og kræver mindre strøelse 
end stalde med dybstrøelse. Desuden kan bokse 
med trædeudmugning ofte, med forholdsvis små 
omkostninger, indrettes i bestående bygninger. 
Dyrene går løse i bokse, hvorved deres sociale

Figur 1 Skitse af boks med trædeudmugning
Outline of box with sloping bedded floor
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behov dækkes samtidig med, at de kan foretage 
hudpleje på sig selv og på hinanden. Lejet på 
trædeudmugningsmåtten er blød, lun og skridsik
ker. Betongulvet på ædearealet giver noget klov
slid samt tilvænning til hårdt underlag.

Stalde med trædeudmugning var indtil 1990 
ukendte i Danmark, men har med gode resultater 
været benyttet en del år i Mellemeuropa. Under
søgelser derfra har vist, at det i nogle tilfælde var 
vanskeligt at opnå en tilstrækkelig udskridning af 
gødningsmåtten samtidig med, at der anvendtes

tilstrækkelig strøelse til at sikre rene og tørre dyr.

Der er på Forskningscenter Bygholm gennemført 
undersøgelser med kvier på trædeudmugning for 
at opnå erfaringer med systemet under danske 
forhold, hvor der traditionelt benyttes fodermid
ler, som f.eks. roer, med mindre tørstofindhold 
end i Mellemeuropa. Formålet var bl.a. at under
søge de tørstoffattige fodermidlers betydning for 
strøelsesforbruget, gødningsmåttens (hvilearealets) 
funktion og dyrenes renholdelse.

2 Materialer og metoder

2.1 STALDEN
Der blev indrettet to bokse med trædeudmugning 
i en isoleret stald med naturlig ventilation. Stal
den blev indrettet ifølge erfaringer fra Schweiz 
(Jørgensen et al., 1990). Staldens indretning er 
vist i figur 2, og i tabel 1 vises nogle mål fra 
stalden.

Bunden under trædeudmugningsmåtten var støbt i 
beton med en forholdsvis ru overflade. Der var 
5% fald fra bagvæggen mod ædearealet, afslutten

de med en 0,2 m lodret kant ned til ædearealet. 
Bagvæggene var flytbare, så længden på trædeud
mugningsarealet kunne varieres.

Længden på ædearealet var 2,8 m. Bunden var 
støbt i beton med en ru overflade og havde let 
fald mod en overdækket afløbsrende. Gødningen 
fra ædearealet blev hver anden dag skrabet til en 
separationsrist, hvor den tynde gødning blev dræ
net fra, og den tykke blev fjernet, når der var 
fyldt op.
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Figur 2 Tværsnit og plan af forsøgsstald
Cross section and plan o f test building
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Tabel 1 Mål på boksene med trædeudmugning
Dimensions of the boxes with sloping bedded floors

Boks 1 /Box I Boks 2/Box 2

30.10.90-
08.02.91

08.02.91-
05.05.93

30.10.90-
08.02.91

30.10.90-
05.05.93

Længde af hvileareal, m 
Length o f  resting area, m

3,00 4,00 4,15 4,70

Bredde af hvileareal, m 
Width o f  resting area, m

5,50 5,50

Hvileareal, m2 
Resting area, m2

16,5 22,0 22,8 25,9

Længde af ædeareal, m 
Length o f  feed ing  area, m

2,80 2,80

Bredde af ædeareal, m 
Width o f  feed in g  area, m

5,50 5,50

Ædeareal, m2 
Feeding area, m-

15,4 15,4

2.2 DYRENE
I undersøgelserne indgik 71 RDM og SDM kvie
kalve og kvier. Dyrene i de enkelte hold havde 
næsten samme alder med standardafvigelser fra
0,3 til 1,5 måneder.

I figur 3 vises en oversigt over belægningen i de 
to bokse. De to første vintre og den mellemlig
gende sommer gik der små kvier i boks 1. I boks 2 
gik der kælvekvier de to første vintre. Den sidste

vinter blev der indsat kalve og små kvier i boks 1. 
Disse blev senere flyttet til boks 2, og der blev 
indsat andre kalve ad 2 gange i boks 1.

En kvie fra boks 1 blev aflivet i december 1991, 
efter at den var brudt ud af boksen og havde ædt 
for meget kraftfoder. En kvie fra boks 2 blev i 
marts 1992 flyttet til boks 1 på grund af for dår
lig trivsel.
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H------- h

Boks 1 
Box 1

Antal dyr .......
Number o f animals

Gns. alder m d r............
Average age, months

1/11 1/1 1/4 1/7 1/10 1/1

1990 1991

Gns. vægt, k g .........
Average weight, kg

Hvileareal, mVdyr ........
Resting area, mVanimat

1/4 1/7 1/10 1/1 1/4

1992 1993

Ædeareal, m2/dyr .........
Eating area, mV animal

8redde af a&deplads, m /d y r...........
Width o f eating area, m per animal

13

10,3

241

1.27 1,69

1,18

0,42

13

9,4

216

1.69

1,18

0,42

11[ 10 

14,9 

316

2.0

0.5

2.20

1.54

0.55

14

6,4

172

1.57

0,39

1,93

0,69

13

5,3

170

1.69

1,18

0,42

Boks 2 
Box 2

Antal dyr ........
Number o f animals

Gns. alder m dr.............
Average age, months

Gns. vægt, k g ..........
Average weight, kg

Hvileareal, rrv7dyr ........
Resting area, m ’/animal

Ædeareal, m2/dyr .........
Eating area, m 2/animal

Bredde af ædeplads, m /d y r.
Width o f eating area, m per animal

10 0 9 0 14 13

22,6 21.4 9,2

441 433 223

2.28 I 2.59 2,88 1.85 1,99

1,54 1,71 1,10 1.18

0,55 0.61 0,39 0,42

Figur 3 Belægning i de to bokse med trædeudmugning i undersøgelsesperioden, 
udtrykt ved antal dyr, deres alder og vægt samt boksarealer pr. dyr
Occupancy rate in the two boxes with sloping bedded floors during the test 
period, expressed as number o f animals, age and weight o f the animals and 
box area available to each animal

2.3. FODRING
Dyrene blev tildelt en fuldfoderblanding efter 
ædelyst. Det meste a f tiden indeholdt blandingen 
fodersukkerroer, græsensilage, ammoniakbehand
let halm samt mineralfoder. Fra indbinding til ca.

I . december var roerne erstattet a f korn, kraft
foder og roeaffald. 1 sommeren 1991 bestod blan
dingen af kraftfoder, roemelasse, græsensilage og 
ammoniakbehandlet halm. Kalvene i boks 1 fik,
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ud over fuldfoderblandingen, separat tildelt kraft- procentvise indhold af de forskellige fodermidler
foder og hø. I tabel 2 er vinterfoderblandingens vist.

Tabel 2 Fordeling af fodermidler i benyttede fuldfoderblandinger om vinteren
Distribution of feed components in complete diet mixes used in winter

Fodermiddel Procent tørstof Procentfordeling 
Distribution in percentages

F eed  component Dry matter 
percentage

kg foder 
kg o f  fe e d

foderenheder 
fe e d  units

Fodersukkerroer 
Fodder sugar beets

19 45,6 42,5

Græsensilage 
Grass silage

23 43,6 36,8

NHj-behandlet halm 
NHr treated straw

85 10,8 20,7

2.4 STRØNING
Til strøning blev der anvendt tør byghalm (tør
stofindhold 86-87%) fra småballer. De to første år 
var halmen af god kvalitet. Strøhalmen til den 
sidste vinter fik megen regn, mens den lå på 
marken, hvilket bevirkede, at kvaliteten til strøel
se var dårlig.

Gødningsmåtterne blev startet ved udlægning af 
et halmlag på ca. 0,2 m, svarende til ca. 13 kg 
pr. m2. For hurtigt at få gang i gødningsmåttens 
omsætning, og dermed i udtrædningen, blev hal
men holdt gennemvædet ved vanding i 2 dage. 
Før indsættelse af dyr blev der oven på den våde 
halm strøet ca. 1 kg tør halm pr. m2. Gødnings

måtterne blev ikke fjernet i de 2 lA år, undersøgel
serne varede. Efter perioder uden dyr blev de 
gamle måtter genanvendt.

2.5 REGISTRERINGER 
I undersøgelsesperioderne blev strøelsesforbruget 
løbende registreret, og der blev ugentligt gennem
ført målinger af gødningsmåtternes højde samt 
deres temperatur 0,1 m under overfladen. Må
lingerne blev foretaget 1 m fra ædearealet og 1 m 
fra bagvæggen. Desuden blev boksenes belægning 
samt dyrenes renhed og fugtighed vurderet. Den 
faste gødning blev vejet under udkørsel fra stal
den. Dyrlægebehandlinger af dyrene blev regi
streret.
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3 Resultater og diskussion

3.1 AREAL AF GØDNINGSMÅTTER 
Den første vinter var gødningsmåtternes arealer 
(hvilearealerne) for små til de dyr, der gik i bok
sene. Dette var især tilfældet i de første godt tre

måneder, indtil arealet blev udvidet. Også i som
meren 1991 var gødningsmåtternes areal i under
kanten til de dyr, der gik i boksen.

Tabel 3 Gødningsmåtternes arealer pr. dyr i de forskellige perioder
Areas per animal of straw bedding mats throughout the different periods

Boks
nr.

Periode Antal dyr Gns. vægt/dyr 
kg

Gødningsmåtte pr. dyr, m2 
A r e a  o f  s tr a w  b e d d in g  m at  

p e r  an im al, m 2

B ox
No.

P e r io d N u m b er  
o f  an im a ls

A v e r a g e  a n im a l  
w eig h t  

k g

aktuelt i 
undersøgelsen 

a c tu a l  
test a r e a

beregnet ifølge 
formel 

a r e a  e s t im a t e d  
by  fo r m u la

I Vinter/w in te r  1990-91 a 13 218 1,27 1,87

1 V m icd w in (e r  1990-91 b 13 264 1,69 2,06

1 Sommer/swmmer 1991 13 216 1,69 1,86

1 Vinter/wm/er 1991 -92 a 11 273 2,00 2,09

1 Vinter/wm/er 1991-92 b 10 328 2,20 2,31

1 VinterAvm/er 1992-93 a 14 172 1,57 1,69

1 V inter/w in te r  1992-93 b 8 144 2,75 1,58

1 Vinter/wm/er 1992-93 c 13 170 1,69 1,68

2 Vinter/wi/er 1990-91 a 10 418 2,28 2,67

2 V inter/w in te r  1990-91 b 10 460 2,59 2,84

2 V inter/ w in ter  1991 -92 9 433 2,88 2,73

2 Vinter/w in te r  1992-93 a 14 206 1,85 1,82

2 Vinter/wi/er 1992-93 b 13 245 1,99 1,98

I vinteren 1991-92 og 1992-93 passede arealerne 
bedre til antal og størrelse af dyr. Dog var belæg
ningen i boks 1 meget lille i vinteren 1992-93 b. 
Gødningsmåtten fungerede tilfredsstillende i den
ne periode, men det er uvist, om det vil være til
fældet ved så lille en belægning gennem en hel 
staldperiode.

Det er vigtigt, at trædeudmugningsmåttens areal 
passer til dyrenes antal og størrelse. Ved et for 
lille areal vil nogle af dyrene blive meget snav
sede, fordi de lægger sig nær ædearealet, hvor 
måtten er meget optrådt, eller på ædearealet. Et 
for stort areal giver for lille udtrædning fra gød
ningsmåtten. Arealet kan være ca. 15% mindre
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end ved dybstrøelse, fordi den hældende overflade 
bevirker, at dyrene lægger sig ens med kroppen 
højest og benene lavest (CIGR, 1994).

Ud fra vurderinger af pladsforholdene i de for
skellige perioder er det beregnet, at et passende 
areal kan udtrykkes ved følgende formel:

A = 1,0 + 0,4 X
hvor
A = Areal pr. dyr i m2.
X = Dyrenes gns. vægt i 100 kg.

Dette svarer til, at et dyr på 200 kg skal have
1,8 m2, stigende til 3,0 m2 for et dyr på 500 kg. 
Arealerne svarer til erfaringer i Schweiz (Jørgen
sen et al., 1990). I tabel 3 er de beregnede arealer 
vist til sammenligning med de aktuelle arealer.

3.2 LÆNGDE AF GØDNINGSMÅTTER 
Gødningsmåttens længde, målt fra ædearealet til 
boksens bagvæg, var i begyndelsen for lille, så 
ikke alle dyrene kunne finde en tør liggeplads, 
hvilket resulterede i, at de blev meget snavsede. 
Gødningsmåtternes længde passede bedre efter 
forøgelsen fra 3,00 til 4,00 m til små kvier og fra 
4,15 til 4,70 m til kælvekvier.

Længderne fungerede godt efter forøgelsen, selv 
om de var lidt større, end anbefalet fra Schweiz 
(Jørgensen et al., 1990). Årsagen kan være, at de 
ved undersøgelsen benyttede tørstoffattige foder
midler giver tyndere gødning, som får måtten til 
lettere at skride.

Ifølge resultater fra undersøgelserne kan en pas
sende længde af gødningsmåtten udtrykkes ved 
følgende formel:

L = 3,0 + 0,4 X

hvor
L = Længde i m.
X = Dyrenes gns. vægt i 100 kg.

Dette giver normalt en længde på 4-5 m, afhæn
gigt af dyrenes størrelse. Hvor gødningsmåttens 
længde skal være ens i alle bokse, vil ca. 4,5 m

være passende til kvier af tunge racer, mens ca.
4,0 m vil være passende til jerseykvier.

3.3 BUND UNDER GØDNINGSMÅTTER 
Den ru bund under gødningsmåtten forhindrede 
ikke denne i at skride tilstrækkeligt. Dette svarer 
til resultater af undersøgelser i Schweiz, hvor der 
ikke blev konstateret forskel på gødningsmåttens 
skridning ved forskellig ruhed i betonens over
flade (Jørgensen et al., 1990), sandsynligvis fordi 
skridningen foregår i måtten og ikke mellem 
måtte og bund.

De 5% fald på bunden under trædeudmugnings
måtten fungerede tilfredsstillende. I litteraturen 
er der forskellige anbefalinger vedr. fald på gul
vet. Gloor et al., 1988, og Söntgerath, 1991, fandt 
ingen forskel i gødningsmåttens udskridning ved 
fald fra 3 til 10%, mens andre undersøgelser viste 
bedre udskridning ved større fald på 6 til 10%, 
især ved lange trædeudmugningsmåtter (Bartus- 
sek, 1988, Chiappini og Zappavigna, 1993).

3.4 ÆDEAREAL
På ædearealet var der tilstrækkelig plads, også til 
kælvekviernes færden. Betongulvet var skridsik- 
kert i begyndelsen, men blev efterhånden meget 
glat på grund af dyrenes færden og bortskrabning 
af gødningen. Dyrene skred ofte på det glatte 
gulv, især når de kom fra gødningsmåtten. Der 
forekom dog ingen skader på grund af udskrid
ningerne. Ædearealer bør gøres mere skridsikre, 
f.eks. ved at lave riller i betongulvet.

3.5 STRØELSESFORBRUG
Den benyttede opstart af gødningsmåtteme fun
gerede godt. En daglig strøelsesmængde på 0,5 kg 
halm pr. 100 kg dyr, som i Schweiz blev oplyst 
at være passende (Jørgensen et al., 1990), viste 
sig hurtigt at være for lidt ved de benyttede fo
dermidler. Efter 1 måneds forløb blev det beslut
tet at strø efter behov, dvs. at gødningsmåtternes 
overflade og dyrene skulle være rene og tørre.

Det daglige strøelsesforbrug pr. dyr var afhængigt 
af dyrets vægt, strøhalmens kvalitet og foderets 
tørstofindhold. I tabel 4 og i figur 4 er strøelses
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forbruget i de forskellige perioder vist. Det lave
ste strøelsesforbrug - ca. 0,70 kg pr. 100 kg dyr 
dgl. - havde kalvene i boks 1 i vinteren 1992- 
1993. Tildeling af tørstofrige fodermidler er den 
væsentligste årsag til det forholdsvis lave strøel
sesforbrug, som formentlig havde været endnu 
lavere, hvis strøhalmen havde været af god kvali

tet. De første to år, hvor strøhalmens kvalitet var 
god, var kviernes strøelsesforbrug ca. 0,85 kg pr. 
100 kg dyr dgl. Den sidste vinter var strøelsesfor
bruget hos de kvier, som kun fik den tørstoffatti
ge foderblanding, ca. 1,30 kg pr. 100 kg dyr dgl., 
hvilket skyldtes strøhalmens dårlige kvalitet.

Tabel 4 Dagligt strøelsesforbrug pr. dyr og pr. 100 kg dyr
Daily bedding consumption per animal and p er  100 kg o f  animal weight

Boks
nr.

Periode Antal dyr Gns. vægt 
pr. dyr 

kg

Daglig strøelsesmængde 

D aily  a m ou n t o f  b e d d in g

Foderets
tørstof
indhold

Strøhalmens
kvalitet

Box
No.

P e r io d N u m ber

o f
a n im a ls

A v era g e
a n im a l
w eight

kg pr. dyr

k g  p e r  
a n im a l

kg/l 00 kg 
dyr 

k g  p e r  100  
k g  o f  

a n im a l

D ry  m atter  
co n ten t  o f  

f e e d

Q u ality  o f  
b e d d in g

1 VmXcx/winter 1990-91 a+b 13 241 1,99 0,83 la v /low god / g o o d

1 Sommcr/su/H/wer 1991 13 216 1,83 0,85 la v /low godJ g o o d

1 Vintcr/wm/er 1991-92 a 11 273 2,10 0,77 lav /low god / g o o d

1 Vinter/w/'rtfer 1991-92 b 10 328 2,40 0,73 lav//ow god / g o o d

1 Vinter/w in te r  1992-93 a 14 172 1,99 1,16 lav//ow dårlig /p o o r

1 Vinter/w in te r  1992-93 b 8 144 l ,l  1 0,77 h ø j/h ig h dårlig /p o o r

! Vinter/w/n/er 1992-93 c 13 170 1,09 0,64 h ø j/h ig h dårlig /p o o r

2 V 'm lcv/w inter  1990-91 a+b 10 441 3,87 0,88 la v /low god / g o o d

2 Vinter/w/rt/er 1991-92 9 433 3,99 0,92 la v /low god/ g o o d

2 W m tzr/w in ter  1992-93 a 14 206 2,67 1,30 la v/low dårlig/ p o o r

2 Vinter/w in te r  1992-93 b 13 245 3,59 1,47 la v /low dårlig/ p o o r
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*

Figur 4 Strøelsesforbrug i forhold til dyrenes gns. vægt, foderets tørstofindhold 
og strøhalmens kvalitet

Bedding consumption in relation to average animal weight, dry matter content 
of feed and quality of bedding

Gloor et al., 1988, og Kempens, 1993, fandt et 
strøelsesforbrug på 0,3-0,5 kg halm pr. 100 kg 
dyr dagligt. Nærværende undersøgelser tyder på, 
at 0,5 kg pr. 100 kg dyr dagligt er tilstrækkeligt, 
såfremt der anvendes tørre fodermidler og halm 
af god kvalitet. Ved fodring med tørstoffattige 
fodermidler må der forventes en forøgelse af 
strøelsesforbruget på 60-70%. Når strøhalmen 
tillige er af dårlig kvalitet, kan strøelsesbehovet 
forøges yderligere med 50%.

3.6 GØDNINGSMÅTTERNES HØJDE 
Gødningsmåtternes højde afhænger af faldet på 
bunden, gødningens konsistens og dyrenes trafik 
på gødningsmåtten.

Gødningsmåtternes højde er vist i tabel 5. Selv 
om der blev strøet tilstrækkeligt til at holde måt

ternes overflade og dyrene rene og tørre, skred 
måtterne tilfredsstillende ud på ædearealet, så 
måttehøjden ikke blev for stor. Gødningsmåtterne 
var meget lave en stor del af vinteren 1991-92 og 
i begyndelsen af vinteren 1992-93. Den lavest 
målte måttehøjde var 0,05 m nær ædearealet, og 
den højeste var 0,55 m tæt ved bagvæggen. I 
gennemsnit var måtterne 0,09 m højere nær bag
væggen end nær ædearealet. Sammen med bun
dens fald på 5% vil det sige, at faldet på gød
ningsmåtternes overflade var 8-9%.

Gødningsmåtternes ideelle højde er ikke omtalt i 
litteraturen. Ud fra observationerne skønnes en 
højde mellem 0,2 og 0,5 m at være passende.
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Tabel 5 Højder af gødningsmåtter
Depths o f  straw bedding mats

Boks 1 /Box 1 Boks 2/Box 1

1 m fra 
ædeareal 
1 m from  

feeding area

1 m fra 
bagvæg 

1 m from  
rear wall

1 m fra 
ædeareal 
1 m from  

feeding area

1 m fra 
bagvæg 

1 m from  
rear wall

Gennemsnit, m 
Average, m

0,20 0,29 0,23 0,32

Standardafvigelse, m 
Standard deviation, m

0,07 0,09 0,10 0,10

Mindste, m 
Lowest, m

0,05 0,12 0,10 0,17

Største, m 
Highest, m

0,32 0,42 0,40 0,55

3.7 TEMPERATUR I GØDNINGSMÅTTER 
Gødningsmåtters temperatur er højest 0,05-0,15 m 
under overfladen (Hansen, 1993). Temperaturen 
blev målt i ca. 0,1 m dybde 1 m fra ædearealet og

1 m fra boksenes bagvægge. I tabel 6 er der vist 
gennemsnitstemperaturer fra gødningsmåtterne i 
de to bokse, fra henholdsvis de tre vintre og som
meren 1991.

Tabel 6 Temperatur i gødningsmåtten
Temperature in straw bedding mats

Boks \IBox 1 Boks 2/Box 2

Antal
målinger

Gns.
temp.

°C

Standard
afv.

Antal
målinger

Gns.
temp.

°C

Standard
afv.

Number 
o f  re

cordings

Average
temp.

°C

Standard
deviation

Number 
o f  re

cordings

Average
temp.

°C

Standard
deviation

Vinter/winter 1990-91 34 21,8 2,6 34 23,9 2,4

Som mer/summer 1991 16 26,0 3,1

Vinter/ winter 1991-92 20 21,3 3,0 20 23,3 3,2

Vinter/winter 1992-93 50 19,9 5,0 32 24,0 6,3

Om vinteren var temperaturen ca. 21°C i boks 1 
og 24°C hos de større kvier i boks 2. I sommeren 
1991 var den gennemsnitlige temperatur 5°C hø

jere, end den var om vinteren i boks 1. I gennem
snit var temperaturen 3-4°C højere bagtil i boksen 
end nær ædearealet. Den lavest målte temperatur
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var IT C  nær ædearealet i boks 1, og den højeste 
temperatur på 35°C blev målt bagtil i boks 2.

Temperaturen i gødningsmåtterne var betydeligt 
lavere end de ca. 40°C, der i Schweiz blev an
givet som den ideelle temperatur (Jørgensen et 
al., 1990). For at opnå så høje temperaturer skal 
strøelsesmængden øges væsentligt, hvilket sand
synligvis vil forårsage for lille udskridning fra 
gødningsmåtten.

3.8 UDRENSNING
I undersøgelsesperioden blev der ikke foretaget 
udrensning fra hvilearealet med trædeudmugning. 
I litteraturen (bl.a. Ekelund et al., 1986) er det 
nævnt, at der kan spares strøelse, såfremt gød
ningsklatter fjernes fra gødningsmåttens overflade, 
før ny strøelse tildeles. Dette forøger dog arbejds
forbruget ved dyrenes pasning. Gødningsmåtterne

lå uberørte i perioder uden dyr, f.eks. mens dyre
ne var på græs om sommeren. Der blev uden 
problemer genindsat dyr på gødningsmåtteme om 
efteråret.

Udrensning fra ædearealet med mobilt udstyr var 
besværlig, fordi dyrene skulle spærres inde på 
gødningsmåtten under udrensningen. Der blev 
derfor kun renset ud hver anden dag, selv om det 
var ønskeligt med udrensning noget oftere for at 
holde ædearealet, og dermed dyrenes ben, mere 
rene. Den faste staldgødning blev vejet, når den 
med en til to ugers mellemrum blev kørt ud fra 
separationsristen. I tabel 7 vises mængderne af 
staldgødning. Den udkørte mængde i tabel 7 er 
korrigeret med forskelle i gødningsmåtternes 
volumen ved de enkelte perioders begyndelse og 
slutning. Volumenforskellene er omregnet til vægt 
ved anvendelse af en vægtfylde på 800 kg pr. m3.

Tabel 7 Mængder af fast gødning fra trædeudmugningsstalden
Amounts o f  solid  manure from  compartment with sloping bedded  floors

Vinter
Winter

1990-91

Sommer
Summer

1991

Vinter
Winter

1991-92

Vinter
Winter

1992-93

Antal dage 
Number o f  days

204 112 203 168

Gennemsnitligt antal dyr 
Average number o f  animals

23,0 13,0 19,6 20,0

Gennemsnitlig vægt af dyr, kg 
Average animal weight, kg

330 208 364 188

Mængder af fast 
staldgødning

Amounts o f  solid  
farm yard manure

I alt, ton 
Tonnes, total

104,6 13,9 90,5 40,4

kg pr. dyr dagligt 
kg p er  animal p er  day

22,3 9,6 22,8 12,0

kg pr. 100 kg dyr dagligt 
kg p er  100 kg o f  animal 
weight p er  day

6,8 4,6 6,3 6,4
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Det fremgår af tabellen, at mængden af fast gød
ning var ca. 6,5 kg pr. 100 kg dyr dagligt om 
vinteren og 4,6 kg om sommeren. Mere tørt foder 
(ingen roer) og større fordampning om sommeren 
er de væsentligste årsager til denne forskel.

3.9 DYRENES RENHED OG SUNDHED 
Der blev ikke indsamlet data for dyrenes renhed.
I den første måned blev dyrene meget snavsede 
og fugtige. Derefter blev strøelsestildelingen af
passet efter, at dyrene skulle være rene og tørre. 
Dyrene blev vurderet subjektivt hver uge, og 
strøelsestildelingen blev øget, hvis der var tendens 
til snavsede dyr.

På grund af, at ædearealet kun blev renset hver 
anden dag, var dyrenes klove og det nederste af 
benene noget snavsede i hele undersøgelsesperio
den. Der blev dog ikke konstateret problemer med 
klovsundheden.

Dyrenes sundhed var generelt god. Den sidste 
vinter fik enkelte kalve coccidiose, med nedsat 
trivsel til følge. Det forholdsvis lave tørstofind
hold i gødningsmåtterne var antageligt årsag til 
coccidioseangrebene, hvorfor der må advares mod 
at benytte trædeudmugning til kalve.

4 Konklusion

Trædeudmugning kan fungere udmærket til kvier, 
der fodres med tørstoffattige fodermidler, men 
strøelsesbehovet er 60-70% større, end hvis kvier
ne får en tørstofrig foderration.

Gødningsmåtten skrider tilfredsstillende ud, når 
der fodres med tørstoffattige fodermidler, og der 
samtidig benyttes tilstrækkeligt med strøelse til at 
holde gødningsmåttens overflade og dyrene rene 
og tørre.

Et passende areal for trædeudmugningsmåtten er
1,8 m2 pr. kvie på 200 kg, stigende til 3,0 m2 pr. 
kvie på 500 kg.

En passende længde på hvilearealet er 4-5 m, 
afhængigt af dyrenes størrelse.

En forholdsvis ru beton under gødningsmåtten 
hindrer ikke en passende udskridning fra denne. 
Et passende fald på betongulvet er 5%.

En længde på ædearealet på 2,8 m er tilstrække
ligt, også til store kælvekvier. Ædearealets beton
bund bliver efterhånden for glat, hvis den ikke 
gøres skridsikker, f.eks. ved at lave riller i be
tonen.

En passende højde på gødningsmåtten er 0,2-0,5 m.

Trædeudmugning fungerer udmærket, selv om 
temperaturen i gødningsmåtten kun er 20-25°C i 
stedet for de anbefalede 40°C.

En gødningsmåtte til trædeudmugning skal ikke 
fjernes, og den kan udmærket tages i brug igen 
efter at have ligget ubenyttet i f.eks. sommerhalv
året.

På grund af fare for angreb af coccidiose kan 
trædeudmugning ikke anbefales til kalve under
6 måneder.
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