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1. Projektets sagsnr. nr.

14-32640-000017

2. Projekttitel (og evt. akronym)

" Bedst ian for til malkekoer med horn"

3. Projektets start- og slutdato

Startdato:8 -10-2014

Slutdato:28-2-2015

4. Projektleder (Navn, evt. institution, tlf.nr,, e-mail og evt. projektets hjemmeside)

Benzon tlf: 28251223 mail:

5. Kortprojektbeskrivelse(Kopifraansogning)

Det drejer sig om forundersogelser samt deraf folgende arkitekttegninger til et storre
specielt til kreaturer af gamle danske malkeracer med horn. Endvidere er der lavet en 3D
vimeo link. https://vimeo.com/1 1 95551 82

6. Projektets formil (Kopi af de linjer fra ansogningen, som beskriver projektets

"Vidensopbygning inden for beredygtig udnyttelse og specialproduktion af fodevarer" samt til
rer og tjenesteydelser, herunder konsulentbistand".

7. Projektets forlab, fremdrift og resultater

Punkterne bsr besvares si kortfattet og pracist som muligt, men stadigt dek

i moduler
Cad film se

"kab al va-



D. 13.3.2011 sender Stig Benzon (lSB) til daverende fodevareminister Mette Gjerskov "Ansogning
om dispensation for gamle kvegracer med hensyn til pAbud om losdriftsstalde", jf. lov pm hold af
malkekveg af 1.7.2010.
D.4. amj2014 henvender SB sig til Mette Vaarst, "Dept. Of Animal Science", Aarhus Uhiversitet, for
at stangeskader hos dyrene i losdrift.
D. 7 maj moder Mette Vaarst /MV) personligt op or at se pA forholdene i nuvarende sfalde, hvor
hun ogs6 orienteres om generelle prroblemstillinger i forbindelse med at holde gamle racer med
horn i losdrift. SB pApeger, at de gamle danske racer har anden og mere livlig adferd pnd de mo-
derne malkeracer som HF.
D.'15. majsenderforeningen "Gamrle Danske Husdyrracer"sformand, LilliJensen, fordlag til Pernil-
le Reuther (Departementet) vedrort..nde et onsket mode med fsdevareminister Dan Jafgensen.
"Gamle kvegracer med horn" er blandt de vigtige emner.
D. 21. ma1fdr SB afslag fra Fadevarestyrelsen pA ansogning om dispensation fra loven af malke-
kveg ved dyrlage i Dyrevelferd og Veterinermedicin, Helle Feldsted, vedrorende on$ket om hold
af gamle racer i bindestald. Afslaget sendes videre til MV
D.24. mq Melder MV positivt tilbagle i en skrivelse med titlen "Perspektiver i fremtidigt samarbej-
oe
D. 2. juni modtager SB skrivelse frar MV, hvori hun bl.a. erklerer sig enig i vigtigheden pf beva-
ringsarbejdet, og at horn er en del af koen. Endvidere giver MV med reference til en rdrkke uden-
landske forskere overordnede bud pA hvordan gode bindestalde og lasdriftsstalde bor Vere tilkser
med horn. MV ser mulighed for et forskningsprojekt.
D, 12. juni holder SB mode med forlevareminister Dan Jorgensen. Ministeren virker positiv med
hensyn til at MV er inddraget i sage,n omkring hornproblematikken. Embedsmandende anser det
for nermest udelukket, at der kan gives dispensation til at mAtte bygge ny bindestald, 0g ifremti-
den holde kveg i denne for for staldsystem.
D. 27. juni meddeler MV, at hun gerne deltager i et team, som bakker op med faglig viclen mht. at
udvikle en losdriftsstald til gamle racer med horn.
D. '13. august besoger MV atter SB for at tale mulige losninger, nu hvor sagen har ministerens be-
vigenhed.
D. 1. september aflegger fodevareminister Dan Jorgensen officielt besog pA en rakkdr bevarings-
lokaliteter i Fynsomridet, herunder p6 Oreggaard, hvor ministeren viser stor interesse for beva-
ringsarbejdet.
D. 9. seotember skitserer MV et forlob:

1) lndkredsning af "bedste design" for malke- og tyrestald
2) Bygning af malke-og tyrestald og fastlaggelse af kontinueft opfalgende forskninPsindsats for

at sikre, at det virker
3) Proces med tegning af stald til ophold af kaer med horn baseret pd multiple ertafinger
4) Bygning af stald 1 fastlaggetlse af adferdsforskning til opfalgning af hvordan det virker og til

retning fx efter et dr >(ikke ombygn,ing; justering af pasning, udeophold etc.)
5) Evaluering og planlegning af endnu en stald (?)

D. 10. september ansoger SB Naturerhvervsstyelsens pulje, "Bekendtgorelse nr. 839 Crm projekttil-
skud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og - racer samt plantegenetiske ressour-
cer" om midler til 1. del af projektet: "Bedst mulige design for staldanlag til malkekoer thed horn".
En indsamling af viden og databearbejdning som skal resultere i plantegninger og auto cad 3D teg-
ninger, som frit kan bruges af interersserede bevaringsavlere.
D. 8. oktober giver NaturErhvervstyrelsen tilsagn om projektstotte under betingelse af {t dokumen-
tation for betaling og slutrapport er modtaget hos styrelsen senest d. 5. december.
D.22. oktober besoger Mette Waarst og Gidi Smolders Oregaard, hvor Gidi sser al siri viden fra
Holland og andre lande, hvor han har erfaringer med stalde til kser med horn. Endvideq'e gennem-
gAs en masse billeder af staldsystemer fra Tyskland og Polen samt Danmark. Opgavefi konkretise-
res og forlobet af projektet planleglges inden for den meget beskedne tidsramme.
D. 31 . 10. msdes staldgruppen hos staldbygningsfirmaet GrAkjar A/S for at skabe dialog om mu-
lighederne for at indpasse flest mulige positive parametre for hold af kaer med horn i dpn innovative
staldplan.
Herunder primert opfyldelse af fass. 1 - malkestald med opsamlingsplads samt minityriestation.
Den fase der er ydet bevillin$ til.



D. 10. november rundsender Bjarnr: Hansen hefte om staldindretning fra FIBL
D. 15. november rundsender Gidi Simolders en rapport, han har oversat fra hollandsk tilengelsk
D. 17. november mode hos GrikjarrA/S, Lundvej 1

skitseforslag, som bygger pA, at man dropper op
sigt er det pi opsamlingspladsen, cler normalt sk
I stedet opereres nu med, at malkeren eller en hj
en overdimensioneret "fast exit stald", sA mange
Selvom denne losning var et radikerlt brud, med d
sig selv, var en overvejende del af lgruppen enige
grunde. Det andrede system betsd samtidig et brud med at opdele tegningen i flere ;er. Op-

som iovrigtholdsstalden var nu en integreret dr:l af det sted, hvor koerne gennes ind i ma
af funktionelle grunde var trukket ind til stalden. Derfor besluttedes det at forsoge at fA teg-
net med ind i helheden med malkehuset. Man fandt det ogs6 mest hensigtsmessigt, af tyrestalden
blev integreret i koernes opholdsstald. Staldfirmaet GrAkjer gAr i forbindelse med ngerne ind
p6 at tegne hele staldkomplekset inrden for bevillingens rammer, sd der ikke lengere ei tale om et
flerfaset projekt.
D. 26. november tilbyder NaturErhv'ervsstyrelsen at tilskudsmodtagerne kan
projekterne 6ret ud.
D. 1. december Designmode hos CirAkjar A/S

arbejde v med

A. For projektperioden angivers et kort resum6 af projektets hovedresultater dg hoved-
konklusioner (i alt max.2 sider). Hovedresultatet og hovedkonklusioene er, rlt man tak-
ket vere en indsamling af daLta pA europeisk plan omkring hold af kaer med ho4n samt en
brainstorm fra danske eksperters side, nu stir med gennemarbejdede planer til, hvordan
man bedst muligt sikrer et dyreetisk forsvarligt hold af malkekoer med horn. Det $kal dog un-
derstreges at der er tale om lcedst mulige design, nAr der er tale om losdrift. P6 $rund af de
gamle landracers temperement og adfard, mA det stadig anses for en betydelig udfordring
overhovedet at holde gamle racer med horn i losdrift. Seniorforsker Mette Vaars.t mener lige-
som vi andre i staldgruppen, at det er meget vigtigt at fd omsat tegningerne i et grraktisk byg-
geri. Kun herved har forskerer mulighed for at overvAge dyrene i praksis, foreksefinpel i en pe-
riode over 3 tir. At praktiske forsog haster un
det vel at merke er ret uorobrlematisk at hold
ter 2021. Man mA konkluderel at den dybere v
adferdsstudier i et byggeri, siom det planlagt
man nu stir med tegninger til en lavteknisk st
Som seniorforsker Mette Vaarst udtrykker det
serne, og "klipper dyrene til" i stedet for at ind
Staldanlagget er indrettet til to kostammer af
racer. Normeringen er sket udfra viden om, at naturlige flokstorrelser, hvor koerrie har mulig-
hed for at genkende hinanden, nebbe bor overskride 50-60 dyr. Brede ganglinieir sikrer dy-
renes passag. Kobination af dybstroelse og sengebAse, s€r hojt rangerende koel kan velge
dybstraelse, og de svarere rerngerende kan velge sengebAse for at beskytte sigl Sengeb6-
sene er med fjedrene kade fortil. De kan sA slippe vek fortil, hvis de angribes PE
dybstroelsesarealet er der ophangt trestammer i keder som sAkaldt bolgebrydBre. Deres
opgave er at bremse dominerende ksers adfard overfor svagere koer. Da sta kan
give efter kan svagere koer srlippe vek. Integreret udendorsareal i stalda da man
har erfaring for at det virker aLfstressende pA dyrene ,at de kan komme ud i det fri - sarlig om
vinteren, hvor de ikke er pA gres. Adskillige udgange mellem indendors -og ars ateal
sikrer fri passage, s6 dominerende koer ikke sparer vejen. For at undgA de
som oftest sker pA opsamlingspladser, har man valgt at slajfe opsamlingsp
koerne holdvis fra ooholdsstalden direkte ind i en overdimensioneret fast exit
konstrurerede afskermningsplader mellem malkestaldens bAse sikre at koerne ikke stanger
hinanden under malkning. Som noget ekstra er: En formidlingsdel, sA Kan
komme ind og opleve dyr og stald. Endvidere en minityrestation med bAse til enkel avls-
tyr. Der er beregnet 6n avlstyr pr. 10 malkekaer lor at sikre bred genetisk iavlen
med de smA truede populationer. Boksene er konstruerede sA der tages hensyn til dyrenes

n og drive

adfardsmassige behov, ligesom der er taget hojde for bedst mulig sikkerhed fol personalet,



der skal passe de ikke helt ufarlige avlstyre.

B. Endringer i forhold til oprindelige planer angives med en kort og pracis rkla-
ring (max. % side) samtidig med at det markeres tydeligt i milepalss (pkt. l)
samt leveringsoversigten (pkt. J). Den oprindelige plan gik pA at det overord projekt
"Bedst mulige design for staldanleg til malkekoer med horn" blev opbygget i

sAledes, at man i forste omgang koncentrede sig om projekt malkestald og
samt tyrestald, Senere kunne man gA videre med hovedmodulet -den losdriftstald.

dog klart, atEfter et par moder i staldgruppen hos staldbygningsfirmaet GrAkjar fuS stod
gruppen ikke kunne finde realiserbare alternativer til gangse malkeopsamling ser. Det-
te var et stort problem, fordi Inibet netop havde veret at finde et sAdant altern Erfa-
ringsmessigt er det nemlig pA opsamlingspladsen for malkning, at de fleste
sker. I denne svare situatiorr for gruppen fodtes tanken om helt at droppe opsa
sen, og i stedet drive koerne holdvis ind til malkning i en fast exit stald. Dermed
meget vigtig problemstilling at vare lost, om end den krever flere menn
det daglige arbejde med dyrene. I princippet var koernes opholdsstald forvandlQt til nu ogsd
at vare opsamlingsplads. Denne nytankning bevirkede, at man, for at opfylde Qet bevillin-
gen var givet til, var nod til ogsA at lose opgaven med modul 2, nemltg udformni af dy-

D. Vurdering af hvordan projektets fremdrift har varet, effekter samt samarl
mellem projektets deltagere iforhold tiloprindelige planer (max.T, side).

opnAede

syn til den korte tidsfrist for brug af pdgeldende pulje fra

fremdrift har veret bemarkelses'verdig god. Dette afspejles i, at man mod forve
at prastere en samlet plan for "Bedst mulige design for staldanleg til malkekoer
forlob som ellers var tenkt til kurr at omfatte et enkelt modul jf.pkt. B.

c.

uler af hen-
s. Forstiet

horn". Et

E. Redegorelse for kommunilkation fra projektet, herunder referencer. seniorforsker
Mette Vaarst personlige viden p6 omrAdet, har de vigtige referencer veret: D. 10 rund-

sender Bjarne Hansen hefte om staldindretning fra FIBEL. D. 15 november rund

Smolders en rapport, han har oversat fra hollandsk til engelsk. Endvidere har den praktiske

erfaring i losning af staldbyggerierr, som byggefirmaet GrAkjar AJS besider, veret til stor inspirati-

on og gavn. Det galder ligeledeside 2 konsulenter fra @kologisk Landsforening, e Hansen

University (UK), Anne Koekkoek, innovative Dutch farmer (NL), Shristien Bas, kon

(DK) (NL)

F. Eventuelt
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