PLANERINGS RÅD FÖR KALVAR OCH UNGDJUR
Råd och rekommendationer för planering av stall för kor i lösdrift www.KOSTALLPLAN.se har
kompletterats med ett AVSNITT UNGDJUR, Kapitel 7. Där beskrivs olika system och detaljer för
kalvningsboxar, den nyfödda kalven fram till kalvfärdiga kvigor. De senaste erfarenheterna,
forskningsresultaten, bestämmelserna och råd redovisas systematiskt för:
•

Alternativa djurflöden och system med hänsyn till boxtyper

•

Boxalternativ för kalvar och ungdjur av olika ålder

•

Rekommendationer angående hårt eller mjukt golv för kalvfärdiga kvigor med hänsyn till den
typ av golv som nykalvade kor skall gå på och kalvning före eller efter bete.

•

Externa och interna länkar gör det lätt att hitta aktuell information.

SYSTEMLÖSNINGAR FÖR REKRYTERINGSDJUR
Ett projekt ”Systemlösningar för rekryteringsdjur” initierades av Svensk Mjölk. LBT bidrog med
expertkunskap kring utrymmen, mått och skötselrutiner. JTI – Institutet för jordbruks- och
miljöteknik, har framställt ritningarna. Sammanställningen redovisar kompletta ritningar för nio olika
inhysningslösningar för kalvar och ungdjur. Redovisade exempel grundar sig på tre olika djurflöden,
från nyfödd kalv till kalvningsfärdig kviga. Flödena beskriver hur en uppfödning kan planeras genom
en rationell placering och planering av byggnader, samt genomtänkta skötselrutiner.
Varje exempel är indelat i tre olika ålderskategorier, 0-2 månader, 3-6 månader samt 6-24 månader.
Ritningarna presenteras med en plan- respektive en sektionsvy. I förekomna fall visas också
detaljerade lösningar på specifika stalldelar. Angivna mått uppfyller djurskyddsföreskrifterna, men är
grundade på LBT:s måttrekommendationer. Detta för att även ta hänsyn till praktiska erfarenheter
kring vilka utrymmen som krävs för en väl fungerande djurhållning.
Till varje ritning hör en funktionsbeskrivning där rutiner för rationell och effektiv skötsel beskrivs.
Systemlösningarna för rekryteringsdjur finns på:

www.svenskmjolk.se/Bonder-och-Kor1/Friska-kor-ar-lonsamma-kor/Systemlosningar-forrekryteringsdjur/
Länkar finns även i KOSTALLPLAN avsnittet Ungdjur.

LBT:s MÅTTREKOMENDATIONER
LBT:s MÅTTREKOMENDATIONER för samtliga kategorier av nötkreatur finns numera i separat
i kapitel 8 i KOSTALLPLAN.
www.KOSTALLPLAN.se
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