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Kommissorium 

for 

Arbejdsgruppen om hold af malkekvæg 

 

1. Den danske mælkeproduktion har gennem de sidste 30 år undergået store ændringer i retning 

af større besætninger og øget mekanisering. Samtidig har man gennem avl og forbedret fodring 

øget den enkelte kos mælkeydelse. Udviklingen har på nogle punkter givet muligheder for forbed-

ringer af vilkårene for malkekøer, kalve og ungdyr, men samtidig lever dyrene under et stort og 

voksende produktionspres. 

 

Det Dyreetiske Råd har på denne baggrund gennemgået forholdene for malkekvæg og den deraf 

afledte kalveproduktion og afgivet en udtalelse herom den 28. februar 2006.  

 

Det fremgår af udtalelsen, at Det Dyreetiske Råd finder, at der bør nedsættes en lovforberedende 

arbejdsgruppe, der kan komme med forslag til nærmere regler for hold af malkekvæg. Herudover 

anbefaler Det Dyreetiske Råd bl.a., at uddannelsen af kvægproducenter, dyrlæger og andre af 

kvægbrugets rådgivere forbedres, ligesom der efter Rådets opfattelse bør stilles krav om uddan-

nelse og autorisation af klovbeskærere.  

 

Det Dyreetiske Råds udtalelse har været sendt i høring hos relevante myndigheder og organisa-

tioner. De fleste høringsparter kan tilslutte sig anbefalingen om at nedsætte en lovforberedende 

arbejdsgruppe.  

 

2. Danmarks JordbrugsForskning har i november 2006 udgivet en rapport om velfærd hos 

malkekøer og kalve (DJF rapport nr. 74). I rapporten foretages en gennemgang af den tilgæn-

gelige viden om malkekøers og kalves adfærd, fysiologi og sundhed, der samlet måtte være af 
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relevans for en vurdering af husdyrvelfærden i dansk mælkeproduktion. Rapporten tager ud-

gangspunkt i de danske produktionsforhold og bygger på den videnskabelige litteratur inden for 

området. Hertil kommer resultater fra undersøgelser lavet specielt med henblik på at beskrive 

forholdene i den danske mælkeproduktion. 

 

3. Der findes ikke i dansk lovgivning regler, der specifikt regulerer hold af kvæg. Sådanne regler 

findes dog for så vidt angår kalve i form af kalvebekendtgørelsen1, der implementerer kalvedirek-

tivet.2  

 

Hold af kvæg er i stedet omfattet af de generelle bestemmelser i dyreværnsloven3 på lige fod med 

andet husdyrhold. I dyreværnsloven findes en række bemyndigelsesbestemmelser, og Justitsmini-

steriet har i medfør af disse bestemmelser udstedt en række bekendtgørelser af relevans for kvæg-

hold. Således er der udstedt en bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr4, 

der også omfatter hold af kvæg. Derudover er der udstedt regler om afhorning af dyr5 samt om 

halekupering og kastration af dyr.6

 

Endelig har Justitsministeriet vedtaget regler til beskyttelse af dyr under transport, nemlig be-

kendtgørelse nr. 208 af 17. juni 1964 (med senere ændringer) om transport af dyr og bekendtgø-

relse nr. 201 af 16. april 1993 (med senere ændringer) om beskyttelse af dyr under transport.7 

Disse regler afløses med virkning fra den 5. januar 2007 af forordningen om transport af dyr samt 

en ny bekendtgørelse om transport af dyr. 

 

4. I overensstemmelse med anbefalingen fra Det Dyreetiske Råd har Justitsministeriet besluttet 

at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal foretage en vurdering af forholdene for malkekvæg 

samt udarbejde forslag til regler for hold af malkekvæg. 

 

Arbejdsgruppen skal således undersøge og vurdere behovet for at fastsætte nærmere regler for 

hold af malkekvæg, herunder hold af ungkvæg. Denne undersøgelse og vurdering skal tage 

udgangspunkt i den tilgængelige videnskabelige forskning på området, herunder den omtalte 

                                          
1 Bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 (med senere ændringer) om beskyttelse af kalve. 
2 Rådets direktiv 91/629/EF af 19. november 1991 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af 
kalve. 
3 Lovbekendtgørelse nr. 344 af 13. maj 2005. 
4 Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000, der implementerer Rådets direktiv 98/58/EF om beskyttelse af dyr, der 
holdes til landbrugsformål. 
5 Bekendtgørelse nr. 828 af 7. november 1997. 
6 Bekendtgørelse nr. 324 af 6. maj 2003 med senere ændringer. 
7 Sidstnævnte bekendtgørelse implementerer reglerne i Rådets direktiv 91/628/EØF af 19. november 1991 om 
beskyttelse af dyr under transport. 
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rapport fra Danmarks JordbrugsForskning. Arbejdsgruppen skal i øvrigt behandle de forskelli-

ge problemstillinger, som er beskrevet af Det Dyreetiske Råd i udtalelsen om malkekvæg. 

 

Dette omfatter bl.a. følgende områder: 

 

- Arealer, herunder belægningsgrad/pladskrav og gruppestørrelser. 
- Gulv, herunder udformning og valg af belægning.  
- Kælvnings- og sygebokse. 
- Tidspunkt for adskillelse mellem ko og kalv. 
- Sengebåse, herunder antal, dimensioner og underlag.  
- Ædepladser 
- Anvendelse af bindestalde. 
- Miljøberigelse, f.eks. mulighed for hudpleje. 
- Mulighed for afgræsning. 
- Mælkefodringsmetoder til at dække kalves pattebehov. 
- Klovbeskæring, herunder indførelse af krav om uddannelse. 
- Management, herunder spørgsmålet om tilsyn med dyrene, teknologien i staldene mv. 

 

5. Arbejdsgruppens formand udpeges af Justitsministeriet. 

 

Herudover udpeges følgende: 

 

1 medlem efter indstilling fra Den Danske Dyrlægeforening 

1 medlem efter indstilling fra Dyrenes Beskyttelse 

1 medlem efter indstilling fra Dansk Kvæg  

1 medlem efter indstilling fra Landbrugsraadet  

1 medlem efter indstilling fra Det Dyreetiske Råd 

1 medlem efter indstilling fra Dyreværnsrådet  

1 medlem efter indstilling fra Fødevareministeriet (Danmarks JordbrugsForskning) 

1 medlem efter indstilling fra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender  

1 medlem fra Justitsministeriet 

 

Arbejdsgruppens sekretariatsfunktion varetages af Justitsministeriet. 

 

- 3 - 


	Kommissorium

