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At håndtere løsgående kødkvæg er 
risikofyldt. Hvert år omkommer to 
til tre personer i i forbindelse med 
dette arbejde i Sverige. Løsgående 
kødkvæg skal imødegås i forbin-
delse med at de skal ud og ind af 
staldene samt når de skal flyttes fra 
den ene mark til den anden. I disse 
situationer befinder landmanden 
sig ofte i potentielt farlige situatio-
ner.

I 1990’erne blev der i USA udviklet 
en metode til en mere sikker hånd-
tering af kødkvæg – den såkaldte 
LSS (Low Stress Stockhandling)-me-
tode. Den går ud på, at landman-
den, med en større viden om dyre-
nes naturlige adfærd – ikke mindst 
flokadfærd), kan styre dyrene med 
kropssprog og bevægelsesmønstre 
i stedet for tvang.

Ny metode til håndtering af kvæg 
giver større sikkerhed
En ny metode til at håndtere kødkvæg på er blevet introduceret i Sverige. 
Efter introduktion af metoden er antallet af risikotilfælde i forbindelse med 
håndtering af kødkvæg faldet markant. Det handler om brug af et tydeligt 
kropssprog og tålmodighed.

Uddannelse gav større 
sikkerhed i arbejdet

Forskere ved JTI (Institut for jord-
bruks- og miljøteknik AB) og SLU 
(Sveriges LantbruksUniversitet) har 
undersøgt metoden i et projekt 
finansieret af SLU. I alt 25 personer, 
som håndterede dyrene på ti gårde 
med mellem 30 og 579 kødkvæg 
blev uddannet i LSS. Hvordan 
dyrene blev håndteret før og efter 
blev studeret og dyrenes adfærd 
videofilmet. Undersøgte momenter 
var fx at flytte dyrene mellem hegn; 
at skille en tyr fra flokken, at skille 
ko og kalv samt at tage dyrene ind 
fra marken. Kvægbondens hjerte-
frekvens og tidsforbrug blev målt.
Interaktioner mellem landmand og 
dyr blev bedømt på en skala fra 
fx småsnak til råb eller fra klap til 
slag. Situationer, hvor landmanden 

befandt sig i en risikabel situation, 
fx hvis dyrets flugtindstik blev vagt, 
blev registreret.

Fire måneder efter uddannelsen 
blev der foretaget nye observatio-
ner og interviews. Det viste sig, at 
håndteringen af dyrene blev mere 
sikker med LSS. Landmændene var 
bedre til at bruge sit kropssprog 
og havde færre fysiske kontakter 
med dyrene. Risikofyldt og negativ 
adfærd fra dyrene var væsentligt 
reduceret. Før kurset var der fx 
noteret 30 tilfælde, hvor dyret var 
trængt forbi landmanden – ef-
ter kurset skete dette kun i fem 
tilfælde. På seks af gårdene var 
der ingen risikofyldte eller negative 
adfærdssituationer overhovedet. 

Kilde: Stiftelsen Lantbruksforskning. 

Du kan læse den fulde artikel her: 

http://www.lantbruksforskning.se/
aktuellt/nyheter/ratt-kroppssprak-
och-talamod-ger-sakrare-djurhante/
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