
Parvis opstaldning  
af kalve  

I forsøg 1 indgik 54 kalve fra 
fødslen til en alder af 6 uger. De 
var fordelt på tre behandlinger: 

Projektdeltagere: Aarhus Universitet i Foulum og Kvægbrugets Forsøgscenter 

 

Projektets formål 
- at undersøge, hvorvidt kalve i de første uger 
af deres liv er motiverede for at have social 
kontakt med en jævnaldrende kalv.  

Opstaldning af mælkefodrede kalve 
Inden for mælkeproduktionen er opstaldning af mælkefodrede kalve i enkeltboks udbredt. Men som andre 
sociale dyr har kalve en stærk motivation for kontakt til artsfæller. Et par er den mindst mulige gruppestørrelse 
og parvis opstaldning af jævnaldrende kalve er en oplagt mulighed for at tilgodese mælkefodrede kalves sociale 
behov.  

 

Social kontakt i mælkeperioden øger kalvens sociale kompetencer og evne til at tilpasse sig et nyt 
miljø. Det viser resultaterne fra et Ph.D. projekt, som har belyst betydningen af social kontakt for 
kalvenes adfærd og tilpasning til miljøskift.  

I forsøg 2 indgik 48 
kalve fra fødslen til en 
alder af 8 uger. De var 
fordelt på to 
behandlinger: 

Projektet bestod af to forsøg: 

3) enkeltopstaldning 
med begrænset 
social kontakt fra 0 -
3 uger + parvis 
opstaldning fra 3 - 6 
uger (EP) 

2) enkeltopstaldning 
med begrænset social 
kontakt (snudekontakt 
gennem tremmer) (E). 

1) parvis 
opstaldning 
(P)  

Resultaterne har vist: 
• at de parvist opstaldede kalve interagerede 
mere med hinanden (snus og slik) end de enkelt-
opstaldede kalve, som havde mulighed for 
snudekontakt gennem tremmer. 

 
• at de parvist opstaldede kalve var mere aktive, 
når de blev adskilt fra deres partner. Det indikerer, 
at fuld social kontakt styrker kalvenes sociale 
relationer. 

 
• at de enkeltopstaldede kalve reagerede mere 
frygtsomt over for en jævnaldrende kalv den første 
gang de fik adgang til fuld social kontakt til en 
anden kalv.  
 
• Ved gruppering efter fravænning brugte 
enkeltopstaldede kalve længere tid på at få 
adgang til foderet, når der var konkurrence om 
foderet (se figur tv.). 

2) enkelt 
opstaldning 
fra fødsel 

Figur: Varighed (sekunder) af forsøg på at få adgang til kraftfoderet 
efter gruppering i en situation, hvor ædepladsen var begrænset. 
Enkeltopstaldede kalve (E) og parvist opstaldede kalve (P). 

1) parvis 
opstaldning 
fra fødsel 


