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Dyrlæge:  
Kalvene skal have 
frisk luft i stalden
 Naturlig ventilation 
i kalvestalden er et 
»must«, men er det 
tilstrækkeligt, lyder 
det fra kvægdyrlæge 
Wendy Holm fra LVK.

Ifølge kvægdyrlæge 
Wendy Holm fra LVK er 

det nødvendigt med naturlig 
ventilation i kalvestalden, 
men hun konkluderer samti-
dig, at den naturlige ventila-
tion med fordel kan supple-
res med et ventilationsrør for 
yderligere at forbedre luft-
skiftet hos kalvene. 

- Når vi taler om luftvejs-
lidelser, så er det ikke kun 
de bakterielle behandlings-
krævende infektioner, der 
reduceres.  Smittetrykket 
med virus i stalden reduceres 
også, og dermed reduceres 
de smitsomme virusudbrud, 
hvor mange kalve hoster og 
ofte har feber, fortæller dyr-
lægen.

Ifølge Wendy Holm kan det 
optimerede luftskifte påvirke 
kalvenes almene sundhed og 
velfærd på flere områder:

- Enhver virusinfektion på-
virker jo kalvens almenbefin-
dende og dermed drikkelyst, 
så hvis vi reducerer antallet af 
virusudbrud, så optimerer vi 
samtidig kalvenes tilvækst, da 
de ikke sættes tilbage af lun-

gebetændelse, understreger 
hun.

Veldokumenteret 
system
Wendy Holm vurderer, at na-
turlig ventilation med fordel 
kan suppleres med ventilati-
onsrør. 

- I dele af USA anvender 
de et veldokumenteret ven-
tilationssystem, der for re-
lativ få midler også sagtens 
kan etableres i eksisterende 
danske staldsystemer og re-
ducere forekomsten af luft-
vejslidelser, påpeger Wendy 
Holm. 

Hun tilføjer, at der for år 
tilbage godt nok blev instal-
leret ventilationsrør i mange 
danske stalde, men det blev 
en fiasko, idet der dengang 
var tale om recirkulation af 
luft rundt i stalden, således 

at bakterier og viruspartik-
ler blev spredt rundt til alle 
afsnit af stalden. 

- Ved den nye udgave af ven-
tilationsrør suges frisk luft ind 
udefra ved hjælp af en motor 
og luften presses ud af huller 
i hele rørets længde, forklarer 
kvægdyrlægen, og hun tilføjer:

Rørets diameter og huller-
nes størrelse i den nye udgave 
dimensioneres nøjagtigt efter 
stalden, således at luftmæng-
den er kraftig nok til at øge 
luftskiftet ensartet i hele stal-
den, men samtidig ikke er så 
kraftig, at den skaber træk hos 
dyrene.

De nye ventilationsrør har 
endnu ikke fået sit indtog i 
danske besætninger, men 
Wendy Holm vurderer, at det 
kun et spørgsmål om tid, idet 
systemet fungerer rigtig godt 
i USA kombineret med at det 

formodentligt bliver økono-
misk overkommeligt at instal-
lere.

Når naturlig 
ventilation svigter
- Vi har i Danmark i mange år 
sagt, at stalde skal åbnes op, 
og det gælder naturligvis sta-

dig! Den naturlige ventilation 
fungerer rigtig godt i mange si-
tuationer, men vi må erkende, 
at der er tidspunkter, hvor den 
naturlige ventilation bare ikke 
er tilstrækkelig, påpeger kvæg-
dyrlægen. 

Hun nævner blandt andet 
de vindstille dage, hvor luften 
i stalden står næsten stille. 
Luftskiftet i stalden reduceres 
også om sommeren midt på 
de varme dage når udendør-
sluften er varmere end luften 
inde i stalden, her søger den 
varme luft til vejrs med det 
samme, uden at luften i kal-
venes nærmiljø udskiftes. 

- Den naturlige ventilation 
har jo også kun effekt på luft-
skiftet i områder, der ikke lig-
ger i læ af skillevægge, så selv i 
en åben stald på en blæsende 
dag er luftskiftet nede i kal-
vebokse med bagkant imod 

vinden ret begrænset, under-
streger Wendy Holm.

Ifølge Wendy Holm er luft-
skiftet i en åben stald i det 
hele taget meget varierende, 
og naturligvis størst i den side 
af stalden, hvor vinden kom-
mer ind. 

Lavere smittepres
- Undersøgelser viser, at jo la-
vere luftskifte, der er i stalden, 
jo flere bakterier og viruspar-
tikler ophobes der i luften og 
dermed i kalvenes nærmiljø. 
Faktorer som sygdom, høj 
belægningsgrad og halmstrø-
else forøger bakterie/virusni-
veauet. Dette er årsagen til, at 
ventilationsrør reducerer fore-
komsten af lungeinfektioner 
hos kalve, og systemet er ef-
fektivt både i stalde med en-
keltbokse og med fællesbokse, 
konkluderer kvægdyrlægen.

- De nye ventilationsrør er 
motordrevne, og sikrer et godt 
og ensartet luftskifte i hele 
stalden og i alle vejrforhold. 
Luften kommer ned oppefra, 
og udskifter derfor også luften 
nede i kalvebokse med faste 
sider, netop i kalvens nærmil-
jø, hvor det er allermest vig-
tigt, understreger dyrlægen.
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Ifølge Wendy Holm kommer 
kalvene i denne besætning med 
800 køer i Wisconsin allerede 
ind i disse fælleshuse med sutte-
automater, når de er blot en dag 
gamle. Angiveligt skulle ventila-
tionen sikre så lavt et smittepres, 
at kalvene ikke bliver mere syge, 
end hvis de gik i hytter. (Foto: 
Wendy Holm)

Kvægdyrlæge 
Wendy Holm 
fra LVK 
vurderer, at 
naturlig ven-
tilation med 
fordel kan 
suppleres 
med ventila-
tionsrør.
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