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Køer på rad og række i USA 



Køerne ligger bare godt i USA 

• De ligger lige 
• Brystbom 
• Sand og rigeligt af det 
  
I dette indlæg 
• Fokus på sengebøjlens udformning og placering 

i forhold til brystbom og leje 
• Nyt bøjle-monteringssystem 
• Bygger på anbefalinger fra USA, University of 

Wisconsin-Madison 
 



Nederste del af bøjlen: Leder til korrekt 
hvileplacering 

Placering og udformning vigtig 

Af mindre 
betydning 



Højde nederste del af bøjle 

• Mulighed for at vippe frem på skrå over bøjle 
• Undgår skader på forben 

Max. 30 cm 



Vandret bøjle bag brystbom til bøjning 

• Leder til korrekt placering 
• Trykninger på hofteområde undgås 

50-55 cm 



Afstand mellem bøjlen og brystbom 

Undgår forben i klemme imellem bøjle og brystbom 

Min. 13 cm 



Diameter indvendig bøjle 

Mulighed for at vippe frem på skrå over bøjle 

Nakkebom 125 cm 

Ca. 90 cm 



Velformet sengebøjle og rigtigt godt sandleje 

Bøjle lidt for lav 



Sengebåsen defineres i fronten i brystbommen 

Velplaceret, synlig og passende høj brystbom 

Brystbom – 
ét must 



Brystbommen placerer koen korrekt i sengebåsen 

Brystbom må IKKE hindre… 
• Forben over brystbom, når koen rejser sig 
• Udstrukket forben ved hvile 



USA - Sand og atter sand – og fyldte sandsenge 

Sand: Samme ligge og rejse sig adfærd og liggetid som ikke halte 
Madras: > 2 timer længere ståtid i seng, færre liggesekvenser pr.  
dag og kortere liggetid end ikke halte (Cook og Nordlund, 2009) 

Halte køer 



Brede senge (130-135 cm) 

Rigelig store senge → mulighed for at ligge på skrå 
MEN køerne ligger lige og godt  



Nyt bøjlemonteringssystem 

Justerbar sengebåsebredde 



Stålbjælke monteres på spærene 



Alle ”stolper” monteres på stålbjælkerne 



Bøjlerne monteres på stolperne 

Mulighed for at regulere bredden på sengebåsene 



Montage af bøjler 



Hvem producerer/importerer til Danmark? 
 



Tak for opmærksomheden 
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