ØKO-UNGTYRE AF MALKEKVÆGSRACE – HÅNDTERING

Gode råd om håndtering af ungtyre.
Kend dyrenes adfærd, det letter flytning og mindsker risikoen for ulykker.

Flytning af kvæg
Ved flytning og håndtering af kvæg er det en god ide at
bruge tydeligt kropssprog i stedet for berøring. Du skal
altid placere dig, så dyret kan se dig. Stå derfor aldrig i den
blinde vinkel lige bagved dyret, se figuren nedenfor.

STOP

SLOW

FORWARD

Kvæg opfatter mennesker som rovdyr. Dyrene føler sig derfor
mest trygge, når du er rolig, ikke går direkte mod dem og undgår at se dem direkte i øjnene.
Arbejd der hvor dyret kan se dig. Du kan få dyret til at flytte sig
alt efter din placering ved siden af dyret.
Figuren er modificeret efter Sophie Atkinson.

Når kvæg skal drives frem, bør du gå zig zag bagved
dyrene, så de kan se dig hele tiden. Hvis du går langs
dyrets hofte, går det langsommere. Passerer du dyrets
skulder vil det enten stoppe op eller ændre retning. På den

Økologisk ungtyreproducent

måde kan du hele tiden styre dyrets tempo og retning.

”For at dyrene skal være rolige forsøger vi at have
stabile grupper og at dyrene har god plads - også ved

Dyret vil naturligt holde en minimumsafstand til dig som

foderbordet. Vi har ens rutiner hver dag, – vi fodrer

menneske. Ønsker du at få dyret til at stoppe, skal du der-

f.eks. på nogenlunde samme tidspunkt. Når dyrene

for gå et par skridt baglæns. Hold ekstra stor afstand til

flyttes, flytter vi flere dyr fra samme gruppe – så er

tyre ved håndtering. Placer dig altid så du kan slippe væk,

dyrenes adfærd mere forudsigelig og de er lettere at

hvis det bliver nødvendigt.

håndtere.”

Flyttes en hel gruppe dyr, er det vigtigt, at førerdyret kan se
dig, så den kan reagere, som du ønsker. Hvis førerdyret går
derhen hvor du vil, følger de øvrige dyr i flokken med.

Læsning af kvæg

Arbejdssikkerhed

Når kvæg skal læsses eller flyttes kan det være en god

Vær flere personer til at håndtere dyrene, så er der en, der

idé at gå frem og tilbage udenfor indhegningen/boksen,

kan slå alarm, hvis uheldet er ude. Vær samtidig opmærk-

så dyrene bliver trygge ved situationen. Læs altid flere dyr

som på, at flere folk kan stresse dyrene unødigt. Vend

ad gangen. Det gør dyrene rolige og læsningen lettere.

aldrig ryggen til dyrene og vær sikker på, at du har en

Hvis ét dyr bliver nervøs eller skræmt, kan det påvirke hele

flugtvej.

flokkens adfærd.
Læsning af kvæg på vogn fra mark: Det er en fordel at placere vognen tæt på dyrenes normale udgang fra indhegningen, så det er naturligt for dyrene at færdes der.
Husk at dyrene husker godt. Vær derfor tålmodig ved
flytning og læsning. Hvis dyrene er udsat for en stresset
situation, er det vigtigt, at der sker noget godt efterfølgende, så vil dyret huske det gode.

Fakta
Kvæg kan se i næsten alle retninger uden at dreje
hovedet, undtagen en blind vinkel lige bag sig.
Kvæg har en bedre hørelse end mennesker, men er dårlige til at høre, hvor lyden kommer fra.
Kvæg bryder sig ikke om at gå ind i mørke områder,
f.eks. en vogn.
Læs mere i pjecen ’Undgå ulykker - kend dit kvæg, Videncentret for Landbrug, Kvæg’

Mere information

Sophie Atkinson viser i denne video,
hvordan du i praksis håndterer kvæg ved
flytning.

Der vil altid være en vis uro i en tyreflok, især når de danner
hierarki. Uroen i flokken kan nedsættes ved at tyrene går i en

Her ses tre forskellige videoer om

stald uden hundyr, og ved at have stabile grupper.

håndtering af kvæg på dansk, engelsk og
russisk.

Faktaarket er udarbejdet i regi af projektet ” Øget produktion af øko-ungtyre af malkekvægsrace”,
der har fået tilskud fra Fonden for økologisk landbrug.
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