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KO MED KALV

Interessen for systemer, hvor kalve og køer går sammen i længere tid end de

lovpligtige 24 timer efter kælvning, vokser i disse år, og der kommer �ere og

�ere argumenter for at lade dem blive sammen. Det gælder ikke mindst for

økologer, som lægger vægt på og arbejder med naturlighed og fairness, som

beskrevet i økologiens �re principper.  

Nogle kvægbrugere ser en mulighed for merpris, for andre indgår det i et

større koncept for bedriften og hænger sammen med fx græsningsmetode.

Det er vigtigt at overveje baggrunden for at ville arbejde med at have ko og

kalv sammen i længere tid, fordi det kan pege på hvilket system, det er mest

relevant at vælge. Hvis udgangspunktet er, at koen skal have lov at beholde

sin kalv, og kalven vil få meget ud af at være sammen med koen, så skal man

vælge et system, hvor køerne kan være sammen med egen kalv. Hvis målet er

kalvene og deres behov for mælk direkte fra en ko, kan et ammetante-system

være løsningen.

På disse sider �nder du inspiration og hjælp til at vælge og udvikle det ko-

kalv-system, der passer til din situation. Forskning i fordele og ulemper for ko,

kalv, og mennesker peger i forskellige retninger. Der er dog ingen tvivl om, at
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både kalv og ko er stærkt motiverede og har naturligt behov for alt det, som

sådan en kontakt kan give dem.

Se rapporten Køer med kalve. Erfaringer, overvejelser og inspiration fra

danske og udenlandske økologiske malkekvægsbesætninger, Økologisk

Landsforening 2020.

Kontakt

https://issuu.com/okologidk/docs/ko_kalv_katalog_2020
https://okologi.dk/viden-om-oekologi/landbrugsproduktion/kvaeg/ko-med-kalv/praktiske-erfaringer/
https://okologi.dk/viden-om-oekologi/landbrugsproduktion/kvaeg/ko-med-kalv/naturlig-adfaerd/
https://okologi.dk/viden-om-oekologi/landbrugsproduktion/kvaeg/ko-med-kalv/maelkeperioden/
https://okologi.dk/viden-om-oekologi/landbrugsproduktion/kvaeg/ko-med-kalv/paa-graes/
https://okologi.dk/viden-om-oekologi/landbrugsproduktion/kvaeg/ko-med-kalv/adskillelse-og-fravaenning/
https://okologi.dk/viden-om-oekologi/landbrugsproduktion/kvaeg/ko-med-kalv/staldindretning/
https://okologi.dk/viden-om-oekologi/landbrugsproduktion/kvaeg/ko-med-kalv/sundhed-og-sygdom/
https://okologi.dk/viden-om-oekologi/landbrugsproduktion/kvaeg/ko-med-kalv/oekonomi/
https://okologi.dk/
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Iben Alber Christiansen

Økologikonsulent, kvæg

Jeg arbejder med at få mere af dyrenes naturlige adfærd til at komme til udtryk i

økologiens rammer og med at vurdere dyrenes velfærd, herunder udvikling af for

eksempel ko/kalv-systemer, afgræsningssystemer, skovlandbrug og naturpleje. Jeg

afprøver systemer og samarbejder med landmænd, kolleger, dyrlæger og universiteter om

at formidle ny viden i form af rådgivning, events på staldgang/mark samt staldskoler og

netværksgrupper.

+45 61 97 49 09

ic@okologi.dk

tel:+45 61 97 49 09
mailto:ic@okologi.dk
https://okologi.dk/
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Julie Cherono Schmidt Henriksen

Landbrugsfaglig projektleder, kvæg

Mit fokus er malkekvæg, kødkvæg og landbrugets klimaaftryk, hvor jeg blandt andet

udvikler model til klimaberegninger, formidler kompleksiteten inden for emner relateret til

klima, bæredygtighed og kød- og mælkeproduktion samt udarbejder

klimahandlingsplaner til bedrifter. Jeg arbejder samtidig med optimering ift. velfærd og

fodring og med at forbedre mulighederne for at afsætte dansk økologisk okse- og

lammekød.

+45 29 39 46 48

jch@okologi.dk

VI ARBEJDER FOR
Mærkesager

Projekter

tel:+45 29 39 46 48
mailto:jch@okologi.dk
https://okologi.dk/vi-arbejder-for/
https://okologi.dk/vi-arbejder-for/maerkesager/
https://okologi.dk/vi-arbejder-for/projekter/
https://okologi.dk/
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Vision og mission

Værdigrundlag

VI TILBYDER
Arrangementer

Mødestedet

Rådgivning

Uddannelse og undervisning

VIDEN OM
Bæredygtighed

Dyrevelfærd

Forbrug og afsætning

Generationsskifte og etablering

Klima

Landbrugsproduktion

Natur og biodiversitet

Recirkulering

Rene fødevarer

Rent grundvand

Økologi i ulande

OM OS
Kontakt

Medier

Foreningen

I love øko

Pressemeddelelser

Billeder og gra�k

Job

Datapolitik

Min side

English

https://okologi.dk/vi-arbejder-for/vision-og-mission/
https://okologi.dk/vi-arbejder-for/vaerdigrundlag/
https://okologi.dk/vi-tilbyder/
https://okologi.dk/vi-tilbyder/arrangementer/
https://okologi.dk/vi-tilbyder/moedestedet/
https://okologi.dk/vi-tilbyder/raadgivning/
https://okologi.dk/vi-tilbyder/uddannelse-og-undervisning/
https://okologi.dk/viden-om-oekologi/
https://okologi.dk/viden-om-oekologi/baeredygtighed/
https://okologi.dk/viden-om-oekologi/dyrevelfaerd/
https://okologi.dk/viden-om-oekologi/forbrug-og-afsaetning/
https://okologi.dk/viden-om-oekologi/klima/
https://okologi.dk/viden-om-oekologi/landbrugsproduktion/
https://okologi.dk/viden-om-oekologi/natur-og-biodiversitet/
https://okologi.dk/viden-om-oekologi/recirkulering/
https://okologi.dk/viden-om-oekologi/rene-foedevarer/
https://okologi.dk/viden-om-oekologi/rent-grundvand/
https://okologi.dk/viden-om-oekologi/oekologi-i-ulande/
https://okologi.dk/om-os/
https://okologi.dk/om-os/kontakt/
https://okologi.dk/om-os/medier/
https://okologi.dk/om-os/foreningen/
https://okologi.dk/om-os/forbrugeruniverset-i-love-oeko/
https://okologi.dk/om-os/pressemeddelelser/
https://okologi.dk/om-os/billeder-og-grafik/
https://okologi.dk/om-os/job/
https://okologi.dk/om-os/datapolitik/
https://okologi.dk/om-os/min-side/
https://okologi.dk/om-os/english/
https://okologi.dk/
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FØLG OS PÅ

BLIV MEDLEM
Vær med i arbejdet for mere og bedre økologi i Danmark - bliv medlem af

Økologisk Landsforening.

ØVRIGE SITES
I love øko • Økologisk Nu • Økodag • Organic Denmark • Bittersund •

Samfundsnyttigt Landbrug • ØRD

KONTAKT
Økologisk Landsforening 

Agro Food Park 15 • 8200 Aarhus N 

+45 87 32 27 00 • info@okologi.dk 

CVR 13038139

https://facebook.com/okologi.dk
https://www.instagram.com/iloveoko/
https://twitter.com/okologidk
https://www.youtube.com/user/OrganicDK
https://www.linkedin.com/company/okologisk-landsforening
https://okologi.dk/bliv-medlem/
https://xn--iloveko-u1a.dk/
http://xn--konu-fra.dk/
https://xn--kodag-uua.dk/
https://organicdenmark.com/
http://bittersund.dk/
https://samfundsnyttigtlandbrug.dk/
https://oerd.dk/
https://goo.gl/maps/NX22ShtUiLDaymju8
tel:+4587322700
mailto:info@okologi.dk
https://okologi.dk/

