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• 1 in 4 had their opinion that cows live a good life confirmed 

• 1 in 3 felt that the conditions for the animals was worse than they 

thought 

• Concerns for feed, water and harsh handling were dismissed 

• Visitors were made aware of zero grazing and the early separation 

between cow and calf 
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Holstein and 

Swedish Red 

Outdoor calving 

2-3 days in individual pen 

Indoor and outdoor  

wk 1-6 

”Calf creep”  

and ”contact area” 

24  12 h access to 

contact area 
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1 

Milkings/day wk 1-3 
 
Outdoor: 1.8±0.7 
Indoor: 2.7±0.3 
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Data collection 

 
- Growth rate, milk yield, health 
- Energy balance 
- Activity (IceQubes and Heatime Pro+) 
- Oestrus (Heatime Pro+ and milk progesteron) 
- Behaviour (video and direct observations) 
- Telomer length 
- Milk flow 
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Results in week 7 

Treatment Control 

Calf growth 1.3±0.9 kg 0.9±0.2 kg 

Milk yield 16±8 kg  32±10 kg 

Calf and udder health – good so far 

Work safety – one risk situation 

Calf behaviour – very social 
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Standing time 

= vertical sensor 

Lying bouts 

= time between sensor 
changing from vertical 
to horizontal and back 

Step count 

= number of times the 
cow lifts her leg 

Lying time 

= horizontal sensor 

IceQube by IceRobotics 
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SCR Heatime® Pro+ 

- Produced by SCR/Allflex 

- Rumination time and heat detection 

- Tags send data to antenna by WiFi 

- Calibrates to the individual 

- Tags can store data for 24 hrs 

- Tags last for 3 years 

- Smartphone login 

- Raw data available for us 

 


