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På samme måte som kyr og kalver kan 
bli utsatt for varmestress på varme 
sommerdager, kan de bli utsatt for kul-
destress om vinteren. Selv om vintrene 
normalt er ganske milde langs kysten 
på Sør- og Vestlandet, er enkelte dyre-
grupper likevel utsatt for kulde. De som 
er mest sårbare for kuldestress, er de 
motsatte av de som er utsatt for var-
mestress. 

Grunnen er at det primært er for-
holdet mellom kroppsvekt og størrelse 
som avgjør hvor mye dyret blir påvirket 
av kulde – og av varme. Jo mindre dyra 
er, dess større overflate per kilo kropps-
vekt vil de ha. Derfor fryser kalver ved en 
høyere temperatur enn kyr. Og små kyr 
fryser raskere enn større kyr. Mørke kyr 
holder bedre på varmen enn lyse. Kyr 
med lav ytelse fryser raskere enn kyr 
med høy ytelse. I tillegg er det genetiske 

forskjeller mellom kyr. Det snakkes om 
chill-faktoren, som betyr at en gitt tem-
peratur vil kjennes kaldere når dyret ikke 
kan stå i ly for vinden. 

Temperaturgrensene er svært flyten-
de og individuelle. Vi kan snakke om ter-
monøytrale soner, som er temperatur-
områder der dyra ikke trenger å bruke 
ekstra energi på å regulere varmen. I yt-
terpunktene av den termonøytrale sona 
begynner temperaturen å oppleves som 
kaldere eller varmere. Innenfor den ter-
monøytrale sona finnes det ei komfort-
sone. Komfortsona er den optimale tem-
peraturen for dyret. Når temperaturen 
er utenfor den termonøytrale sona, vil 
dyret oppleve kulde- eller varmestress, 
noe som får konsekvenser for tilvekst og 
produksjon og som ved kritiske tilfeller 
fører til dødsfall. 

Konsekvenser av kuldestress  
hos kalvene
Kalver blir født uten en termonøytral 
sone. Det vil si at kalven ikke kan regu-
lere temperatur i forhold til lufttempe-
ratur, de første fjorten dagene. Som et 
utgangspunkt blir 0-14 dager gamle kal-
ver påvirket av kulde når temperaturen 
synker til ti grader og lavere. Kalvene er 
derfor mest utsatt for kuldestress – og 
kalvedødeligheten øker fordi kalver som 
er født vinterstid er født svakere og har 
mindre kroppsfett. Kalver som fryser har 
lavere tilvekst og er mer utsatt for diaré 
og lungebetennelse fordi kulde gjør dem 
mindre motstandsdyktige mot sjukdom. 

Sterk kulde og kald vind over lenger 
tid kan gi koldbrann i øreranden og føre 
til at ytre deler av øret faller av. Årsaken 
er at blodet trekkes til sentrale deler av 
kroppen for å unngå nedkjøling. Det gir 
mindre blodgjennomstrømming blant 
annet i ørene og i klauvene i bakbeina. 

Kalvene er mindre aktive og ligger 
og trykker. Lang pels er et symptom på 
kuldestress hos kalv. Når kalvene fryser 
utvikler de lang pels for å holde på var-
men. Disse kalvene har redusert tilvekst 
på grunn av kuldestress. 

Forebygg kuldestress hos kalvene
Kalvene bør tørkes under varmelampe i 
én til to timer etter fødsel. Men bare la 
de ligge til de er tørre, ikke lenger, slik 
at de ikke venner seg til denne ekstra 
varmekilden. Stadig flere velger å bruke 
kalvedekken/frakker de første ukene – 
og til eventuelt syke kalver. Det er en god 
idé, men sikre deg at de er luftige/puster 
slik at de ikke stenger varmen inne og gir 

Pass på kalven i kulda!
Kalver som er under to uker fryser allerede ved ti grader, mens kyr  
klarer seg bedre i kulden. Tegn på kuldestress er lavere tilvekst, diaré  
og lungebetennelse hos kalvene, samt lavere melkeytelse hos kyrne. 

Marie Skau,  
storfedyrlege,  
LVK, Danmark 
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«Kalver som fryser har lavere 
tilvekst og er mer utsatt for diaré og 

lungebetennelse fordi kulde gjør dem 
mindre motstandsdyktige mot sjukdom»
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Illustrasjon av termonøytral sone i forhold til kulde- og varmestress.  
Grensene avhenger av de individuelle forskjellene som er beskrevet i artikkelen.
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kalven fuktig pels. Dekkenet må vaskes 
før det brukes til neste kalv for å hindre 
smitte. De første 14 dagene er kalven på 
sitt mest sårbare. Spørsmålet er hvor 
lenge kalvene skal gå med frakk. Frak-
ken hindrer utvikling av varm pels, og det 
kan være et problem å ta den av etter to 
uker. 

Har du mulighet til å ha kalvene 
innendørs denne perioden, for å unngå 
avkjøling fra kald vind og godt beskyt-
tet av en varm halmseng, vil det hjelpe. 
Bruk frakk dersom temperaturen er ti 
grader eller under. Ved oppstalling i fel-
leshytter utendørs er det viktig å prøve å 
skjerme for vind ved å bruke rundballer/
firkantballer eller montere en form for 
levegg som kan skjerme for vind og sikre 
en trekkfri liggeplass. 

Det er svært viktig å sikre nok strø/
halm om vinteren (se tegning). Nok strø 
er når beina på kalven er skjult av strø – 
og liggeplassen skal selvsagt være tørr! 
I denne situasjonen er kalvevogner å fo-
retrekke framfor kalvehytter. Dels fordi 
de er lette å flytte rundt, dels fordi de er 
løftet fra underlaget og har et overheng 
slik at det er lettere å holde bingen tørr. 

Kalvene må sikres melk tilsvarende 
minst femten prosent av kroppsvekten 
daglig. En kalv på 50 kilo trenger 7,5 liter 
melk til dagen, og en på 60 kilo har behov 
for ni liter per dag. Det kan være nødven-
dig å dele porsjonen i tre daglige utfôr-
inger dersom det blir for store mengder. 

Min erfaring er at energiutnyttelsen 
av melka øker når kalven får samme 

melkemengde fordelt på tre utfôringer 
sammenliknet med to. Sikre at kalvene 
har godt og ferskt høy. Å sikre godt kalve-
stell, god fôring og friske kalver er spe-
sielt viktig om vinteren. Det minste tegn 
til sjukdom kan bli det som tar livet av 
kalven, på grunn av for lite energiopptak. 

Konsekvenser av kuldestress hos kyr
Kyr i laktasjon vil produsere mindre melk 
om de er utsatt for kuldetress. Grunnen 
er at kaldt vann reduserer vannopptaket 
hos dyra, og frossent grovfôr vil redusere 
fôropptaket. Begge deler vil forstyrre 
vomfloraen og i enkelte tilfeller gi diaré. 

Sinkyr som fryser produserer mindre 
råmelk, ofte av dårligere kvalitet, noe 
som igjen går ut over immuniteten hos 
de nyfødte kalvene. Kyr som opplever 
kuldestress rundt kalving vil få en knekk 
i starten på laktasjonen som vil gjøre 
dem ekstra sårbare for sykdom. 

I kalde perioder vil kyrne foretrekke å 
ligge mer og gå sjeldnere til fôrbrettet og 
til roboten. I tillegg blir de mindre aktive 
og viser dårligere brunst. Dersom kul-
den har stor påvirkning på fôropptaket, 
kan det gi næringsmangel i børen, som 
igjen fører til at det befrukta egget ikke 

fester seg. Resultatet er økt kalvingsin-
tervall. 

Frost kan sette gjødselskraper og ro-
boter ut av spill. Frossen gjødsel på spal-
ter og golv, øker faren for såleknusing. 
Spalter og golv med frossen gjødsel kan 
også føre til andre uhell i fjøset. Tiltak: 
Strø salt på golv og spalt før det fryser. 

Forebygg kuldestress hos kyr
Symptomer på kuldestress er kyr som 
ligger og trykker i sengene og stritter 
mer i pelsen. Ved å gi ekstra struktur i 
fôret vil mikrobeaktiviteten øke og føre 
til økt varmeutvikling i vomma. Gi kyrne 
høy, aller helst en miks av høy og lu-
serne, dersom du får tak i det. Kyr som 
virker nedkjølt/viser tegn til kuldestress, 
bør få fri tilgang til høy (høy/luserne). 
Nedbrytingen av cellulose i høy vil pro-
dusere nok varme til å øke kroppstem-
peraturen til dyret. 

Tilby rikelig med lunka vann. Kaldt 
vann gjør at dyra drikker seinere og min-
dre – og det slår i hel vombakteriene. Å 
sikre høyt vannopptak ved å gi temperert 
vann bidrar til å opprettholde aktiviteten 
i vomma. Planlegger du nytt fjøs, vurder 
å gjenvinne varme fra kjøling på melke-
tanken for å varme opp drikkevannet. 

Hold liggebåsene tørre og bruk godt 
med strø. Mange klipper kalver og ung-
dyr over ryggen for å unngå lungebeten-
nelse i varmt og fuktig vær. I perioder når 
temperaturen siger ned mot null i fjøset, 
bør du la være å klippe.

Artikkelen stod på trykk i novemberutga-
ven av danske Bovi, og er oversatt og til-
passet for Bondevennen i samarbeid med 
forfatteren.

«Nest-score»: Lag et «rede» til kalvene i halmen. På bildet til venstre ligger klauvene oppå 
halmen og kalven vil fryse når det blir kaldt. Kalven i midten har noe av beina skjult. Det er 
tilstrekkelig om høsten før kulden kommer om vinteren. Kalven til høyre har beina helt skjult. 
Slik skal det være når temperaturen går ned mot frysepunktet og vinden forsterker kulden. 
Og selvfølgelig skal halmen være tørr!

Tørt og lunt: Slik skal det se ut når det 
er nok halm i boksen til kalvene.  
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