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Medicinforbruget mere end halveret
I/S Wilhelmsminde 
producerer årligt 1.200 
slagtekalve. For et år 
siden var lungebetæn-
delse, høj dødelighed, 
diarre og klovlidelser 
en del af hverdagen, 
men efter nye tiltag 
er sygdomstilfældene 
reduceret kraftigt og 
medicinforbruget er 
mere end halveret.

AF TENNA BANG

I/S Wilhelmsminde lig-
ger i Skjellerup ved Ho-

bro og er ejet af Søren Peter 
Funder og Knud Funder Sø-
rensen, som årligt producerer 
1.200 slagtekalve. 

Til daglig er det Lars Peder-
sen, som har ansvaret for ty-
rene, som er fordelt rund om 
på ejendommen i flere stal-
dafsnit.

For et år siden valgte I/S Wil-
helmsminde for alvor at foku-
sere på dødelighed, tilvækst og 
generel sundhed i samarbejde 
med chefdyrlæge Kenneth 
Krogh fra LVK dyrlægerne, 
som blev kaldt til Skjellerup, 
for at få nye øjne på tingene.

Herefter er dødeligheden re-
duceret kraftigt, tilvæksten er 
steget og sundheden generelt 
bare er blevet bedre og bedre.

Dødeligheden i bund
I februar sidste år døde 22 kal-
ve, primært i alderen 61 til 180 
dage. Måneden efter var der 
12, men i oktober, november 
og december var der ikke en 
eneste.

Tidligere døde kalvene pri-
mært af svære tilfælde af lun-
gebetændelse og diarre. Men 

for at komme problemerne til 
livs valgte I/S Wilhelmsminde 
blandt andet at stille større 
krav til besætningerne, som 
kalvene kom fra.

- Vi valgte at stille større 
krav til de landmænd, vi fik 
kalve fra, for det var tydeligt, 
at problemdyrene kom fra de 
samme besætninger. For ek-
sempel havde vi 43 procent 
dødelighed bare ved kalve fra 
en besætning, siger Søren Pe-
ter Funder og fortsætter:

- Kalvene skal nu være mi-
nimum tre uger gamle, når 

vi modtager dem. Før var 
der jo nogle på kun fire dage. 
Samtidig har vi sat mere sy-
stematik i, hvornår vi får nye 
kalve ind.

Da kalvene fl yttes i en me-
get modtagelig periode i de-
res liv, er det især vigtigt med 
gode indsætterforhold, mener 
Kenneth Krogh. Derfor blev 
I/S Wilhelmsminde opdelt i 
tre afsnit: Indsætterhold, mel-
lemhold og afslutterhold.

Stabile grupper
- Ved en slagtekalvebesætning 

er smittepresset langt højere 
end i almindelige lukkede 
malkekvægsbesætninger, si-
ger han og derfor har han taget 
nogle forholdsregler: 

- Kalvene bliver fl yttet sam-
men i hold, og de bliver kun 
fl yttet fremad. Det vil sige, at 
hvis der er en kalv i afslutter-
holdet, som viser sig ikke at 
kunne følge med, fl yttes den 
aldrig tilbage i systemet, men 
forbliver i samme staldafsnit. 
Samtidig fjernes syge dyr med 
det samme over i en sygeboks, 
så de ikke smitter resten af 
holdet, konstaterer Kenneth 
Krog.

I dag er dødeligheden meget 
lavere. Det sidste lå den på tre 
procent og endnu lavere i den 
seneste periode.

Slut med 
digital dermatitis
Klovlidelserne var mange for 
et år siden og især digital der-
matitis og klovbrandbylder var 
et stort problem ved de ældre 
tyre.

- I dybstrøelsesstaldene stod 
tyrene altid og legede med 
vandet. Ved vandkopperne 
var det nærmest bare gylle de 
stod i lige meget hvor meget 
strøelse vi brugte, fortæller 
Søren Peter Funder.

I/S Wilhelmsminde valgte at 
investere i nye vandkopper, 

og samtidig lavede man en 
lille opfi ndelse som i dag gør 
hverdagen lettere men også 
reducerer antallet af tilfælde 
af digital dermatitis.

- Vi satte en plade foran 
vandkopperne, men ikke hø-
jere end at tyrene selvfølgelig 
kan nå vandet. Nedenunder 
lavede vi et afløb, så alt det 
vand, som løber ved siden af, 
kunne forsvinde. Samtidig er 
det faktisk blevet meget nem-
mere at fjerne dybstrøelsen, 
for der ligger ingen halm un-
der vandkopperne, hvor vi før 
måtte bruge håndkraft for at 
få det med ud. Og så sparer 
vi også penge på strøelse, ved 
at vi skal bruge mindre for at 
holde det tørt, konstaterer Sø-
ren Peter Funder.

Tilvækst i top
Når der ankommer nye kalve 
hver tredje uge vejes de en-
keltvis. Herefter følges vægten 
løbende resten af perioden, 
indtil dyrene når slagteriet. 

- Når vi fl ytter dyrene fra et 
staldafsnit til et andet, kører 
vi op på brovægten. På den 
måde får vi løbende en indi-
kation på dyrenes tilvækst i de 
forskellige staldafsnit, fortæl-
ler Søren Peter Funder.

I samarbejde med Kenneth 
Krogh er I/S Wilhelmsminde i 
gang med at lave et regneark, 

så de kan følge tyrenes tilvækst 
endnu tættere.

Øget tilvækst
Inden de nye tiltag på ejen-
dommen lå tilvæksten fra start 
til slut på omkring 1.100 gram, 
men nu viser mellemmålinger 
at de næste slagtedyr forment-
lig kommer op på en daglig til-
vækst på omkring 1.300 gram.

I/S Wilhelmsminde har også 
valgt at nedsætte belægnings-
graden ved afslutterholdene.

- Tilvækstforøgelsen skyldes 
blandt andet, at belægnings-
graden er blevet mindre og at 
vi er gået fra vores egen hjem-
melavede kalveblanding til en 
indkøbt. Samtidig får kalvene 
en meget koncentreret majs-
ration med hvede, byg og 
rapsskrå. Og sammen med de 
andre tiltag, har det øget til-
væksten betydeligt, fortæller 
Lars Pedersen.

Medicinforbruget 
halveret
- Gul kort er et højt medi-
cinforbrug efter fødevare-
styrelsen mening. Grænsen 
på 1,20 gælder for alle kalve, 
både slagtekalve og kviekalve 
i lukkede besætninger. Det er 
meget forkert at sammenlig-
ne disse to grupper af kalve, 
idet der er stor forskel på de 
sundhedsmæssige problem-
stillinger og udfordringer i de 
to produktionsformer, siger 
Kenneth Krogh.

- I/S Wilhelmsminde lå på 
4,53 i marts sidste år, men er 
nu helt nede på 1,87, hvilket 
er ret fornuftigt i forhold til 
denne produktion, hvor de får 
dyr 15 forskellige steder fra og 
smittepresset dermed er højt, 
fortæller Kenneth Krogh.

Medicinforbruget måles i 
ADD, hvor ADD er besætnin-
gens gennemsnitlige antal 
behandlinger pr. 100 dyr per 
dag. Grænseværdien i VetStat 
for gul kort ligger for kalve på 
1,20. 

Fremtid
- I og med sundheden bare er 
blevet bedre og bedre, får man 
også både mere lyst og tid til at 
følge endnu mere med i dyre-
ne, det er blevet langt sjovere, 
fortæller Lars Pedersen.

Selvom medicinforbruget i 
dag er faldet markant og til-
væksten går den rigtige vej 
læner man sig ikke tilbage på 
I/S Wilhelmsminde, for både 
ejere, ansatte og dyrlægen går 
efter endnu bedre resultater.

- Når vi når målet om 1.300 
gram daglig tilvækst, sætter vi 
det bare til 1.400 gram, siger 
Lars Pedersen.
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Der er færre problemer med klovene efter der blev etableret af-
standsplader og afl øb ved vandkopperne på I/S Wilhelmsminde ved 
Hobro. (Fotos: Tenna Bang)

Chefdyrlæge Ken-
neth Krogh fra 
LVK dyrlægerne, 
har været med 
i processen om 
sundhedsfrem-
mende tiltag og er 
vidne til, hvordan 
tyrene på I/S Wil-
helmsminde ved 
Hobro har mere 
end halveret deres 
medicinforbrug.

Søren Peter Funder (th) er den ene ejer af I/S Wilhelmsminde, som årligt producerer 1.200 slagtekalve 
på ejendommen ved Hobro. Her ses han med Lars Pedersen, som dagligt har ansvaret for tyrene.

De 1.200 slagtekalve på I/S Wilhelmsminde ved Hobro har mere 
end halveret deres medicinforbrug.


