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Kælvningsmanagement er et område, som der generelt 
ikke har været særlig meget fokus på, både i relation til 
forskning og videnformidling til kvægbrugerne. I dag er 
det i høj grad kvægbrugeren og hans ansatte, som står 
for al management omkring kælvningen og kun når der er 
en meget vanskelig fødsel tilkaldes dyrlægen. En god vi-
den om forskellige opstaldning fodring og managements 
forhold omkring kælvningen er i høj grad afgørende for 
at få et godt kælvningsforløb og dermed en god start for 
både koen og den fødte kalv. Er kælvningsmanagement 
derimod dårlig, kan det føre til dyrevelfærdsmæssige 
problemstillinger som unødig smerte ved koen og flere 
dødfødte kalve samt sundhedsmæssige problemstillinger 
som skader på fødselsvejene og børbetændelse, som det 
fremgår af figur 1. Dette indlæg omhandler management 
af koen i tilslutning til selve kælvningen og kalven de før-
ste timer efter kælvning.

Før fødslen
Drægtighedslængden for malkerace køerne er ca. 282 
dage, men varierer typisk fra 270-294 dage, og ved hjælp 
af forskellige styringslister fra dyreregistrerings pro-
grammet, som ”forventede kælvninger” og goldkoma-
nagement listerne kan man opsætte rutiner for hvornår 
køerne flyttes over i kælvningsfaciliteterne fra det sene 
goldhold. Tidligere var det meget almindeligt at flytte 
køerne i kælvningsboks i god tid inden kælvning, men i 
store besætninger med moderne produktionssystemer 
flyttes koen først umiddelbart før kælvningen fra et ”før 
kælvningshold”, som er placeret lige ved siden af kælv-
ningsfaciliteterne. Systemet kræver, at der er hyppig 
overvågning af ”før kælvningsholdet” og fordelen er, at 
det kræver færre kælvningsbokse især hvis ko og kalv 
flyttes hurtigt efter kælvningen. En anden god grund til at 
tilstræbe et kort ophold i kælvningsboksen for både ko og 
kalv er, at det er lettere at praktisere smittebeskyttelse 
(salmonella, paraTB og kalvediarre), når der samtidigt 
sørges for en god hygiejne og rengøring af kælvnings-
boksen imellem kælvningerne. Kravene til en kælvnings-
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boks er minimum 12 m2, let at overvåge og komme ind 
for at hjælpe under kælvningen, samt at den har et blødt 
underlag, der er let at rengøre. I mange år er der anvendt 
dybstrøelse, evt. med sand i bunden, men da det er van-
skeligt at holde en god hygiejne, er der de seneste år 
begyndt at blive indrettet flere kælvningsbokse med ma-
drasser og et lille smule strøelse til at suge fugten. 

Opblokningsfasen
12-24 timer før kælvningen begynder de første sympto-
mer på, at fødslen er nært forestående. Bækkenbåndet 
løsnes, koen bliver urolig, rejser og lægger sig hyppigt, 
løfter halen og har hyppigere urinering og gødningsaf-
gang. Når koen herefter begynder at piske med halen og 
skifte vægten på bagbenene hyppigt, er der sædvanligvis 
få timer til fødslen. 10-20 % af kvierne viser dog næsten 
ingen tegn forud for fødslen. Disse indledende stadier af 
fødslen ind til amnionblæren (vandkalven) eller benene 
kommer til syne betegnes som opblokningsfasen og et 
flowdiagram over anbefalede hændelser og handlinger 
er vist i figur 2. Såfremt dette stadie af fødslen ikke skri-
der regelmæssigt fremad, bør koen undersøges for at 
konstatere, om der er nogle problemer. Det er her, det 
er vigtigt med god erfaring, idet der er meget forskel på 
hvor hurtigt forløbet er, men generelt er det vigtigt diskret 
at observere, om der er fremskridt frem for at forstyrre 
for meget og gribe for hurtigt ind.

Uddrivningsfasen
Når amnionsblæren og benene er kommet til syne be-
gynder uddrivningsfasen. Et flowdiagram over anbefa-
lede hændelser og handlinger for denne fase er vist i 
figur 3. En god regel er, at såfremt der ikke er sket normal 
fremskridt i stadie 1 eller der ikke er sket fremskridt in-
denfor 30 min. i uddrivningsfasen, bør koen undersøges. 
Fødselsundersøgelsen foretages med god hygiejne og 
det undersøges om kalven ligger rigtigt og hvor meget 
koen er blokket op i den indvendige og udvendige fød-
selsvej. Såfremt der er en lejefejl, skal denne selvfølgelig 
rettes inden kæder eller reb lægges på ovenfor koderne.

Beslutning, om hvornår man skal begynde at trække i 
kalven, er også vigtig, idet for tidlig og forceret fremtræk-
ning kan medføre beskadigelse af fødselsvejen og der-
med risiko for efterfølgende børbetændelse, og såfremt 
kalven kommer til at blive klemt i længere tid i fødselsve-
jen, er der også fare for nedsat ilttilførsel til hjernen og 
dermed større risiko for, at kalven dør. Hvis kalvens ben 
er kommet så langt ud af fødselsvejen, at det er let at på-
sætte kæderne, er opblokningen sædvanligvis godt frem-
skreden og man kan begynde at trække. Hvis ikke dette 
er tilfældet, skal der foretages en langsom opblokning 
med armen eller man skal vente yderligere.

Fig. 1. Dårlig kælvnings-
management kan være 
årsagen til dårlig dyrevel-
færd, dødfødte kalve og 
sundhedsmæssige pro-
blemer som tilbageholdt 
efterbyrd, børbetændelse 
og ketose.
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Hvornår og hvor meget skal der trækkes?
Under fødslen vil en ko almindeligvis under uddrivnings-
verene kunne presse ca. 75 kg, når den ligger ned (30% 
mindre liggende). For ikke at beskadige kalv og fødsels-
veje under udtrækningen er det derfor vigtigt, at under-
støtte den normale fødsel ved kun at trække samtidigt 
med at koen presser. Det er en god ide, at foretage alter-
nerende trækning i benene ind til ca. 10 cm af hovedet 
er ude, idet skulderpartiet herved lettere går ind i bæk-
kenet. En normal fremtrækningshastighed er ca. 1 cm. pr. 
ve/træk, og når hovedet er igennem, vil der sædvanligvis 
være hurtigere fremskridt og når skulderen kommer til 
syne ændres trækretningen til 45O nedad. Det anbefales 
at det maksimale træk er svarende til 2 personer og efter 
dyreværnsloven §3 stk. 5 er det forbudt at anvende kraft-
maskiner, men det veterinære sundhedsråd har tilladt 
anvendelse af fødselshjælpere, såfremt de ikke trækker 
mere end 165 kg.  

Figur 2. Flow diagram for kælv-
ningsmanagement i opbloknings-

fasen.

Figur 3. Flowdiagram for kælv-
ningsmanagement i uddrivnings-

fasen.

Hændelse - fødselsstadie Tid (timer) Handling 
Bækkenbåndet løsnes 12-24 Flyt koen til kælvningsboksen 

 
  Monitorer fremdrift hver 3-6 time 

 
Langsom fremdrift 6-12 Undersøgelse af fødselsveje 
   
               Normal                                          Unormal 
   
  Monitorer fremdrift hver time           Monitorer fremdrift 
   
   
                                                              Behandel/korriger 
                                                               Tilkald dyrlæge. 
   
Allantochorion brister  1 Monitorer fremdrift hver 30-60 min.  
eller kommer til syne   
   
Amnion (vandkalven) eller kalvens  0 Undersøgelse af fødselsveje 
klove kommer til syne  Amnion hinder og indhold 
  Kalvens størrelse, position og livstegn 
  Graden af opblokning i fødselsvejen 
  Skedeåbning, tørhed af ben/hoved 
  Temperatur på amnion og kalvens ben 
 

Hændelse - fødselsstadie Tid (timer) Handling 
Amnion (vandkalven) eller  0                          Undersøgelse af fødselsvej 
kalvens klove kommer til syne   
     Normal position                            Unormal position 
     Monitorer fremdrift hver                Tvillinger? baglæns? 
     30. min eller kontinuerligt             Korriger position.   
                                                           Tilkald dyrlæge 
                                                            
Langsom fremdrift med 1                                                    Fremtrækningsforsøg og  
tvillinger eller baglæns                                                     Forløs begge tvillinger  
Langsom fremdrift med   Undersøg fødselsvej 
normal position   
 2                             Koens egen vekraft 
                        Opblokning af fødselsvejen 
                     Kalvens tilsynekomst og livstegn 
   
                   Løbende monitorering af fremdrift 
                 Forsøg opblokning og fremtrækning 
   
                 Muligt                                      Ikke muligt 
   
  Træk ud         Låser i hoften 
   
  Levende kalv     Død kalv          Levende kalv     Død kalv 
   
  Rotation          Partering           Kejsersnit     Partering/kejsersnit 
 

Kalvens første timer
I Danmark er der ca. 7 % dødfødte kalve, og da 90 % af 
disse var levende ved fødslens begyndelse betyder det, 
at dødfødte kalve i høj grad kan minimeres via:

God kælvningsmanagement som beskrevet ovenfor•	
Skab frie luftveje (slim fjernes med sug eller hænge •	
kalven op med hovedet nedad)
Stimuler vejrtrækning (næserefleks, koldt vand, kun-•	
stig ventilation, ilt)
Placer kalven i brystleje•	
Hold øje med reflekser, vejrtrækning og hjerterytme•	
Forebyg afkøling•	
Navle desinfektion•	
Råmælkstildeling•	
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