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Når det går galt 

 5-12 dage gamle 

 3-5 uger gamle 

 Efter fravænning 

 Forår og efterår med store variationer i dag- og 
nattemperaturer 

Store grupper med stor variation i alder og 
størrelse 



5-12 dage 

Dårlig ernæring af goldkoen 

Stressede kalve 

Fejl ved optag af råmælk 

Manglende energi 

Manglende / utilstrækkelig 
observation af den syge kalv 

Epigenetik 



Stress-fri kælvningslinie 



 
 Enhver infektion nedsætter immunforsvaret!  

 



Smitterisiko: kælvningsboks, 
transportkasse/vogn, varmekasse, 
kalveboks/hytte, råmælk, mælk, 

udstyr 

 

25% overkapacitet på hytter til kælvningspeak 



4 l råmælk hurtigst muligt 
- og atter 2-4 l efter 12 timer 

Brix-måling : 22% (måler estimeret Ig) 



Det er det her vi ønsker… 



 

50-100 g Ig/L råmælk – ¼ optages 

Minimum 10 mg/ml blod 

Vaccination (rotavec-corona, lactovacc) 

Råmælkssupplement (immunomax, locatim) 

Råmælkserstatning (immunomax, locatim) 

Daglig supplement (immunomax) 





Antistoffer gør det ikke alene 

• Milliarder af bakterier og svampe i tarmen 

• De fleste er harmløse og gavnlige, 
sammensætning vigtig 

• I nyfødte skal der ske en ændring i flora til bla 
mælkesyrebakterier 

• Råmælk bidrager til skiftet i tarmflora 

• Præbiotika= næring for mælkesyrebakterier 

• Mælkesyrebakterier 



Mælkefodring 

• Brix målt 13-16 % tørstof (= 15-18% 
estimeret) 

• Altid frisk vand – begrænset adgang til vand 
giver op til 38% manglende tilvækst 

• Max 1% variation mellem fodringerne 

• 10% af kropsvægt til 15-20% i løbet af den 
første uge 

 

 



Sødmælkserstatning til den spæde 
kalv 

• SK 60 (minimum 60% skummetmælkspulver) 
• 22-24% protein – nedbryder bedst mælkeprotein 

(valle, valleprot, skummetmælk, casein), dernæst 
plasmaprotein fra kvæg. Undgå hvede- og soja-
protein. 

• 16-20% mælkefedt (undgå vegetabilsk fedt 
grundet fordøjelighed) 

• Nedbryder kun små mængder stivelse, derfor er 
laktose, galaktose og glukose eneste kulhydrater 
de kan klare i stor mængde 

• Rigeligt med vitaminer og mineraler 
 



2-trins mælkefodring 

• 1.-4. leveuge 8 l/kalv/dag 

• 5.-7. leveuge 5 l/kalv/dag 
• Mindre kraftfoder og hø de første 4 uger 

• Steg og overhalede ved nedtrapning 

• Bedre vomudvikling og større tarm, større energibehov 

• Tilvækst 770 g/dag mod 410 g/dag på mælk 

• 3 mdr 23 kg tungere end gruppen med konstant 5 l/dag 

• Potentielt 1,5 l mere mælk/dag i 1.laktation 

• Kælvningsalder sænkes med 1 måned 

 



3-5 uger 

 

• Næsten altid pga energimangel til at 
opretholde et godt immunsystem 

• Sødmælk eller mælkeerstatning der er for lav 
i protein / fedt eller for dårlig proteinkilde 

 



Kalveblanding 

• Tilbydes fra dag 3 

• Start med små mængder 

•  – langsomt stigende 

• Frisk hver dag 

• Altid med fri mulighed  

for vandoptag 

• Lugt, udseende, smag,  

fugt, protein%, proteinkilde 

 



Gammelt kraftfoder til ældre kvier 



Kulde- og varmestress 



0 grader = + 20% mere energi! 

For hver grad under 10 grader Celcius= + 2 % ekstra energi-
behov i mælkefodringsperioden 

    -5 grader    = + 30 % ekstra 
energibehov 

•Mere halm 
•Luk af – obs kontakthuller 
•3. fodring ved middagstid 
•Tykkere mælk, 18% tørstof 
 

•Varmt vand 
•Jakke 
•Undgå chill-faktor 
•Undgå de bliver våde 
 



    Leje score 
Vådt er dårligt 
 = nest score 1 

Tørt og tykt lag halm 
 er bedst 
= nest score 3 

Tørt er godt 
= nest score 2 

vetmed wisconsin  



• Gå fra 2 daglige udfodringer til 1 daglig 
udfodring.  

• Det sikrer mest sult mellem 
mælkefodringerne og dermed størst 
kraftfoderoptag 

• Trap 1 L ned dagligt 

• Dermed fravænning over en uges tid 

• Succes når kalven ikke mister tilvækst i denne 
periode!! 

Fravænningen 



Diarre 

1. E. coli 

2. Rotavirus 

3. Coronavirus 

4. Cryptosporidiose 

5. Coccidiose 

6. Salmonella 

• Tilført (smittebeskyttelse) 

• Kan ikke udrydes 100% 

• Kan ikke udrydes 100% 

• Kan ikke udrydes 100% 

• Kan ikke udrydes 100% 

• Tilført (smittebeskyttelse) 

De er på alle ejendomme – om de giver diarre afhænger af 
fodring (immunforsvar), opstaldning og pasning! 
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Diagnose        Årsag         Behandling      Resultat 

Lungebetænd      Virus/Bakterie    Antibiotika       Nogen- 

              

Diarre/Coccidiose    Coccidier            Baycox                     lunde 

 

Ringorm       Svampe       Vaccine         tilfreds- 

 

Utrivelighed            Andet         Andet         stillende 

 

Kan der gøres andet? 
 



Fodernormer       Kalve     Køer 

• Energi      0,85 kgts/Fe   1,05 kgts/Fe 

• Protein         18-22 %         17 % 

 

• Mineraler Ca      25 gr/dag             7 gr/Fe 

    P       11 gr/dag             4 gr/Fe 

    Mg       5 gr/dag       2½ gr/Fe 

 

• Vitaminer A-vit    100 ie/kg lgv          4000 ie/Fe 

     D-vit          10 ie/kg lgv      600 ie/Fe 



Hvilken tilvækst ønsker vi? 

• 600 kg – 50 kg = 550 kg tilvækst/23x30 dage = 800 gr/dag 

 

• 650 kg – 50 kg = 600 kg tilvækst/22x30 dage = 900 gr/dag 

 

• 400 kg – 25 kg = 375 kg tilvækst/23x30 dage = 550 gr/dag  

 

• 425 kg – 25 kg = 400 kg tilvækst/22x30 dage = 600 gr/dag  
 

 





• Energibehov til den ønskede tilvækst = 3.5/2.2 Fe 
 

• Ved 3 kg kofoder/Fe skal kalven optage 10/6.5 kg foder/dag. 
 

• Kalve udnytter ikke tungtfordøjelige fodermidler som køer. 
 

• Er det muligt for kalve på 2 mdr at optage al deres energi i 
kofoder? 
 

• Kan det være generel underforsyning med tilstødende 
sygdomsudbrud?  

•         - lungebetændelse 
       - coccidier 
       - ringorm 
       - andet  
 
 
 
  



Eksempel på en foderplan til kalve 

• 0-6 dage:       x L mælk + kalvestarter + strå 
7-13 dage:     x L mælk + kalvestarter + strå 
15-60 dage:    x L mælk + kalveblanding + strå 

 

• 2-3 mdr:   Kalveblanding + strå 

• 3-4 mdr;   Kalveblanding + kofoder 

• 4-5 mdr:   Kofoder 

• 5->  mdr:  Kviefoder 



Vurdering af fodermidler til kalve: 

• Byg er bedre end hvede 

• Valsning er bedre end piller 

• Majsstivelse er rigtig godt til kvæg – f.eks. Kolbemix 

• Som proteinkilde foretrækkes sojaskrå, rapskager 
og hørfrøkager  

• Ikke  sodakorn til småkalve i større mængder  
 



Konklusion 

• Kalvene bliver ofte forsømt efter fravænning 

• Meget mere fokus på fodring efter fravænning 

• Mange muligheder og kan sagtens tilpasses den 
enkelte besætning her og nu. 
  
 



Tak for opmærksomheden 


