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Slutrapport för projektet 

Tidig förmedling av tjurkalvar av mjölkras 
 

1. Inledning 

En tjurkalv av ren mjölkras som föds i en mjölkbesättning betingar idag inte något 

stort värde. För en mjölkproducent som inte avser att behålla en sådan tjur för 

uppfödning fram till slakt innebär mjölkperioden endast en kostnad. Särskilt 

betungande blir den ekonomiska belastningen i ekologisk produktion där kalvarna 

måste utfodras med helmjölk i 12 veckor. När man bygger nya stallar för 

mjölkproduktion ingår inte alltid plats för att behålla tjurkalvarna fram till 

avvänjningen. Ett allt vanligare produktionssystem är därför att tjurkalvar från både 

konventionella och ekologiska mjölkbesättningar vid tidig ålder förmedlas till 

specialiserade ungnötsuppfödare och där föds upp som konventionella tjurar till 

slakt. Från bl.a. Svenska Djurhälsovården rapporteras ett växande 

djurhälsoproblem i besättningar som tar emot kalvar vid ung ålder (Szántó, 

personligt meddelande).  

Nedsatt hälsa hos kalvarna ger inte bara en nedsatt välfärd, högre dödlighet och 

lägre tillväxt hos kalvarna, utan ger också merarbete för uppfödaren och i slutändan 

en lägre vinst i företaget. Samtidigt medför den ökande sjukdomsförekomsten att 

en allt större mängd antibiotika behöver används inom ungnötsproduktionen. Det 

efterfrågas därför metoder för att utveckla ett framgångsrikt produktionssystem för 

tidigt förmedlade tjurkalvar som främjar en god hälsostatus och välfärd hos 

kalvarna och därmed en lägre arbetsinsats och ökad lönsamhet hos företagaren 

samt ett kött av god kvalitet.  

Syftet med det här projektet var att ta fram ”best practice” hur man får tidig 

förmedling av tjurkalvar att fungera utan att använda stora mängder antibiotika. 

Varför genomfördes projektet? 

En idag vanlig produktionsform är att tjurkalvar från både konventionella och 

ekologiska mjölkbesättningar vid tidig ålder förmedlas till specialiserade 

ungnötsuppfödare och där föds upp som konventionella tjurar till slakt. Från bl.a. 
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Svenska Djurhälsovården rapporteras ett växande djurhälsoproblem i besättningar 

som tar emot kalvar vid ung ålder. Förmedling av tjurar vid ung ålder innebär dock 

en risk för ökade problem. Hur ung kalven får vara vid förmedling regleras 

lagmässigt och för att få transportera en kalv ska den vara minst två veckor och 

naveln ska ha läkt. Det är dock tillåtet att transportera yngre kalvar om det är 

ägaren själv som kör och sträckan inte överstiger fem mil. Många kalvar förmedlas 

genom ett s.k. mellangårdsavtal vilket innebär att ungnötsuppfödaren köper in 

kalvar från flera mjölkgårdar. Att utsätta dessa små kalvar för transport, byte av 

miljö och foder, och dessutom blanda dem med individer från andra besättningar 

sker inte utan problem. Kalvarna har vid den här låga åldern inte helt hunnit 

utveckla sitt eget immunförsvar utan är beroende av det skydd som de får från kon 

via råmjölken.  

Nedsatt hälsa hos kalvarna ger inte bara en nedsatt välfärd, högre dödlighet och 

lägre tillväxt hos kalvarna, utan ger också merarbete för uppfödaren och i slutändan 

en lägre vinst i företaget. Samtidigt medför den ökande sjukdomsförekomsten att 

en allt större mängd antibiotika behöver används inom ungnötsproduktionen. Ju 

mer antibiotika som används, ju större är risken att antibiotikaresistens utvecklas 

hos bakterier. Antibiotikaresistens är idag ett reellt hot mot människors och djurs 

hälsa och behovet av att kontrollera detta hot är stort. Det efterfrågas därför 

metoder för att utveckla ett framgångsrikt produktionssystem för tidigt förmedlade 

tjurkalvar som främjar en god hälsostatus och välfärd hos kalvarna och därmed en 

lägre arbetsinsats och ökad lönsamhet hos företagaren samt ett kött av god kvalitet. 

Det är därför viktigt att hitta faktorer både i besättningen där kalven föds och i den 

mottagande besättningen, som har en positiv effekt på kalvarnas hälsa och 

överlevnad. 

Målet för projektet 

Att ta fram en broschyr med information om hur man får tidig förmedling av 

tjurkalvar att fungera utan att använda stora mängder antibiotika. På sikt kan det 

leda till en minskad antibiotikaanvändning och friskare kalvar i 

nötköttsproduktionen, vilket i förlängningen bidrar till att motverka risken för 

antibiotikaresistens. 

  

2. Material och metod  

I projektets första del, kallad A, gjordes gårdsbesök, intervjuer och registreringar 

på gårdar som köpte in tjurkalvar från mjölkproducerande besättningar för att föda 

upp till slakt. I den andra delen skedde en uppföljning av del A på så sätt att 

gårdsbesök, intervjuer och registreringar gjordes på ett urval  av  de 

mjölkproducerande gårdar som hade sålt tjurkalvar till de besättningar som 

undersökts i del A för att på så sätt kartlägga  rutinerna runt skötsel ,inhysning och 
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utfodring  från kalvens födelse till kalvens vistelse i den slaktproducerande 

besättningen. 

Del A 

Gårdskontakter  

Genom kontakt med Gård & djurhälsan (rådgivning nötproduktion) hämtades 

kontaktuppgifter till gårdar som var intressanta för arbetets ändamål. Varje gård 

besöktes en gång sensommaren 2016 och intervjun gjordes i samband med 

gårdsbesöket.  

Beskrivning av medverkande gårdar 

Under projektet besöktes 10 olika gårdar som tar emot mjölkdrickande kalvar. 

Gårdarna varierade både i storlek, rutiner, inhysning med mera.  

Intervjumaterial 

 Tidig sökning av vetenskaplig litteratur via databaser och e-tidskrifter gav en 

grund för intervjumaterial och var basen för rapportens upplägg. Intervjuerna var 

strukturerade för att vara heltäckande och hitta så många tydliga skillnader mellan 

gårdarna som möjligt. Att intervjun är strukturerad innebär att frågorna är bestämda 

i förväg och att dessa inte ändras under intervjun samt att svaren ges i form av en 

förbestämd skala eller enhet, detta för att göra sammanställningen lättare samt att 

få jämförbara resultat (Kihlgren, 2014). Intervjufrågorna hittas i bilaga 1. 

Intervjufrågorna testades med bekanta inom jordbrukssektorn för att undersöka 

relevans och eventuellt hitta lösa trådar som behövde förbättras. Generellt handlar 

intervjuerna om grundläggande data om skötselrutiner, inhysning, hälsa, ålder och 

foder, vilket sedan användes vid jämförelse mellan gårdarna. Genom att intervjua 

bekanta innan studien fanns möjligheten att sätta en tidsram för hur lång tid ett 

gårdsbesök skulle ta, vilket gjorde det lättare att planera gårdsbesöken.   

Gårdsbesök  

Gårdsbesöken planerades och besöksdagar bestämdes med varje lantbrukare. 

Besöken spreds ut så gott det gick för att minimera risken för smittspridning mellan 

gårdarna. Alla kläder var nytvättade samt överdragsoverall och rena, desinficerade 

stövlar fanns att tillgå utifall gården inte hade egna gårdskläder. Gårdsbesökens 

utförande skedde på lite olika vis, men sammantaget gjordes alla moment på alla 

gårdar. På vissa gårdar började vi med en liten rundvandring för att se stallet, innan 

vi satte oss ned för att göra intervjun. På några gårdar började vi med att sitta ned 

och göra intervjun för att sedan gå en rundvandring, vilket var mest praktiskt då 

kalvar inhystes på annan gård. Det förekom även att intervjun gjordes samtidigt 

som rundvandring skedde på grund av tidsbrist. Alla besök avslutades med att 

registrera kalvar, boxar och inhysning.       
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Registreringar  

Vid gårdsbesöken gjordes utöver intervjun även vissa registreringar om kalvarna 

och deras miljö samt insamling av data över gårdens totala behandlingsfrekvens det 

senaste året.  

Ett antal boxar valdes ut på varje gård där bedömning av kalvarnas och boxarnas 

renlighet gjordes. Beroende på gruppstorlek och antal grupper som fanns på gården 

valdes några ut, varav minst 15 kalvar från minst två olika grupper/boxar 

bedömdes. Kalvar som bedömdes var inte äldre än 10 veckor och anteckningar 

gjordes över hur gammal kalven var vid bedömningen, hur länge den varit på 

gården samt hur gammal kalven var när den kom till gården, detta för att veta varje 

kalvs förutsättningar. Om det fanns många grupper med kalvar i olika åldrar under 

10 veckors ålder med olika ankomstdagar bedömdes fler än 15 kalvar då det ansågs 

kunna ge en indikation på när kalvarna på den specifika gården blir sjuka.  

Behandlingsfrekvensen räknades ut på olika sätt beroende på vilken information 

som fanns att tillgå. De djur som var målgruppen för behandlingar var kalvar från 

deras ankomst till gården fram till en ålder på cirka 10 veckor. I vissa fall fanns 

endast information om behandlingar vissa månader av året och i andra fall 

procentuellt hur många kalvar som i genomsnitt var behandlade varje vecka. I vissa 

fall hade lantbrukaren räknat ut innan besöket utefter beskrivning. Oavsett 

information så räknades antalet behandlingar ut per år med hjälp av genomsnitt 

över period eller fullständig behandlingsjournal över året, vilket slogs ut på 

informationen om antalet mottagna kalvar per år. Behandlingsfrekvensen blev 

därmed inte exakt, men gav en riktning åt om gården kunde bedömas ha hög (>40 

%) eller låg (<40 %) behandlingsfrekvens. Hög och låg behandlingsfrekvens 

delades in i ytterligare två grupper, vilket resulterade i de fyra kategorierna 0 - 20 

%, 21 - 40 %, 41 - 60 % och >61%, vilka har använts vid uppdelningen av 

gårdarna.  

Individnivå  

Minst 15 kalvar registrerades på individnivå på varje gård och det som 

registrerades var kalvarnas renlighet, hårrem, hull och hälsa, vilket bedömdes 

utefter förbestämda skalor (Figur 1). För alla kalvar som registrerades hämtades 

även information om födelsedatum och ankomst till gård från nötkreatursregistret 

(CDB) eller från lantbrukarens egenskrivna journaler i stallet.   

Renlighet bedömdes enligt en skala från 1 till 4 där ett innebar att kalven var helt 

ren och fyra innebar att kalven hade intorkad gödsel på mer än 20 % av kroppsytan. 

För hårrem gjordes en bedömning om den var; glansig eller matt och om det 

förekom håravfall eller ringorm.  

För att få en generell bild och för att bedöma hälsan kontrollerades det även om 

kalven var frisk, hade diarré, ansträngd andning eller hosta. Hullbedömningen 

gjordes med grund i beskrivning av Edmonson et al. (1989), men de registreringar 

som gjordes var att kalven antingen var i ”normalhull” eller ”underhull”. 



Tidig förmedling av tjurkalvar av mjölkras 

 

5/13 

 

Hullbedömning gjordes i grupperna där de var inhysta och kalvar som ansågs vara i 

”underhull”, vilket innebär att kalven är tunn och har synliga kotor och revben, 

markerades i hälsokortet. Kalvar som inte markerades bedömdes vara i 

”normalhull”, vilket innebär att revben och kotor är väl täckta och inte syns. Vid 

kalvbedömningen registrerades även eventuella skador, så som skador på knän, 

navel eller liknande, under övrigt på hälsokort.  

Boxar 

 Ett antal boxar valdes ut vid besöket, beroende på antal grupper med kalvar på 

varje gård.  Antal boxar valdes så att totalt minst 15 kalvar blev bedömda från 

minst 2 olika grupper, varav samma boxar användes för boxregistreringarna. En 

bedömning av boxarnas renlighet samt mätning av total boxyta för att få fram yta 

per kalv (m2/kalv), plats vid foderbord (m/kalv) och golvtyp/underlag 

registrerades. Mätningarna av hur stor yta kalvarna hade per box och plats vid 

foderbord mättes med måttband.    

Boxarnas renlighet (liggytan dvs. exklusive eventuell spalt) registrerades utifrån en 

skala från 1–4 där; 1=helt ren, 2=25 % av boxen är blöt/smutsig, 3=50 % av boxen 

är blöt/smutsig och 4=75 % av boxen är blöt/smutsig.   

Sammanställning  

 Gårdsbesök och intervjusammanställning utfördes från 25 juli till 3 oktober 2016. 

Resultatet från intervjuer sammanställdes i ett Excelblad för att göra det 

överskådligt. Sammanställningen användes till att jämföra gårdarna och frågornas 

svar kategoriserades efter olika intervall eller svar för att lättare kunna jämföras. 

Frågor där alla lantbrukare gav samma svar, det vill säga gårdarna hade exempelvis 

samma rutin, togs bort från kategoriseringen då det inte skulle gå att hitta några 

skillnader. Efter att punkter tagits bort sorterades kategoriseringarna efter 

behandlingsfrekvens och gårdsparametrar undersöktes för att hitta eventuella 

samband och trender. Omgångsuppfödning i detta arbete klassas som att hela stallet 

töms och tvättas innan helt ny insättning av kalvar samt att luft eller vatten från 

tvätt med svårighet kan röras mellan stallen.  

Utöver intervjun gjordes dessutom en egen uppskattning för hur gården upplevdes 

fungera under besöket. En jämförelse mellan lantbrukarens svar på intervjun och 

egenuppfattning gjordes, detta för att alla ser världen ur olika perspektiv och 

genom att enbart få lantbrukarens perspektiv kan vissa aspekter och detaljer missas 

(Hallgren och Ljung, 2005).  

Del B 

Gårdskontakter 

Från de 10 tidigare besökta gårdarna valdes sju stycken besättningar ut. Urvalet 

baserade sig på gårdarnas olika behandlingsfrekvens samt dödlighet i besättningen 

så att gårdar med låg frekvens, medelhög samt hög frekvens fanns representerat i 
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urvalet. Dessa sju besättningar kontaktades för att få uppgifter om vilka 

mjölkproducerande besättningar de köpte tjurkalvar ifrån. Totalt 20 

mjölkproducerande besättningar kontaktades, 19 av dessa var intresserade av att 

delta i projektet. 

Beskrivning av medverkande gårdar 

De 19 gårdar som deltog varierade i storlek från 103 till 1350 kor. Det fanns även 

stora variationer gällande inhysningssystem, skötsel- och hygienrutiner, personal 

och ägandeförhållanden. 

Intervjumaterial 

Som grund för intervjumaterialet användes de frågor som användes i del A. 

Materialet fick dock anpassas till frågor rörande kalvarnas första levnadstid fram 

till leverans samt rutiner kring kalvning. Frågorna berörde rutiner och hygien runt 

kalvning, råmjölksrutiner, fortsatta utfodrings- och hygienrutiner. Materialet hittas 

i bilaga 2. 

Gårdsbesök 

Samtliga 19 gårdar besöktes vid ett tillfälle under hösten 2018. Gårdarna 

kontaktades och tid för besök bestämdes med varje djurägare eller dess 

representant. Vid varje besök användes rentvättade overaller samt rena och 

desinficerade stövlar för att minimera risken för smittspridning. På de gårdar som 

hade egna skyddskläder och stövlar användes dessa. Gårdbesöken inleddes med att 

intervjufrågorna ställdes. Detta skedde vissa fall i samband med rundvandring och i 

vissa fall på gårdskontor eller personalrum. Efter intervjun skedde registrering av 

boxar samt individ registrering. 

Registreringar 

Vid besöket gjordes även registreringar av kalvarna och deras närmiljö, bilaga 3. 

Målsättningen var att registrera 10 kalvar och boxar på varje gård. Antalet fick 

dock anpassas till det befintliga antalet unga kalvar som fanns eftersom några 

gårdar inte hade så många unga kalvar vid besökstillfälle. Kalvarna som skulle vara 

så unga att de hunnit levereras till köttuppfödande besättning. 

Vidare registrerades frekvensen antibiotikabehandlingar under ett år samt 

besättningens kalvdödlighet. Flertalet besättningar hade exakta uppgifter gällande 

kalvdödligheten (1–60 d) i besättningen som hade tagits fram via kokontrollen. 

Informationen gällande behandlingsfrekvensen var varierande och fanns inte lika 

väl dokumenterad. 

Individnivå 

Målsättningen var att individregistrera 10 kalvar på varje gård. Vissa gård hade inte 

det antalet kalvar i den aktuella målgruppen. Kalvarnas renlighet bedömdes enligt 

en skala från 1 till 4 där ett innebar att kalven var helt ren och fyra innebar att 

kalven hade intorkad gödsel på mer än 20 % av kroppsytan. För hårrem gjordes en 
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bedömning om den var; glansig eller matt och om det förekom håravfall eller 

ringorm.  

Vidare skedde en okulär bedömning av kalvarnas hälsotillstånd och hull. Kalven 

bedömdes om den var frisk, hade diarré, ansträngd andning och hosta eller 

allmänpåverkan. Hullbedömningen gjordes registreringarna normalhull och 

underhull. 

Vid kalvbedömningen registrerades även eventuella skador, så som skador på knän, 

navel eller liknande, under övrigt på hälsokort 

Boxar 

De boxar som registrerades tillhörde de kalvar som hade registrerats. Vid 

registrering av boxarna mättes boxarna och i förekommande fall tillhörande 

utegårdar. Mätningen utfördes med måttband. Arean för boxen beräknades.  

Även boxarnas renlighet bedömdes enligt en skala från 1-4 där 1=helt ren, 2=25 % 

av boxen är blöt/smutsig, 3=50 % av boxen är blöt/smutsig och 4=75 % av boxen 

är blöt/smutsig. 

Sammanställning 

Registreringarna och intervjuerna från gårdsbesöken sammanställdes i ett Excel-ark 

för att göra materialet mera lättöverskådligt. Gårdarna grupperades även i sju olika 

grupper beroende på till vilken köttdjursuppfödande går de levererade sina kalvar 

till. Antalet gårdar som levererade till en producent varierade från en till fem 

stycken. Rutinerna på de besökta gårdarna varierade mycket mellan de olika 

besättningarna men även rutinerna på gården kunde variera beroende på vem som 

utförde rutinen. 

Statistisk analys  

För den statistiska analysen gjordes en principalkomponentanalys (PCA) i Minitab 

(version 16). PCA är en multivariat metod som baseras på korrelationer. 

Korrelationer mellan antibiotikabehandling och parametrar i tabell 4 beräknades 

med proc Corr Spearman i SAS (version 9.4). Spearman användes eftersom 

parametrarna inte är normalfördelade. Med hjälp av proc Glimmix i SAS (version 

9.4) gjordes en modell med binomialfördelning för att få reda på ålderns betydelse 

för kalvhälsan. Vid analys av korrelationer och P-värden har Pvärden mellan 0,1-

0,05 ansetts visa tendens till att parametern har betydelse och ett P-värde under 

0,05 har ansetts ge ett signifikant resultat.    PCA gjordes för parametrar i tabell 4 

samt för hälso- och renlighetsanteckningar. Spearmankorrelationen har beräknats 

mellan parametrar i tabell 4 mot hälso- och renlighetsregistreringar som gjorts på 

individnivå enligt figur 1. Vid dessa test har gårdens registrerade frekvens för 

antibiotikabehandling använts och inte den kategoriseringen som visas i tabell 3. I 

PCA som gjordes för parametrar i tabell 4 gjordes några kategorier om till två 

istället för originalet där de var tre kategorier. Parametrarna var grovfoder, 
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mjölkutfodring och inhysning, där grovfoder angavs som utfodring av hö vilket ger 

motsvarigheten ”inte hö”, mjölkutfodring som amma eller inte amma och 

inhysning som box eller inte box. Hälsoregistreringar som gjorts enligt figur 1 har 

även körts mot kalvens ålder, ålder vid ankomst till gård och tiden kalven befunnit 

sig på gården. Denna beräkning gjordes i proc Glimmix i SAS (version 9.4) genom 

att använda genomsnitt per box för alla hälso- och åldersparametrar på varje gård, 

där gård har varit en fix faktor och box (inom gård) en slumpmässig. Resultatet 

från Glimmix saknar vissa parametrar från figur 1, vilka är håravfall, ringorm, hull, 

slöhet, ansträngd andning och diarré. Dessa parametrar saknas eftersom antalet 

anmärkningar var för få för att beräkningar skulle nå ett resultat.    

 

3. Resultat och diskussion 

Det har i dag blivit allt vanligare att mjölkproducenter genom gårdsavtal levererar 

sina tjurkalvar vid 2–4 veckors ålder till gårdar som föder upp dem till slakt. 

Kalvarna har vid den här låga åldern inte helt hunnit utveckla sitt eget 

immunförsvar utan är beroende av det skydd som de får från kon via råmjölken. 

Det är därför viktigt att hitta faktorer både i besättningen där kalven föds och i den 

mottagande besättningen, som har en positiv effekt på kalvarnas hälsa och 

överlevnad.  

Vid de intervjuer och gårdsbesök som gjordes på de 19 olika gårdarna framkom att 

rutiner skilde sig åt mellan gårdarna och att de var anpassade till just den gårdens 

förutsättningar men att det även fanns likheter i rutiner mellan gårdar. 

Inhysning av kalvar 

Inhysningsformerna för kalvarna när de hade lämnat kalvningsboxen var olika 

mellan besättningarna. Cirka en tredjedel av gårdarna har de unga kalvarna i 

hyddor med rastgård placerade utomhus. En gård hade valt att placera hyddor 

inomhus i en byggnad som tidigare varit svinstall. Placeringen av hyddorna 

varierade. En del var placerade längs med ladugårdsväggen, andra stod på en öppen 

yta i närheten av ladugården. Även underlaget som hyddorna var placerade på 

skilde sig åt. Exempel på under lag var gräs, grus, asfaltskross eller gjuten platta. 

Majoriteten av hyddorna saknade någon form av takkonstruktion.  Vid regnig 

väderlek tyckte en del djurägare att utegårdsdelen på hyddorna blev blöt och 

kladdig. Genom att ha hyddorna på en gjuten platta med ett tak skull det problemet 

kunna undvikas. Det skulle även innebära en bättre arbetsmiljö och underlätta 

skötseln av kalvarna.  Viktigt att tänka på vid inhysning av kalvar i hyddor är att 

kalven alltid ska ha en ren och torr bädd att ligga på samt att vid kall väderlek har 

kalven ett ökat energibehov för att kunna upprätthålla kroppstemperaturen och 

bibehålla tillväxttakten. 
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En knapp tredjedel av gårdarna inhyste kalvarna på flera olika sätt. Det vanligaste 

var att gården hade både traditionella kalvboxar med eller utan spaltgolv inomhus 

samt hyddor utomhus.  Fyra gårdar hade vid intervjutillfället endast spaltboxar 

inomhus. En gård användes sig av Knarrhultsgrindar för att skärma av och 

därigenom tillverka ensamboxar för kalvarna. 

Två av gårdarna var vid besökstillfället igång med att bygga nya kalvstallar för att 

skapa en bättre miljö för kalvarna. Den ena gården byggde även så att 

omgångsuppfödning skulle kunna tillämpas i besättningen. Att kunna tillämpa 

omgångsuppfödning är en stor fördel för att både kunna bryta smittkedjor men 

även hålla nere smittrycket i stora djurgrupper. Ytterligare djurägare signalerade 

vid intervjuerna att de såg behovet av att förändra och förbättra miljön för kalvarna 

och funderade på hur det skulle kunna genomföras utifrån de förutsättningar som 

fanns på den egna gården. 

Råmjölkshantering 

Den passiva immunitet kalven får via råmjölken är den viktigaste förebyggande 

åtgärden för att ha en frisk kalv enligt Berge et al. (2005). De råmjölksrutiner som 

följs i besättningarna har därför en stor betydelse för kalvens fortsatta hälsa.  

På vilket sätt kalvarna fick råmjölk varierade mellan de olika gårdarna. Det 

vanligaste sättet var att kalven diade på kon när den var nyfödd men sedan fick 

råmjölk i napphink. Andra sätt att ge kalven råmjölk var med endast napphink eller 

sond. En gård använde sig av bara sondmatning och en annan gård uppgav att 

kalven fick dia kon och sedan sondmatades. Några gårdar uppgav att sondmatning 

endast användes om kalven inte drack råmjölk på något ann sätt. I fyra besättningar 

fick kalven dia kon och gavs inte råmjölk på annan väg. På ett par av gårdarna 

uppgav lantbrukaren att flera än bara två sätt användes och ett fall skilde det mellan 

betessäsong och stallsäsong. I det senare fallet fick kalven dia kon under 

betessäsongen men under stallsäsong fick kalvarna råmjölk via sond eller 

napphink. 

På frågan hur snabbt kalven får råmjölk efter födseln svarade majoriteten av 

lantbrukarna att om kalven föddes dagtid var målsättningen att kalven skulle få sitt 

1: mål råmjölk inom 4 timmar. En djurägare uppgav att kalven fick råmjölk direkt 

efter födseln med son och tre djurägare hade målsättningen att kalven skulle få 

råmjölk inom 1–2 timmar. En annan djurägare svarade på frågan att det kunde 

variera från en halv timma upp till 10 timmar efter födseln. Två av djurägarna som 

hade uppgett att kalvarna fick dia kon för att få råmjölken försökte ha uppsikt på 

kalvarna för att se att de drack. Om den inte fick i sig råmjölk på egen hand valde 

den ena djurägaren att sondmata kalven efter 2 timmar och den andra djurägaren 

avvaktade ½ dygn innan kalven fick råmjölk via nappflaska. 

Mängden råmjölk kalvarna fick vid 1: råmjölksgivan via nappflaska, napphink eller 

sondmatning varierade mellan 2 - 4 liter. Majoriteten av lantbrukarna gav kalvarna 

2–3 liter råmjölk. En djurägare uppgav att kalvarna alltid fick 4 liter råmjölk. De 
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började då att ge med nappflaska och om kalven inte drack upp fick den resterande 

mängd råmjölk via sond. En annan djurägare nämnde att råmjölksmängden fick 

anpassas efter kalvens storlek. 

Åtta av de besökta lantbrukarna uppgav att de alltid mätte råmjölkens kvalitet och 

alla utom en använde sig av en refraktometer. De fyra lantbrukare som ibland 

använde sig av metoden att mäta råmjölk gjorde detta främst vid infrysning av 

råmjölk eller om djurägaren upplevde kvalitéten som tveksam. 

 Intervjuresultatet visar att knappt hälften av djurägarna kontrollerar råmjölkens 

kvalitet innan de ger kalven råmjölk. Här finns ett relativt stort utrymme till 

förbättring för att försäkra sig om att kalven får tillräcklig mängd antikroppar 

(Immunoglobuliner, Ig). Dessa immunoglobuliner kommer att utgöra en mycket 

viktig del i den nyfödda kalvens immunförsvar dels i blodet men även lokalt i 

tarmen. Den viktigaste antikroppskällan för den nyfödda kalven är råmjölken. 

Råmjölkens innehåll av Ig kan variera men önskvärt är att den innehåller minst 50g 

Ig/l mjölk (Liberg., 2000). Eftersom råmjölkskvaliteten kan variera mellan kor och 

vissa kalvar därför riskerar att få för lite immunoglobuliner via råmjölken och 

därmed ett sämre immunförsvar och med påföljande ökade risk att drabbas av 

infektioner är det mycket viktigt att kontrollera kvaliteten i råmjölk. Det är en 

relativt billig investering och enkel insats att mäta mängden immunoglobuliner och 

frysa in råmjölk av god kvalitet som kan användas vid behov men det gäller att 

hitta rutiner som konsekvent följs för att åtgärden ska få full effekt i besättningen. 

Det är inte bara mängden antikroppar som är avgörande utan även hur snabbt 

kalven får råmjölken efter födseln. Här sågs att majoriteten av djurägarna hade 

ambitionen att kalven skulle få råmjölk inom fyra timmar efter födseln om den 

skedde under dagtid. Kalvar som föddes nattetid kunde få vänta längre av 

förklarliga skäl. I de fall kalven inte utfodra med råmjölk utan endast diar själv 

medför en osäkerhet gällande kalvens immunoglobulinstatus. 

Utfodring 

Efter råmjölksperioden fortsatte 12 av djurägarna att ge kalvarna helmjölk fram till 

leverans av tjurkalvarna. Tre gårdar gav kalvarna pulvermjölk under samma period 

och resterande fyra gårdar blandade helmjölk och pulver mjölk på varierande sätt 

under tiden tjurkalvarna var kvar på gården. Noteras kan att två av gårdarna 

pastöriserade helmjölken till kalvarna. Den ena gården fram till 2 veckors ålder. En 

av gårdarna upplevde att om pastöriseringen av något skäl inte fungerade fick 

kalvarna direkt problem med diarré. En studie som stöder den djurägarens 

synpunkter är en studie som utfördes av Armengol och Fraile (2016). De 

undersökte om pastörisering av råmjölk och helmjölk hade någon effekt på 

kalvarnas hälsa upp till tre veckors ålder. Studien visade att mjölk som hade blivit 

pastöriserad hade signifikant lägre nivå av bakterier och kalvar som drack den hade 

lägre dödlighet samt risk för sjukdom jämfört med kalvar som drack opastöriserad 

mjölk i försöket. 
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13 av 19 gårdar försåg kalvarna med tillgång på grovfoder under första levnads 

veckan. På en av gårdarna var det dock endast kvigkalvarna som fick grovfoder. 

Typen av grovfoder varierade mellan hö, hösilage och mix.  När det gällde till 

gången på kraftfoder var bilden liknande med den skillnaden att det endast var i 

åtta besättningar som kalvarna erbjöds kraftfoder. Även här varierade typen av 

kraftfoder men vanligast var någon form av kalvpellets. Två av gårdarna valde att 

inte ge tjurkalvarna någon kalvpellets något som kvigkalvarna fick i de båda 

besättningarna.  

Det hade varit önskvärt att samtliga kalvar fick tillgång till grovfoder och för 

kalvarna lämpligt kraftfoder från dag ett när de placeras i ensambox. Kalvar som 

får grovfoder och kraftfoder har en snabbare och tidigare utveckling av våmmen 

jämfört med kalvar som bara dricker mjölk fram till avvänjning (Baldwin VI et 

al.,2004). Genom att tidigt ge kalven möjlighet att vänja sig vid grovfoder och 

kraftfoder kan det bidra till att göra övergången vid förflyttningen till den nya 

besättningen mjukare. Att tjurkalvarna till skillnad från kvigkalvarna i vissa 

besättningar inte får samma möjlighet att utveckla våmmen från start är olyckligt. 

Den merkostnad det medför att utfodra dem på samma sätt som kvigorna borde 

kunna medföra ett högre pris på tjurkalven då den får ett och ett bättre utgångsläge 

för vidare tillväxt. 

För att minska stressen och underlätta övergången för tjurkalvarna när de flyttar till 

den mottagande besättningen skulle det vara lämpligt om de båda gårdarna 

använde sig av samma typ av mjölk och samma sort kalvpellets. Detta skulle kunna 

regleras i ett mellangårdsavtal mellan de båda involverade parterna. 

Hygien 

Stora variationer mellan besättningarna kunde ses gällande rutinerna för diskning 

av napphinkar. Variationerna gällde både sättet att diska men även hur ofta 

diskningen gjordes. Viss årstidsvariation fanns också på en del gårdar då man 

sommartid diskade napphinkarna oftare. Drygt en tredjedel av djurägarna diskade 

kalvarnas hinkar dagligen, i denna grupp var det ett antal som diskade hinken efter 

varje giva. Några använde bara varmvatten vid diskningen medan andra även 

använde diskmedel. Nio besättningar diskade hinkarna 1–3 gånger per vecka och 

slutligen tre besättningar valde att diska hinkarna när kalvarna lämnade boxen och 

innan nästa kalv sattes in.  

När det gällde diskning av napparna fanns det även här stora variationer mellan 

gårdarnas rutiner. Alltifrån att napparna aldrig skruvades isär och diskades till att 

de skruvas isär och diskas i diskmaskin tre gånger/vecka. När det gällde diskningen 

av nappar hade tre gårdar valt att diska dem i diskmaskin och tre gårdar använde 

sig av tvättmaskin för att rengöra napparna. Resterande gårdar handdiskade. Hinkar 

och nappar som inte diskas kan utgöra en grogrund för bakterier och kan dessutom 

medverka till att sprida smittor mellan kalvar.  
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Att ha väl fungerande hygienrutiner är en viktig del i smittskyddsarbetet i en 

besättning. Som svar på frågeställningen hur ofta kalvarnas boxar mockas ut 

svarade en klar majoritet att detta gjordes mellan varje kalv. En av gårdarna hade 

också som målsättning att boxen skulle stå tom en vecka innan en ny kalv sattes in. 

De gårdar som hade en annan strategi kunde delas in i två grupper. Den ena 

gruppen mockad ut oftare det vill säga 1 gång per vecka och den andra avvikande 

gruppen mera sällan, efter fyra kalvningar samt endast två gånger per år. 

Av de 15 som mockade ut mellan varje kalv var det nio djurägare som tvättade 

boxarna eller hyddorna innan nästa kalv sattes in, Sex stycken tvättade 

boxarna/hyddorna en till fyra gånger per år och en djurägare uppgav att 

kalvboxarna tvättades om någon kalv hade haft diarré. Av de intervjuade 

lantbrukarna var det tre stycken som angav att de aldrig tvättade kalvboxarna.  

Det strömaterial som användes i störst utsträckning var halm. I några fall blandat 

med torv eller spån beroende på halmtillgången. Endast en lantbrukare använde 

spån som strömedel. För att hålla en bra ströbädd var det vanligast att strö varje 

eller varannan dag hos kalvarna. Några hade inte någon fast strörutin utan strödde 

vid behov ytterligare några djurägare uppgav att de strödde två gånger per vecka 

eller oftare om så krävdes. 

Inte någon av de intervjuade djurägarna hade möjlighet att praktisera 

omgångsuppfödning i dagsläget. En lantbrukare berättade att han försökte tömma 

och tvätta en boxsektion i taget. 

Reflektioner 

Vid de gårdsbesök och intervjuer som har gjorts kan man konstatera att det finns 

många olika sätt att utföra en rutin eller ett moment på. Utformningen av rutinen 

har skett utifrån gårdens specifika förutsättningar gällande byggnader, personal, 

tidigare rutiner, erfarenhet och kunskap i ämnet. Det finns ett stort antal faktorer 

som har betydelse för kalvens hälsa och tillväxt under hela dess livsperiod. 

Råmjölksgivan, hygien rutiner under kalvens första tid i ensambox, transporttid till 

den mottagande gården, gruppstorlek, foderbyte, från hur många olika gårdar 

kalvarna kommer som sätts samman i en grupp är några av alla olika faktorer som 

är av betydelse för slutresultatet det vill säga en frisk och fullvuxen individ. Den 

start kalven får i besättningen den föds i är viktig för att kalven ska klara en flytt 

till en ny besättning vid 2 - 4 veckors ålder då deras eget immunförsvar ännu inte är 

fullt utvecklat. Lika viktigt är att den mottagande besättningen ger kalvarna de 

bästa förutsättningarna, genom korta transporttider, små grupper, inköp från få 

gårdar, omgångsuppfödning mm, att förbli friska individer. Målsättningen måste 

vara att ett så lågt smittrycket som möjlig för att minimera risken att kalvarna blir 

smittade samtidigt som kalvarna måste få de bästa förutsättningarna som möjligt 

för att bibehålla hälsan. 

Vid intervjuerna hittades inte några enskilda faktorer som ensamma var avgörande 

för en god kalvhälsa. Grunderna för en god kalvhälsa beror på många samverkande 
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faktorer. Alla djurägare kan arbeta med att förbättra kalvarnas hälsa utifrån sina 

förutsättningar. I det arbetet bör man först identifiera vilken faktor/ rutin som ska 

förbättras, vilket är målet, fastställa hur det ska genomföras och framarbeta en rutin 

som är förankrad hos personalen, om sådan finns, och sedan tillämpa förändringen 

under en viss tidsperiod för att därefter genomföra en utvärdering. Utvärderingen 

bör svara på om målet nåddes, fungerade den utarbetade rutinen mm. Utifrån 

resultatet tar man sedan beslut om man ska fortsätta på samma sätt eller göra några 

ändringar. Arbetet med en stadigt förbättrad kalvhälsa kräver systematiskt och 

långsiktigt arbete som är förankrat i det praktiska genomförandet för att goda och 

hållbara resultat ska uppnås. 
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