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Innledning  
Det er vel kjent at nyfødte kalver er avhengig av passiv overføring av antistoffer 
gjennom råmjølka (maternell immunitet) for å bli beskyttet mot fremmede 
antigener. Mange undersøkelser har vist at mangelfull råmjølksfôring gir økt 
risiko for sjukdom og dødelighet hos kalver.  
 
Tidligere undersøkelser i norske mjølkekubesetninger hvor kalvene ble tatt fra 
mora straks etter fødselen og fôret med bøtte/smokk, viste at det var stor 
spredning i nivået av den passive immuniteten (Norheim & Simensen 1985). 
Formålet med foreliggende undersøkelse var for det ene å kartlegge nivået av 
passiv immunitet hos kalver innenfor et veterinært praksisområde hvor det ble 
registret helseproblemer som kunne settes i sammenheng med mangelfull passiv 
immunitet. Videre var formålet å studere faktorer som virker inn på den passive 
immuniteten.  
 
Materiale og metoder 
Grunnmaterialet var blodprøve og navleundersøkelse av 746 kalver i 105 
besetninger i Beitstad, Nord-Trøndelag (88 mjølkekubesetninger og 17 
ammekubesetninger). Prøvene ble tatt i tidsrommet 1-15 dager etter fødsel i 
perioden oktober 2001-juni 2002. Videre ble individdataene koplet sammen med 
besetningsopplysninger innhentet gjennom telefonintervju. Dette materialet 
omfattet 23 mjølkekubesetninger i båsfjøs og 17 i løsdriftsfjøs, samt 10 
ammekubesetninger i løsdrift. Som uttrykk for immunstatus ble innholdet av 
gammaglobuliner i serum nyttet. Dette er en indirekte metode for bestemmelse av 
passiv immunitet. Av praktiske og økonomiske grunner ble ikke analysene utvidet 
til spesifikk kvantifisering av IgG, som er den viktigste komponenten av de 
passive immuniteten. Korrigert gammaglobulin (dag 1 etter fødselen) ble brukt 
som avhengig variabel i regresjonsmodeller for å studere effekten av ulike 



faktorer som kunne settes i sammenheng med passiv immunitet (Proc Mixed i 
SAS®). Disse modellene ble kjørt separat for mjølkeku- og ammekubesetningene.  
Tabell 1. Resultater fra analysen av faktorer med effekt på korrigert serum 
gammaglobulin, dag 1 etter fødselen, i mjølkekubesetninger. 
Variabel Klasse Estimat Std err. Sign.nivå 
Skjæringspunkt  5,6488   
Fjøstype Båsfjøs -1,3164 0,4398 0,0029 
 Løsdriftsfjøs 0   
Kalvingssesong Oktober-desember -1,7072 0,5575 0,0023 
 Januar-mars -0,4398 0,4912 0,3711 
 April-juni 0   
Type råmjølk,  Fra første målet til mora 1,5534 0,7294 0,0338 
første mål Annet 0   
Tid etter fødsel,  Straks etter fødsel 1,3133 0,5442 0,0162 
første mål Straks om dagen, ved neste 

fjøsstell om natta 
 

-0,3675 
 

0,6274 
 

0,5583 
 Ved neste fjøsstell 0   
Mengde råmjølk  Maks 1 liter -2,2327 0,9359 0,0175 
første mål Mellom 1 og 2 liter -1,3250 0,6807 0,0522 
 Amming/mer enn 2 liter 0   
Mengde råmjølk  6 liter eller mer/amming 3,8138 0,7344 <0,0001 
første døgn 4-5 liter 1,9710 0,9703 0,0428 
 1-3 liter 0   

  
Resultater 
Middelverdi og standardavvik for korrigert gammaglobulin (dag 1 etter fødselen) 
var 8,90 og 4,67 g/liter. I forhold til den allment aksepterte grenseverdien for IgG 
på 10 g/liter (Bovine Alliance on Management and Nutrition 1995), var 65,4 % av 
prøvene under denne verdien. 21,2 % av prøvene hadde en verdi under 5 g/liter, 
mens 9,8 % av prøvene hadde en verdi over 15 g/liter. Da gammaglobulinene 
omfatter mer enn IgG, er det sannsynlig at en enda høyere prosentdel av prøvene 
lå under de nevnte grenseverdiene. 
 
Nivåene av korrigert gammaglobulin var signifikant lavere i 
mjølkekubesetningene enn i ammekubesetningene. Innen begge 
besetningskategoriene var det stor spredning i verdiene. I 68,1 % av 
mjølkekubesetningene var nivået under 10 g/liter mot 52,6 % i 
ammekubesetningene. 
 
Tabell 1 viser resultatene fra den multivariable modellen for mjølkekubeset-
ningene. Her er verdiene for de ulike klassene for en variabel presentert som avvik 
i gammaglobuliner i g/liter i forhold til en av klassene som er satt til 0. Det var 



signifikant lavere verdier av korrigert gammaglobulin i besetninger med båsfjøs 
sammenlignet med løsdriftsfjøs. Når det gjelder sesongvariasjonen, var verdiene 
høyest hos kalver som ble født i april-juni og lavest i perioden oktober-desember. 
Der hvor kalvene konsekvent fikk råmjølk fra første målet til mora var verdiene 
høyere enn der hvor det var andre rutiner. Kalver som fikk råmjølk straks etter 
fødselen hadde høyere verdier enn der hvor råmjølksfôringa skjedde ved neste 
fjøsstell. Videre var det en klart positiv sammenheng mellom korrigert 
gammaglobulin og mengde råmjølk som ble gitt ved første mål og i løpet av første 
døgn.  
 
I modellen for ammekubesetningene (Tabell 2) hadde morrase en signifikant 
effekt, det vil si høyere verdier hos krysninger NRF-kjøttfe enn hos renraset 
kjøttfe. Resultater må vurderes i lys av at det bare var 17 kalver i den sist nevnte 
gruppen. Verdiene var høyest hos kalver som ble født i perioden april-juni.  
 
Tabell 2. Resultater fra analysen av faktorer med effekt på korrigert serum 
gammaglobulin, dag 1 etter fødselen, i ammekubesetninger. 
Variabel Klasse Estimat Std eror Signifikansnivå 
Skjæringspunkt  5,5941   
     
Morrase NRF/krysninger  3,7039 1,2359 0,0036 
 Kjøttfe 0   
     
Kalvingssesong Oktober-mars -3,3057 1,0756 0,0029 
 April-juni 0   
     
Diskusjon 
Undersøkelsen viste at gammaglobulinnivået hos nyfødte kalver som gjenspeiler 
den passive immuniteten i mange tilfeller var lav. En høy andel av kalvene hadde 
verdier langt under anbefalte grenseverdier for IgG for å sikre tilstrekkelig 
beskyttelse mot infeksjoner. Undersøkelsen begrenset seg til et avgrenset 
geografisk område i Trøndelag, men er i samsvar med tidligere resultater fra andre 
deler av landet (Norheim & Simensen 1985). De to undersøkelsene indikerer at 
det ligger et stort forbedringspotensial for å sikre god kalvehelse ved å bedre 
rutinene for råmjølksfôring. 
  
De høyeste verdiene av korrigert gammaglobulin ble funnet hos kalver i 
ammekubesetningene. Et opplegg der kalvene dier mora er derfor gunstig for å 
sikre et høyt opptak av immunglobuliner, men den store spredningen indikerer at 
amming alene ikke gir noen sikkerhet for at kalvene oppnår tilstrekkelig passiv 
immunitet.  
 



I mjølkekubesetningene ble det funnet høyere passiv immunitet hos kalvene når 
de konsekvent fikk råmjølk fra første utmjølking etter kalving sammenlignet med 
andre rutiner. Dette var som ventet, da innholdet av immunglobuliner i råmjølka 
ved andre utmjølking er bare ca. 50 – 60 % av innholdet i ved første utmjølking 
(Liberg, 2000). 
 
De viktigste faktorene som ellers hadde effekt på korrigert gammaglobulin i den 
statistiske modellen for mjølkekubesetningene var alle knyttet til rutinene for 
tildeling av råmjølk. Dette gjaldt tid etter fødselen når kalven fikk det første målet, 
mengden som ble gitt ved første mål samt mengde gitt det første døgn. 
Resultatene viste at tilfredsstillende passiv immunitet er best sikret når kalven får 
det første målet straks etter fødselen i stedet for ved neste fjøsstell, ved å gi to liter 
eller mer ved første mål, og ved å gi 6 liter eller mer i løpet av første døgn. 
Resultatene er i overensstemmelse med en rekke undersøkelser som konkluderer 
med at tid etter fødselen når kalven får den første råmjølka, samt mengden som 
blir gitt ved første mål og i løpet av de første 24 timene er de viktigste faktorene 
som bestemmer nivået av den passive immuniteten. Råmjølkskvaliteten, det vil si 
konsentrasjonen av immunglobuliner i råmjølka er utvilsomt viktig (Liberg, 
2000), men foreliggende materiale ga ikke grunnlag for å vurdere denne faktoren.  
 
Erfaringer vi ervervet oss i den nevnte undersøkelsen viste at  nivået av den 
passive immuniteten  ofte var  helt forskjellig fra det bildet en på forhånd har 
dannet seg etter diskusjoner med gårdbrukerne. Utredning av besetninger som har 
sjukdomsproblemer på kalv bør derfor inkludere kalvenes immunstatus. Analyse 
av prøver fra 10 – 12 kalver i alderen 1– 7 dager vil gi en brukbar oversikt. Som 
redskap til dette og alternativt til laboratorieundersøkelser, har vi en periode gjort 
nyttige erfaringer ved bruk av håndholdt refraktometer (Leica vet 360).  Dette 
enkle instrumenter koster kr 1500 – 2000 og er godt egnet for feltmessig bruk. 
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