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Innledning 
Navlebetennelse er en relativt vanlig sjukdom hos spedkalver. I enkelte 
besetninger kan sjukdommen forekomme hyppig og representere et betydelig 
besetningsproblem. I slike tilfeller er det miljøforhold i besetningen som virker 
spesielt disponerende. Hvis kalvene får utilstrekkelig passiv immunitet gjennom 
råmjølka er de ekstra utsatt.  
 
Denne rapporten omhandler omfang av og årsaker til navlebetennelse. Vi ønsket å 
få et svar på om det var noen sammenheng mellom lav passiv immunitet hos 
kalven og økt risiko for navlebetennelse og dødelighet. Samtidig ønsket vi å 
studere andre aktuelle risikofaktorer. Undersøkelsen ble gjennomført som en del 
av et prosjekt som primært ble gjennomført for å kartlegge den passive 
immuniteten hos kalvene.  
 
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, og ble analysert ved Norges veterinærhøgskole. 
Som uttrykk for immunstatus ble innholdet av gammaglobuliner i serum nyttet. 
Dette er en indirekte metode for bestemmelse av passiv immunitet (hovedsakelig 
IgG). Navlebetennelse ble definert som en navle som var fortykket og øm eller var 
unormalt fuktig med tendens til pussdannelse. Det ble ikke skilt mellom akutt 
navlebetennelse og milde former med bare lokale symptomer. Infeksjon i navlen 
eller området rundt forekommer vanligst de første leveukene. Normalt tørker 
navlestrengen inn i løpet av en uke etter fødselen, og klinisk er det vanskelig å 
skille betente navler fra normale de første tre dagene. Ved usikre funn ble navlen 



anmerket som fortykket (normal), og kalven ble undersøkt på nytt for å sikre rett 
klinisk diagnose.  
 
Innen et utvalg av besetningene (40 mjølkekubesetninger og 10 ammekubeset-
ninger) ble det innhentet opplysninger om oppstalling, fôring og stell ved hjelp av 
et spørreskjema. Aktuelle risikofaktorer ble evaluert i forhold til behandlede 
tilfeller av navlebetennelse i parvise analyser og i statistiske modeller (logistisk 
regresjon, Proc Genmod, SAS®). 
 
Resultater 
Tabell 1 viser at unormale navler ble påvist hos 14 % av kalvene, mens cirka 10 
% ble behandlet. Forekomsten av behandlede tilfeller var 2,3 ganger høyere i 
ammekubesetningene sammenlignet med mjølkekubesetningene.  

Tabell 2 viser faktorer som hadde signifikant effekt (P<0,10) på forekomsten av 
navlebetennelse i de parvise analysene. I mjølkekubesetningene gjaldt dette 
følgende faktorer: Kjønn (høyere forekomst hos oksekalver), serumnivået av 
gammaglobuliner (høyere forekomst i gruppen med de laveste nivåer), 
fôringssystem (lavest konsentrasjon i besetninger med bøttefôring sammenlignet 
med at kalven sugde mora eller andre systemer), samt oppstalling (høyere 
forekomst i fellesbinger sammenlignet med enkeltbinger). I den statistiske 
modellen var det en signifikant negativ korrelasjon (P=0,0123) mellom nivået av 
gammaglobuliner (kontinuerlig variabel) og behandlede tilfeller av 
navlebetennelse. Effekten av fôringssystem var ikke signifikant. Oppstallings-
system hadde heller ingen signifikant effekt når faktoren besetning ble inkludert i 
modellen.  

 
Tabell 1. Forekomst av navlebetennelse hos 796 kalver i alderen 1-15 dager i 105 
storfebesetninger i Beitstad.  
 Totalt 

antall 
kalver 

 
Ant. kalver med 
navlebetennelse 

 
% kalver med 
navlebetennelse 

Test for  
forskjell 
(P)1

Tilfeller totalt     
    Mjølkekubesetninger 613 80 13.1 0.1429 
    Ammekubesetninger 133 24 18.1  
    Total 746 104 14.1  
     
Behandlede tilfeller     
    Mjølkekubesetninger 613 48 7.8 0.0031 
    Ammekubesetninger 133 24 18.1  
    Total 746 72 9.8  
1 P-verdi, Chi Square test 
 



Tabell 2. Fordeling av klassevariabler og frekvens avbehandlede tilfeller av navlebeten-
nelse hos kalver I 40 mjølkekubesetninger og 10 ammekubesetninger I Beitstad. 
 
 
Variabel 

 
 
Klasser 

Ant. 
kalver 
inspisert 

 
Ant. kalver 
m. navlebet. 

 
% navle- 
bet. 

Test for  
forskjell 
(P)1

Mjølkekubesetninger      
     Kjønn Ku 316 17 5,4 0.0192 
 Okse 297 31 10,4  
     Gammaglobulin2 <6 g/liter 193 21 10,9 0,0632 
 >=6 g/liter 420 27 6,4  
     Fôringssystem Amming/annet 65 9 13,9 0,0791 
 Bøtte/flaske 548 39 7,1  
     Oppstalling  Fellesbinge 80 12 15,0 0,0192 
 Enkeltbinge 533 36 6,8  
Ammekubesetninger      
     Kjønn Ku 69 6 8,7 0,0003 
 Okse 64 18 28,1  
     Strø Halm 86 11 12,8 0,0366 
 Sagflis/ikke 

strø 
47 13 27,7  

1P value, Chi Square test 
 
I ammekubesetningene var frekvensen av navlebetennelse i den parvise analysen 
2.5 ganger høyere hos oksekalver enn hos kukalver. Dessuten var det en 
signifikant effekt av strø (høyere frekvens av navlebetennelse der hvor kalvene 
var oppstallet på golv med sagflis eller ikke bruk av strø, sammenlignet med 
tallebinger med halm). Signifikansnivået for denne faktoren var 0,0679 i den 
statistiske modellen. I ammekubesetningene hadde serumkonsentrasjonen av 
gammaglobuliner ingen signifikant effekt.  
 
I perioden 15-180 dager etter fødselen døde det 10 kalver i undersøkelsen. I 
gruppen med behandlede tilfeller av navlebetennelse døde det 4 kalver av totalt 72 
(5,6%.) Alle disse var oksekalver, og to hadde meget lave serumverdier av 
gammaglobuliner. I gruppen ubehandlede kalver døde det 6 av 673 kalver (0,9 
%). 
 
Diskusjon 
Forekomsten av navlebetennelse i denne undersøkelsen var høy sammenliknet 
med tall fra utenlandske undersøkelser, men disse studiene inkluderte bare 
kukalver i rene mjølkekubesetninger. Vår undersøkelse inkluderte også 
oksekalver hvor frekvensen var høyere (Tabell 2). Det ble registrert at mange 
kalver med navlebetennelse fikk en sekundær diaré.  Under praktiske forhold skal 



en ikke se bort fra at den del av navleinfeksjonene blir oversett og sannsynligvis 
feilbehandlet.  
 
Tabell 2 viser at hele 27 % av oksekalvene i ammekubesetningene ble behandlet 
for navleinfeksjon, mens behandlingsfrekvensen i mjølkekubesetningene var cirka 
10 %. Oksekalvene er sannsynligvis mer utsatt enn kukalvene på grunn av mer 
suging på navlen samt større fuktighet i navleregionen. Resultatene tyder på at 
felles oppstalling av kukalver og oksekalver er negativt, og de bør derfor skilles i 
egne grupper så lang det er praktisk mulig.  
 
Mange ammekalver ble behandlet samtidig med blodprøvetakinga, men eierne ble 
også mye mer oppmerksomme på å undersøke navlen på slappe kalver, da de 
registrerte at tidlig behandling ga meget god effekt. Ut fra en antagelse om at det 
oftest er en blandingsinfeksjon der gram negative bakterier er med i årsaksbildet, 
ble det behandlet med ampicillinpreparat i minimum 5 dager, og det ga meget god 
og hurtig klinisk effekt. Ut fra disse erfaringene ble flere kalver behandlet etter at 
eier påviste unormale navler. Tallene gir en indikasjon på at navleinfeksjoner er et 
undervurdert problem, spesielt i mange ammekubesetninger.  
 
I begynnelsen av prosjektperioden ble spesielt nyfødte kalver med tykke og litt 
ømme navler ikke behandlet, men eier fikk i stedet instruks om å følge nøye med 
om dyra ble slappe og eventuelt halte, og i så fall varsle straks. Resultatet ble at 
flere av disse kalvene måtte behandles etter kort tid. Dette viste slike tykke navler 
lett utvikler seg til navle- og leddbetennelser. Hos kalver som blir tatt med 
keisersnitt og kalver som fødes baklengs blir ofte navlestrengen revet av like ved 
bukveggen, og kalver med korte navler er svært utsatt for å få navleinfeksjon. 
Rutinemessig navledypping eventuelt kombinert med underbinding rett etter 
fødselen er et aktuelt forebyggende tiltak, men det ble vanligvis ikke gjort.  
 
Det ble funnet at kalver med lav passiv immunitet har høyere risiko for å få 
navlebetennelse. Det var også et inntrykk at kalver i gruppen med svært lave 
gammaglobulinverdier lettere utviklet sepsis eller leddinfeksjoner enn kalver med 
høyere nivåer. Det ble funnet at dødeligheten var vesentlig høyere blant kalver 
som ble behandlet for navlebetennelse enn ikke behandlede.  
 
Undersøkelsen viste at navlebetennelse forekommer i et betydelig omfang, 
spesielt i ammekubesetninger. Videre viste den at oksekalver har høyere risiko for 
å få navlebetennelse enn kukalver. Det samme gjelder for kalver med lav passiv 
immunitet, og for kalver som ble holdt i fellesbinger sammenlignet med 
enkeltbinger. 
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