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Frisk kalv – robust ku? 

De viktigste sjukdommene hos kalv i dag, er diaré, luftveissjukdom, ledd- og 

navlebetennelser. Diaré og luftveissjukdommer utgjorde nesten 80 % av alle 

kalvehelseregistreringer via helsekortordningen. Kalver fra store besetninger og 

løsdrifter har større risiko for både diaré og luftveissjukdom (Gulliksen et al., 

2009a; b), og kalver i store besetninger har økt risiko for død i alle aldersgrupper i 

løpet av første leveår (Gulliksen et al., 2009c). Forskning mtp. betydningen av 

kalvehelse og –oppdrett for videre produksjon er foreløpig begrenset, men stadig 

flere studier viser at kalvesjukdom ikke bare medfører tap i form av redusert 

tilvekst, økte fôrkostnader og veterinærregninger. Sjukdom hos kalven ser også ut 

til å ha negativ innvirkning på både ytelse og fruktbarhet (tabell 1). I nyere svensk 

forskning er det funnet at kalver med diaré har økt risiko for mastitt (Hultgren og 

Svensson, 2009). Tilsvarende indikasjon er funnet ved foreløpige beregninger fra 

Norge som viser en sammenheng mellom luftveissjukdom hos kalv og risiko for 

mastitt (Gulliksen and Østerås, upubl.). Hultgren og Svensson (2009) fant også at 

kalver mellom 3 og 7 måneder oppstallet i binger med fullspaltegulv i grupper med 

> 7 kalver hadde økt risiko for tidlig utrangering.  

 

I juli 2010 ble det startet et større forskningsprosjekt som bl.a. har som mål å se på 

betydningen av helsestatus og fôring av kalv og kviger og dets betydning for 

senere produksjonsresultater vha. kontrollerte fôringsforsøk. Gjennom 

fôringsforsøkene vil det testes strategier for tilvekst hos kviger i ulike perioder av 

oppdrettet og betydningen av forskjellig protein- og energinivå i rasjonen. 

Prosjektet er hovedsakelig finansiert fra Norges forskningsråd, og er et samarbeid 

mellom UMB, NVH, TINE, Animalia og Felleskjøpet fôrutvikling. 

 
Tabell 1. Betydningen av kalvehelsestatus og oppstalling for videre produksjonsresultater. 

 

Kalvehelse Effekt Referanse 

Luftveissjukdom  Redusert tilvekst Virtala et al., 1996 

Donovan et al., 1998 

 Redusert fruktbarhet  Warnick et al., 1994 

Van der Fels-Klerx et al., 2001 

Hultgren and Svensson, 2010 

 Økt risiko for død Gulliksen et al., 2009c 



Diaré Lavere melkeproduksjon i første 

laktasjon 

Svensson and Hultgren, 2008 

Økt risiko for luftveissjukdom Gulliksen et al., 2009b 

Økt risiko for mastitt Svensson and Hultgren, 2009 

 Økt risiko for død Gulliksen et al., 2009c 

Oppstalling på 

fullspaltegulv i 

store grupper 

 Lavere melkeproduksjon 

Tidligere utrangering 

Svensson and Hultgren, 2008 

Hultgren and Svensson, 2009 

 

Miljø ved fødsel 

Fødsel er i utgangspunktet krevende for både ku og kalv. Målet for håndteringen 

av kua i tiden rundt kalving, er å sikre fødsel av en levende og levedyktig kalv uten 

komplikasjoner. De to største utfordringene i forbindelse med dette, er 

kalvingsvansker og kalvedød før, eller i løpet av de første 48 timene etter kalving. 

Kompliserte fødsler kan utmatte kalven og gjøre den mer mottakelig for smitte og 

mindre villig til å drikke råmelk. Under og etter fødsel er det viktig å redusere 

smittepresset for kalven mest mulig. . I prosjektet ”Kalve- og ungdyrhelse i Norge” 

oppga 18 (36 %) av de 51 løsdriftene som deltok, at mer enn 80 % av alle 

kalvinger foregår i fellesarealet, ikke i egen kalvingsbinge. Liknende resultater ble 

rapportert av Kjæstad og Simensen i 2001. Det nylig avsluttede KuBygg-prosjektet 

(www.kubygg.no) viste at av 205 løsdrifter bygget mellom 1996 og 2005, hadde 

24 % ingen kalvings-/sjukebinge i det hele tatt, og nesten halvparten av 

besetningene hadde færre kalvingsbinger enn det forskriften krever. Kun 13 % 

hadde nok kalvingsbinger, men oppga likevel at over halvparten av alle kalvinger 

foregår i løsdrifta. Dyrevelferds- og helsemessig er kalving i fellesarealet svært 

uheldig både for mordyr og kalv. At kalvingsbinger ikke blir benyttet, skyldes nok 

i stor grad at en del norske løsninger tradisjonelt er upraktiske og svært lite 

fleksible. De må være praktisk plassert i fjøset i forhold til utskilling av 

høydrektige kyr, og de bør også være fleksible slik at binger lett kan utvides, 

fjernes, rengjøres og settes opp igjen. Det er stort forbedringspotensiale når det 

gjelder dette området; både når det gjelder rådgiving i byggeprosessen, utforming 

og bruk. 

 

Grunnlaget legges tidlig 

Det hersker liten tvil om at den enkeltfaktoren som er viktigst i forhold til kalvens 

helse og livskraft er tilstrekkelig med råmelk av god kvalitet. Dette fordi råmelka 

inneholder både immunstoffer og næringstoffer som er livsviktige for den nyfødte 

kalven. Råmelkskvaliteten varierer både mellom kyr innad i en besetning og 

mellom besetninger. Dette kan tyde på at både fôring og miljø som tilbys kua før 

kalving har betydning for råmelkskvalitet og mengde. Til tross for gode råd og 



retningslinjer når det gjelder råmelksfôring, varierer immunstatus hos spedkalver 

mye, både innen og mellom besetninger. I Beitstad-prosjektet ble innhold av 

immunoglobulin G målt i serum fra 746 kalver (Nybø m fl, 2003). Denne studien 

fant at hele 62 % av disse kalvene hadde IgG-verdier under de ønskede 10 g/l. Det 

må nevnes at besetningene i denne undersøkelsen var besetninger plukket ut pga. 

kalvehelseproblemer. I Kalvehelseprosjektet (2004-2008) ble det målt IgG i prøver 

fra 584 kalver < 14 dager. Totalt 31 % av kalvene hadde IgG-verdier < 10 g/l 

(figur 1). Denne studien besto av tilfeldig utplukkede melkebesetninger fra hele 

landet. Begge disse studiene viser at det er stort forbedringspotensiale mht. passiv 

immunitet hos kalver i norske melkebesetninger. Overvåking av immunstatus hos 

spedkalv bør derfor inngå som en del av driftsrutinene.  
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Figur 1. IgG-nivå i serum hos 584 kalver < 14 dager fra 135 tilfeldig utvalgte 

melkebesetninger fra hele landet. 

 

All melk er ikke godt kalvefôr  

Melk som inneholder mastittbakterier eller melk som inneholder medisinrester er 

ikke egnet som kalvefôr. Effekten av fôring med mastittmelk i forhold til risikoen 

for mastitt senere er noe uklar (Kesler, 1981). Kontroll og forebyggende arbeid når 

det gjelder mastitt bør fokuseres på velkjente risikofaktorer, som smittepress innad 

i besetningen (McDougall et al., 2009), og det er liten tvil om at bruk av melk 

inneholdende mastittbakterier vil kunne føre til spredning av disse i besetningen 

via melkesøl både på kalver og innredning. Syrning av melka kan ha en 

hemmende, men ikke drepende effekt på mastittbakterier. Syrning av melk kan 

derfor i praksis ikke betraktes som en smittesperre. Det har blitt funnet høyere 



dødelighet blant kalver fôret med mastittmelk eller antibiotikaholdig melk 

(Losinger and Heinrichs, 1997). Høycelletallskyr som ofte melkes til kalvene står 

som oftest med en infeksjon. Man bør derfor tenke seg godt om før man bruker 

celletallsmelk som kalvefôr. Fôring med råmelk fra høycelletallskyr har også vist å 

føre til dårligere passiv immunitet hos kalvene, høyere forekomst av diaré og 

redusert tilvekst, men det trengs ytterligere studier for å se nærmere på denne 

sammenhengen (Ferdowsi et al., 2010). En tilnærmet kontinuerlig fôring med 

antibiotikaholdig melk vil dessuten kunne gi store resistensproblemer (Langford et 

al., 2003).  

 

Økonomiske argumenter er viktig for å overbevise produsenter om å bruke større 

ressurser og mer tid på kalvene sine. Nyere forskning som viser at optimal 

kalvehelse og -oppdrett er viktige faktorer mht. videre produksjonsresultater er 

derfor svært viktig i arbeidet med å øke fokus på og interessen for forebyggende 

helsearbeid hos kalv.  
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