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Innledning 

Det har vært gitt noe ulike anbefalinger for behovet for energi og protein til kalv 

fra forskjellige rådgivingsaktører.  Det har vært antydet at norske behovsnormer er 

for lave for å få god tilvekst på kalvene. Vi etablerte derfor en arbeidsgruppe med 

representanter fra Institutt for husdyrfag og akvakulturvitenskap/UMB, Høgskolen 

i Nord-Trøndelag, Tine og Nortura og laget en sammenligning av normer fra andre 

land med de som brukes i Norge. Målet med dette arbeidet var å lage et omforent 

grunnlag for rådgiving om kalvefôring. I arbeidet har vi sett på 

melkefôringsperioden og avgrenset kalveoppdrettet til kalven veier 100 kg og er ca 

3 måneder. 

 

Materiale og metode 

Normer for energibehov til kalv som er brukt i Norge (Havrevoll 2009) er basert 

på et stort antall norske og utenlandske forsøksresultater og praktiske erfaringer. 

Til storfe oppgis energibehovet i Norge som nettoenergi målt enten i FEm eller 

MJ.  I vår sammenligning av normer fra ulike land har vi brukt MJ som energimål 

(1 FEm = 6,9 MJ). Ved valg av sammenligningsgrunnlag la vi vekt på systemer 

som var basert på stort datamateriale, der det ble brukt nettoenergi som måleenhet 

og som var tilgjenglig i internasjonal litteratur. Vi valgte derfor å sammenligne 

norske normer med behovsnormer for energi som brukes i USA (NRC 2001) og i 

Frankrige (INRA 2007). NRC oppgir nettoenergibehovet og behovet for 

omsettelig energi i Mcal (1 cal = 4,184 J). Behovsnormene ble sammenlignet for 

levende vekter fra 40 kg til 100 kg og med daglig tilvekst fra 400 g/d til 1000 g/d. 

 

Fordøyelig råprotein angir på en tilfredsstilende måte den mengde protein som er 

tilgjengelig for en kalv som ikke er utviklet til drøvtygger.  I tillegg til mengde 

protein stiller kalven også krav til proteinkvaliteten.  Kvaliteten av proteinet bør 

vurderes ut fra aminosyresammensetning. Det er imidlertid funnet lite litteratur om 

kalvens behov for de enkelte aminosyrene. Det beste målet i dag på proteinkvalitet 

til kalv er derfor biologisk verdi (BV). Helmelk, som har en optimal 

sammensetning av proteinet til kalv, har BV på 80 (NRC 2001). Melkeerstatninger 

der det er brukt andre proteinkilder enn helmelk kan ha lavere BV enn 80. For å 

vurdere norske proteinnormer valgte vi det samme internasjonale materialet, som 



for energibehov, fordi både Frankrike og USA bruker gram fordøyelig råprotein til 

unge kalver.  

 

Resultat og diskusjon 

Energibehov 

Alle beregnede næringsbehov forutsetter at kalven er frisk. Syke kalver krever 

ekstra tilpasning av fôringsopplegget hvor målet med fôring, stell, oppstalling og 

eventuell behandling er å få kalven frisk så fort som mulig. 

 

En sammenligning av et par eksempler på energibehov til kalv i NRC (USA), 

INRA (Frankrike) og norske normer er vist i Fig 1 og 2. Materialet som helhet 

viste at behovsnormene brukt i Norge var høyere enn de franske normene. I 

forhold til de amerikanske normene var de norske normene på samme nivå. Kun 

for kalver med høy tilvekst (1000 g/d) eller kalver på 100 kg lå behovsnormene i 

det amerikanske system litt over de norske anbefalingene (Fig 1 og 2).  

 

 
Figur 1. Energibehov til kalv med ulik vekt og tilvekst på 800 g/d oppgitt av NRC, INRA og 

i norske anbefalinger. 

 

En vurdering av hele datasammenstillingen viste at norske normer er på samme 

nivå eller litt over de internasjonale normene. På dette grunnlag mener vi at de 

norske normene beskriver behovet til kalven på en tilfredsstillende måte, og vi vil 

derfor anbefale å bruke disse normene (Tabell 1) som grunnlag for beregning av 

behov. 



 
Figur 2. Energibehov til kalv på 70 kg med ulik tilvekst oppgitt av NRC, INRA og i norske 

anbefalinger. 

 

 
Tabell 1. Anbefalte energi- og proteinbehov hos kalv. 

Vekt 

(kg) 

Tilvekst 

(g/d) 

Nettoenergi 

(FEm/d) 

Nettoenergi 

(MJ/d) 

Omsettelig 

energi a 

(MJ/d) 

Proteinbehov b      

(g ford. råprotein/d) 

40 400 1,27 9 11 Dekkes av melk 

 600 1,57 11 14 Dekkes av melk 

 800 1,87 13 16 Dekkes av melk 

50 400 1,44 10 13 140 

 600 1,79 12 16 184 

 800 2,08 14 19 220 

 1000 2,40 17 22 258 

60 600 1,87 13 17 203 

 800 2,19 15 21 242 

 1000 2,51 17 24 283 

70 600 2,05 14 19 222 

 800 2,35 16 22 263 

 1000 2,68 18 16 306 

80 600 2,15 15 20 222 

 800 2,49 17 24 265 

 1000 2,83 20 28 280 

100 600 2,42 17 23 242 

 800 2,78 19 27 285 

 1000 3,14 22 31 326 
aNRC 2001    b INRA 2007 



I praktisk kalvefôring betyr normene at kalven trenger 3,0 kg helmelk ved 40 kg 

levende vekt til dekking av vedlikehold og 3,5 kg helmelk ved 50 kg levende vekt. 

Tildeling av melk utover vedlikeholdsbehov vil gi en tilvekst på ca 150 g/d for 

hver kg helmelk som gis. Dette er i samsvar med danske anbefalinger for fôring av 

kalv (Landsudvalget for kvæg, 1999). 

 

Proteinbehov 

Vi har sammenlignet flere oppgitte normer for proteinbehov (Homb 1981, NRC 

2001 og INRA 2007) med praktiske erfaringer. Sammenligningen viser at normene 

oppgitt av INRA 2007 er best i overensstemmelse med det praktiske erfaringer 

tilsier. Gruppa mener derfor at proteinbehov oppgitt som gram. fordøyelig 

råprotein i de nivå som oppgis av INRA 2007 vil være mest riktige (Tabell 1).  Når 

det gjelder de første ukene i kalvens liv (uke 1-3) vil melk dekke behovet for 

protein. 1 kg helmelk inneholder ca 28 gram fordøyelig råprotein og 1,56 MJ, eller 

ca 18 g fordøyelig råprotein pr MJ. Det vil si at 6-8 kg melk pr dag dekker både 

energi og proteinbehovet til kalven er 50 kg og har en tilvekst på opp til 600 g/d 

(Tabell 1). Det betyr at når det fôres med helmelk de første 3 ukene er det god 

proteindekking i rasjonen. Dette er i samsvar med anbefalingene som gis for fôring 

av kalv i Danmark (Landsudvalget for kvæg, 1999). 

 

Konklusjon 

De norske energinormene er i samsvar med de internasjonale. Det er en liten 

tendens til at de norske ligger over de internasjonale. Gruppa har derfor konkludert 

med at de norske normene angir energibehovet og proteinbehovet til kalv opp til 

100 kg levende vekt på en tilfredsstillende måte.  
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