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Innledning 
Laktasjonsavdråtten (305-dager) er i stor grad bestemt av ytelsesutviklingen de 

første 50-70 dagene av laktasjonen. I denne perioden styres kuas yteevne primært 

av evnen til å mobilisere kroppsreserver og av fôringsstrategiene både de første 

dagene av laktasjonen og i sinperioden. Fôringsstrategien i laktasjonsperioden 

omhandler fôrrasjonens energi- og AAT konsentrasjon, forholdet mellom grovfôr 

og kraftfôr og fôrrasjonens effekt på vommiljøet, ofte omtalt som vom-

belastningen. Etter kalving skjer det store endringer i rasjonssammensettingen. Fra 

en lav kraftfôrandel, til en situasjon hvor kraftfôret utgjør 40-60 % av rasjonen. 

Spesielt de første 30 dagene gir dette en stor utfordring. Vomma må tilpasse seg 

en mer intensiv vomgjæring både på grunn av et høyere fôropptak og en rasjon 

som består av mer lettfordøyelige næringsstoffer (høyere stivelsesandel). I denne 

perioden er vomma spesielt utsatt for en fôring som gir et dårlig vommiljø. Det 

fører til en meget høy substitusjonseffekt (0,7-0,9 kg TS grovfôr per kg TS 

kraftfôr), noe som kan forsterke den negative effekten av for høyt forhold mellom 

kraftfôr og grovfôr. De første dagene etter kalving skjer det en gradvis 

opptrapping av kraftfôr. Hvor raskt kraftfôret skal trappes opp er en balanse 

mellom en rask økning i energi og proteintilførselen og en risiko for en høy 

substitusjonseffekt og et dårlig vommiljø.  En sein opptrapping av kraftfôret (0,3 

kg/dag) øker risikoen for en langsommere økning i fôropptaket, økt mobilisering 

av kroppsreserver (økt risiko for dårligere fruktbarhet og helse), men samtidig en 

positiv effekt på vommiljøet. En rask opptrapping (0,7-1,0 kg/dag) vil kunne gi de 

motsatte effektene. En langsom opptrapping vil imidlertid være gunstig dersom 

kyrne klarer å kompensere med et høyere grovfôropptak. Ut fra disse 

problemstillingene kan man sette opp følgende hypoteser: 

1. En rask opptrapping av kraftfôr etter kalving vil gi raskere 

ytelsesutvikling og høyere ytelse i første del av laktasjonen 

2. En rask opptrapping av kraftfôr vil gi lavere fettmobilisering (mindre 

holdtap) og dermed bedre fruktbarhet og helse på grunn av en mindre 

negativ energibalanse i første del av laktasjonen.    



 

For å evaluere disse hypotesene gjennomførte vi i 2008 og 2009 et feltforsøk hvor 

målsettingen var å undersøke effekten av kraftfôropptrapping etter kalving på 

ytelse, fruktbarhet og helse. I denne artikkelen vil vi fokusere på effekten på ytelse 

mens i en annen artikkel (Andersen et al., 2011) omhandles effekten på 

fruktbarhet og mjølkesammensetning.   
 

Materiale og metode 

I feltforsøket deltok 25 besetninger. Kriteriene for å være med på forsøket var 

minst 30 årskyr, mulighet for daglig melkeveiing, uforandret driftssystem de to 

siste årene og medlemskap i Kukontrollen. Innen besetning ble kyr og kviger med 

kalving mellom 1. september 2008 og 1. mars 2009 fordelt på to forsøksgrupper 

med lik alderssammensetning. Opptrappingshastighetene som ble testet innen 

besetning var 0,3 vs. 0,7 kg/dag og 0,5 vs. 1.0 kg/dag. Kraftfôrnivået etter kalving 

ble bestemt ut fra ønsket avdråttsnivå (305-dages ytelse) og grovfôrkvaliteten, og 

fôrrasjoner ble beregnet etter standard laktasjonskurver (minimum de første 90 

dager) i TINE OptiFôr. Etter 90 dager valgte produsentene selv videre 

fôringsstrategi, enten etter standard laktasjonskurve eller etter individuell ytelse. 

Den primære forsøksperioden regnes derfor som de første 90 dagene da alle 

besetningene i denne perioden fulgte samme fôringsstrategi. Kraftfôrtype ble valgt 

ut fra leverandør og grovfôrkvalitet. Formen på laktasjonskurven for individuelle 

kyr ble parameterisert som en ufullstendig gamma-funksjon hvor laktasjonskurven 

beskrives ut fra en matematisk modell bestående av tre parametere:  

       )dagc(b edag0amelk                                                        [1]                                                          

hvor melk = melkeytelse, kg/dag; dag = dager i laktasjon; a0, b og c er parameter 

verdier.    
 

Kraftfôropptrappingens effekt på parameterverdiene i Ligning 1 ble statistisk 

evaluert med en Proc mixed modell i SAS. I den statistiske analysen ble kyrne 

oppdelt i tre aldesklasser; førstekalvskyr, andrekalvskyr og voksne kyr, og 

effekten av forskjellig kraftfôropptrapping ble testet innen aldersgruppe. 

Bakgrunnen for å gjennomføre analysen innen aldersgruppe var at fôrplaner ble 

beregnet separat for disse gruppene, og at effekten av kraftfôropptrapping kan 

være forskjellig på grunn av ulik ytelse- og grovfôrkapasitet. I den statistiske 

analysen ble det også tatt hensyn til forekomsten av sykdom slik som mastitt, 

ketose og mjølkefeber, og det ble tatt hensyn variasjon i kraftfôrnivået. 

Parameterverdiene i Ligning 1 ble brukt til å beregne sum melkeytelse de første 90 

dagene for individuelle kyr. Forskjeller ble betraktet som statistisk sikre når 

P<0,05, og tendenser når P< 0,1. I materialet inngår totalt 58.236 observasjoner 

fordelt på 728 kyr. 

 



Resultater og diskusjon 

Gjennomsnittlig grovfôrkvalitet var generelt god og NEL20 varierte mellom 5,98 

til 6,93 MJ/kg TS mellom besetningene. Gjennomsnittlig kraftfôrnivå de første 90 

dagene var 10,1 kg og varierte fra 4,4 til 12,5 kg/dag mellom besetningene. 

Variasjonen i kraftfôrnivå skyldtes først og fremst variasjonen i ytelsesmål og 

basert på ytelsesutviklingen de første 90 dagene varierte den potensielle 305-

dagers avdråtten fra 6400 til 9600 kg mellom besetningene. Den statistiske 

analysen viste ingen entydig effekt av kraftfôropptrappingen på laktasjonskurvens 

form og 90-dagers ytelse. Hos førstekalvskyr (Figur 1) ga 1,0 kg/dag en raskere 

ytelsesutvikling, men samtidig et raskere fall etter oppnådd toppytelse og dermed 

en dårligere evne til å holde opp ytelsen. 90-dagers avdråtten var 2536 ± 120, 

2441 ± 113, 2390 ± 117og 2424 ± 107 kg for henholdsvis 0,3, 0,5, 0,7 og 1,0 

kg/dag. Det var en tendens (P < 0,1) til at kyrne som fikk en opptrapping på 0, 7 

sammenlignet med 0,3 hadde en lavere ytelse. 
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Figur 1. Laktasjonskurver for førstekalvskyr med forskjellig opptrappingshastighet av 

kraftfôr etter kalving.  
 

90-dagers ytelsen hos andrekalvskyr var 3701 ± 201, 3595 ± 205, 3657 ± 212 og 

3622 ± 205 kg for kyr med henholdsvis 0,3, 0,5, 0,7 og 1,0 kg/dag i 

kraftfôropptrapping. Det var ingen signifikant forskjell i ytelse eller formen på 

laktasjonskurven (Figur 2). Hos voksne kyr var det en tendens til at kyr med 0,3 

kg/dag opptrapping hadde en lavere ytelse i starten (Figur 3), men samtidig et 

mindre fall i ytelsen etter 50 dager. 90-dagers avdråtten var 3804 ± 93, 3527 ± 89, 

3737 ± 87og 3660 ± 89 kg for henholdsvis 0,3, 0,5, 0,7 og 1,0 kg/dag. Ytelsen var 

forskjellig (P < 0,05) mellom gruppe 0,3 og 0,5 og mellom gruppe 0,7 og 0,5 

kg/dag.  
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Figur 2. Laktasjonskurver for andrekalvskyr med forskjellig opptrappingshastighet av 

kraftfôr etter kalving.  
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Figur 3. Laktasjonskurver for voksne kyr med forskjellig opptrappingshastighet av kraftfôr 

etter kalving.  
 

Konklusjon 
Forskjellig opptrappingshastighet for kraftfôr etter kalving viste ingen entydig 

effekt på ytelse eller laktasjonskurvens form de først 90 dagene av laktasjonen. 

Resultatene fra dette forsøket indikerer at en langsom opptrapping (0,3 kg/dag) gir 

et mindre fall i ytelsen utover i laktasjonen.  
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