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Innledning 

Ved kalving går melkekua direkte fra tørrperiode til høy produksjon som krever 

mye energi. Kua vil ikke klare å ta opp tilstrekkelig energi fra fôret for å dekke 

behovet og havner derfor i en negativ energibalanse (NEB) med risiko for 

utvikling av fettlever. Denne tilstanden har vist seg å ha en negativ effekt på 

melkeytelse, helse og reproduksjon hos melkekyr (O'Boyle et al., 2006;Berry et 

al., 2007;Roche et al., 2007). 

Lettfordøyelige karbohydrater i form av kraftfôr, er et energirikt fôr som vil 

redusere graden av negativ energibalanse. Et plutselig høyt inntak av en slik 

energirik diett med lite fiber vil være uheldig for vom miljøet og medføre en risiko 

for utvikling av subakutt vom acidose (SARA). Nyere forskning har funnet 

sammenhenger mellom denne tilstanden og lavt fôrinntak, endring av hold, 

melkefett depresjon og forfangenhet hos melkekyr. Det er også vist at SARA 

forårsaker lavere melkeproduksjon og høyere utsjaltingsprosent (Kleen et al., 

2003). En mulig metode for å forebygge SARA er å regulere hastigheten for 

opptrapping av kraftfôr etter kalving. I Norge er anbefales det en hastighet på 0,5 

kg/dag, mens det i utlandet anbefales andre hastigheter basert på kraftfôrråvarer og 

grovfôrkvalitet. 

Målet med denne studien var å teste ulike kraftfôropptrappingshastigheter etter 

kalving under norske forhold og analysere virkningen på produksjon, 

melkesammensetningen, helse og reproduksjon.  

 

Materiale og metode 

Felt forsøk 

Besetninger til feltforsøket ble rekruttert ved å beskrive forsøksplanen i en artikkel 

i Buskap (Hansen and Volden, 2008). Kravet for deltagelse var minst 30 årskyr, 

mulighet for daglig melkeveiing, uforandret driftssystem de 2 siste år og 

medlemskap i Kukontrollen. I hver besetning ble kyr og kviger med kalving 



mellom 1. september 2008 og 1. mars 2009 plukket ut og fordelt på to grupper 

med lik alderssammensetning. Alle dyr i forsøket ble trappet opp med kraftfôr før 

kalving etter anbefalte normer. Besetningene ble tilfeldig fordelt på en 

kraftfôropptrapping på 0,3 kg/dag og 0,7 kg/dag eller 0,5 kg/dag og 1.0 kg/dag. 

Kraftfôrmengden i hver besetning ble bestemt ut fra ønsket avdråttsnivå og 

grovfôrkvaliteten, og fôrrasjoner ble beregnet etter standard laktasjonskurver 

(minimum de første 90 dager) i TINE OptiFôr. Under forsøksperioden ble daglig 

melkeveiing registrert av gårdbruker og hold vurdert annenhver måned av 

prosjektansatte eller Tine rådgivere. Av 30 besetninger med god geografisk 

spredning, fulgte 25 besetninger forsøksplanen. Totalt inngår 731 kyr i 

forsøksmaterialet.  

 

Statistikk 

Melkesammensetning, celletall og sjukdomsforekomst ble hentet fra 

Kukontrollen. Det ble regnet ut et snitt for innholdet av fett, protein, laktose og 

frie fettsyrer (FFA) i melk for de tre første månedlige testdager etter kalving. Et 

geometrisk middel av celletall i melk for disse testdagene ble også kalkulert. 

Sjukdomsinsidensen ble kalkulert for én eller flere tilfeller av sjukdom fra 15 

dager før kalving til 15 dager før avsluttet laktasjon. Gjennomsnitt og 95% 

konfidens intervall ble brukt for å sammenlikne verdiene til de ulike variablene 

ved ulik kraftfôropptrapping innen paritet (Tabell 1). 

 

Resultater og diskusjon 

Førstekalvere hadde et signifikant høyere innhold av FFA i melk ved 0,7 kg/dag 

opptrapping i forhold til 1,0 kg/dag, P<0,05 (Tabell 1). Dette kan tyde på at 

energibehovet dekkes bedre ved høyere opptrappingshastighet, siden FFA i melk 

er et mål på nedbrytning av kroppsfett. Geometrisk middel av celletall var 

signifikant høyere ved 0,7 kg/dag opptrapping sammenliknet med 0,5 kg/dag og 

1,0 kg/dag, P<0,05. Sjukdomsinsidensen for denne dyregruppen var lavest ved 0,3 

kg/dag opptrapping (Tabell 1). For rask opptrappingshastighet kan føre til 

utvikling av SARA og høyere celletall (Kleen et al., 2003), mens for sen 

opptrapping kan resultere i utvikling av NEB og høyt celletall (Coffey et al., 

2001). 

 

Andrekalvere hadde et signifikant høyere FFA innhold i melk ved 0,3 kg/dag 

opptrapping sammenliknet med 0,5 kg/dag og 1,0 kg/dag, P<0,05 (Tabell 1), noe 

som tyder på høyere grad av fettnedbrytning ved lav opptrappingshastighet. Denne 

variabelen var også signifikant høyere ved 0,7 kg/dag opptrapping sammenliknet 

med 0,5 kg/dag og 1,0 kg/dag, P<0,05. Sjukdomsinsidensen var signifikant lavere 

ved 1,0 kg/dag sammenliknet med de andre opptrappingshastighetene, P<0,05 

(Tabell 1). Dette samsvarer med at høy NEB øker risikoen for sykdom (O'Boyle et 

al., 2006), men ikke med at høy rasjon av kraftfôr øker risiko for utvikling av 



SARA og sykdom (Kleen et al., 2003). Forklaringen på sistnevnte kan være at 

miljøet i vomma til andrekalvere tåler en kraftfôrrasjon som øker med 1,0 kg/dag 

uten at de utvikler SARA.  

 
Tabell 1: Deskriptiv statistikk av kyr med ulik kraftfôropptrapping etter kalving i et 

feltforsøk med norske melkekyr fra 1. September 2008 til 1. September 2009 fordelt på 

alder. Totalt 731 laktasjoner og 117.042 observasjoner. 

  Opptr=0,3 kg/d Opptr=0,5 kg/d Opptr=0,7 kg/d Opptr=1,0 kg/d 

Førstekalvere Snitt SEM5 Snitt SEM5 Snitt SEM5 Snitt SEM5 

Fett1 4,04 0,07 4,24 0,09 4,08 0,06 4,15 0,07 

Protein1 3,38 0,03 3,34 0,03 3,41 0,03 3,37 0,03 

Laktose1 4,79 0,02 4,79 0,02 4,81 0,02 4,81 0,02 

FFA1 0,68 0,03 0,59 0,03 0,68a 0,03 0,57a 0,03 

Sjukdom2 0,14 0,04 0,23 0,06 0,21 0,04 0,21 0,05 

lnSCC1 4,02 0,11 3,67a 0,11 4,26ab 0,12 3,72b 0,10 

Maks kfor3 11,55a 0,36 11,49 1,66 11,92b 0,34 9,89ab 0,22 

Andrekalvere         

Fett1 3,99ab 0,09 4,22ac 0,10 4,05cd 0,08 4,08bd 0,07 

Protein1 3,37 0,03 3,34 0,03 3,30 0,03 3,32 0,03 

Laktose1 4,77 0,02 4,69 0,02 4,75 0,02 4,73 0,02 

FFA1 0,91 0,05 0,69 0,05 0,92 0,05 0,68 0,05 

Sjukdom2 0,36a 0,06 0,38c 0,07 0,40b 0,06 0,13abc 0,05 

lnSCC1 4,21 0,13 4,23 0,16 4,16 0,14 3,98 0,13 

Maks kfor3 13,40 0,36 12,37 0,39 13,17 0,34 12,45 0,33 

Eldre kyr         

Fett1 4,09 0,09 4,05 0,07 4,12 0,07 4,17 0,08 

Protein1 3,34 0,03 3,28 0,03 3,34 0,03 3,35 0,04 

Laktose1 4,68 0,03 4,65a 0,02 4,74a 0,02 4,68 0,02 

FFA1 0,96ab 0,07 0,71a 0,04 0,90c 0,06 0,69bc 0,04 

Sjukdom2 0,44 0,07 0,45 0,06 0,42 0,06 0,38 0,07 

lnSCC1 4,44 0,17 4,49 0,16 4,44 0,14 4,20 0,14 

Maks kfor3 14,05 0,33 13,18a 0,26 14,35a 0,28 13,19 0,31 
1Snitt av innhold av fett, protein, laktose, frie fettsyrer (FFA) og naturlig logaritme av 

celletall for de tre første månedlige testdager etter kalving. 2Sjukdomsinsidens. 3Høyeste 

nivå av daglig kraftfôr mengde (kg). a-dVerdier på samme linje med samme bokstav er 

signifikant ulike (P<0.05). 

 

 

I gruppen tredjekalvere og eldre dyr, var det signifikant høyere laktose innhold i 

melka ved 0,7 kg/dag opptrapping sammenliknet med 0,5 kg/dag, P<0,05. Nivået 

av FFA i melk var signifikant høyere ved 0,3 kg/dag opptrapping i forhold til 0,5 

kg/dag og 1.0 kg/dag, P<0,05. Opptrapping med 0,7 kg/dag gav signifikant høyere 

FFA innhold i melk sammenliknet med 1.0 kg/dag, P<0,05 (Tabell 1). Disse 

funnene samsvarer med at høyere opptrappingshastighet vil gi lavere NEB som 



kjennetegnes av melk med lavt FFA innhold og høyt laktose innhold (Duffield et 

al., 1997;de Vries and Veerkamp, 2000;Løvendahl et al., 2010). 

 

 

Konklusjon 

Resultatene av dette forsøket gjør at det kan konkluderes med at rask 

opptrappingshastighet av kraftfôr gir lavere NEB. Videre antyder resultatene at for 

rask opptrapping av førstekalvere kan føre til utvikling av SARA og sjukdom, 

mens eldre dyr ser ut til å tåle opptrappingshastighet opp til 1,0 kg kraftfôr/dag. 
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