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Innledning 

Mobilisering og deponering av kroppsreserver gjennom laktasjonssyklusen er en genetisk 
bestemt prosess. Hvor sterk mobiliseringen og deponeringen er vil være avhengig av en rekke 
forhold slik som genetisk kapasitet, hold ved kalving, fôrrasjonens sammensetting og 
helsestatus. Mange forsøk har vist at det er en sterk negativ sammenheng mellom hold ved 
kalving og endringene i hold i begynnelsen av laktasjonen. Det skyldes at det er en biologisk 
drivkraft mot å nå et bestemt hold etter kalving, og at dette er sterkere enn å nå en genetisk 
bestemt toppytelse etter kalving. I stedet for at et godt hold ved kalving kompenserer 
ytelsesmessig for et lavt fôropptak, så reduserer et godt hold fôropptaket så mye at det 
forverrer den negative energibalansen, noe som er uheldig for helse og fruktbarhet. Desto 
feitere ei ku er ved kalving desto mer taper den i hold etter kalving. Det innebærer at ei tynn 
ku ved kalving ofte spiser mer fôr og dermed får en tidligere og høyere toppytelse enn ei feit 
ku uten for stort vekttap. Kyrnes genetiske profil er i konstant endring. Dette gjelder også for 
hold og hold endring. Kyr med et lavt ytelsespotensiale har et høyere hold ved kalving enn 
kyr med et høyt genetisk potensiale. Det betyr at ei ku med høy genetisk kapasitet vil tape 
mindre i hold enn ei ku som fenotypisk er feit ved kalving. Graden av mobilisering og 
deponering vil derfor påvirke den totale fôrutnyttelsen da mobilisering av kroppsreserver er 
mer effektivt enn deponering, noe som innebærer at en sterk mobilisering vil føre til en 
dårligere fôrutnyttelse. Kyr i for godt hold vil derfor over tid ha en lav fôreffektivitet. Det 
skyldes flere forhold: 1) lavere fôropptak i begynnelsen av laktasjonen, 2) lavere melkeytelse 
i starten av laktasjonen, 3) raskere fall i ytelse utover i laktasjonen og 4) mer utsatt fôr 
produksjonssykdommer. Kontroll på kyrnes hold utvikling er ikke bare viktig i melke-
perioden. Nyere forskning har også vist at det er viktig med et konstant hold i sinperioden. I 
2011 startet NorFor arbeidet med å implementere hold og hold endring i systemet. Dette for å 
sikre en bedre planlegging og styring av viktige forhold rundt mobilisering og deponering 
gjennom laktasjonen, samt å få bedre estimat på den marginale produksjonsresponsen ved 
endringer i fôrrasjonens sammensetting. 
 
Datamateriale 

For å fremskaffe og studere hvordan kyrnes kroppsvekt og hold endrer seg gjennom lakta-
sjonen ble det hentet ut data fra den norske kukontrollen. Data for endringer i kroppsvekt 
baserer seg på studien av Schei og Volden (2010) og for endringer i hold poeng fra studien av 
Schei og Volden (2012). Data for vektendringer er basert på målinger av brystomfang (2007-
2009) og består av totalt 94 469 registreringer fordelt på 9 009 besetninger. For 1. kalvskyr, 2. 
kalvskyr og eldre kyr henholdsvis 69 925, 12 158 og 14 204 målinger.  Data for hold poeng 
(2005-2011) bestod av totalt 108 285 observasjoner fordelt på 2 323 besetninger hvor 45 576 
fra føstekalvskyr, 29 635 fra andrekalvskyr og 33074 fra eldre kyr. I tillegg er det brukt 
informasjon fra danske, svenske og norske fôringsforsøk for å vurdere graden av mobilisering 
i første fase av laktasjonen. 
 
Modeller og algoritmer  

Endringer av hold gjennom laktasjonen vil påvirke energitilførselen og energibehovet. Sam-
tidig er det vist at kyrnes hold vil påvirke fôropptaket. I begynnelsen av laktasjonen vil kyr i 
for godt hold ha et nedsatt fôropptak, mens når kyrne begynner å legge på seg utover i lakt-
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asjonen vil det være med på å øke opptaket. Modellen utviklet for å beskrive endringene av 
hold gjennom laktasjonen består derfor følgende algoritmer: 
 
1) Endring av kroppsvekten gjennom laktasjonsperioden 
2) Virkning av holdpoeng ved start og slutt av laktasjonen på endringene i kroppsvekten 

gjennom laktasjonen 
3) Virkning av endringer i kroppsvekt på mobilisering og deponering av energi og AAT 

gjennom laktasjonen 
4) Virkning av mobilisering og deponering av kroppsreserver på fôropptakskapasiteten 

gjennom laktasjonsperioden. 

    
For å beskrive algoritmene for Punktene 1 og 2 er det utviklet følgende ligninger:  
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Hvor: BW_change = endring i kroppsvekt, kg; BW_mob = mobilisering i begynnelsen av 
laktasjonen, kg; Faktor a = basisverdi for mobiliseringsgrad i begynnelsen av laktasjonen, kg;  
DIM = laktasjonsstadium, dager; BCS_calv = holdpoeng ved kalving, skala 1-5; BCS_end = 
holdpoeng ved slutt laktasjon, 1-5. 
 
Med disse ligningene tas det hensyn til hvordan kyrnes hold ved kalving og ved slutten av 
laktasjonen påvirker endringene i kroppsvekt. Eksempel vil kyr med et hold poeng på 4,0 ved 
kalving mobilisere mer i begynnelsen i laktasjon enn ei ku med 3,5, og ei ku med 4,0 ved slutt 
av laktasjonen vil legge på seg mer enn ei ku på 3,5. Med basis hold poeng på 3,5 viser Tabell 
1 hvor mye mobilisering (Faktor a) det er for ulike raser oppdelt i førstekalvskyr og eldre.  
 
Tabell 1. Mobilisering i begynnelsen av laktasjonen (kg) for ulike raser. Basis holdpoeng 3,5. 
Rase Førstekalvskyr  Elder kyr 
Svensk Holstein; Dansk Holstein; andre 27 36 
Norsk Rødt Fe; Dansk Rødt Melkefe; Svensk Rødt Melkefe 20 30 
Islandsk rase 15 20 
Jersey 20 27 
 
For algoritmene under Punkt 3 forutsettes det at 1 kg mobilisert kroppsfett inneholder 24,8 MJ 
netto energi laktasjon (NEL) og ved deponering av 31 MJ NEL. Mobilisering og deponering 
av AAT er relatert til energi og ved mobilisering er AAT tilførselen 4,35 g AAT per MJ NEL. 
Ved deponering er AAT behovet 8,7 g AAT per MJ NEL. Figur 1 viser mobilisering og 
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deponering av energi gjennom laktasjonen for ei eldre ku som mobiliserer 30 kg i første del 
av laktasjonen.  
 

 
 

Figur 1. Mobilisering og deponering av energi gjennom laktasjonen for ei eldre ku som mobiliserer 30 kg. 
 
 
Mobilisering og deponering vil påvirke fôropptaket, og et stort hold tap i begynnelsen av 
laktasjonen vil virke spesielt negativt på grovfôropptaket. For å utvikle en algoritme for Punkt 

4 er det forutsatt at endringene i kroppsreserver påvirker kyrnes fôropptakskapasitet og at 
effekten er relatert til endringen melkeytelse: 
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Hvor: IC_Cow = inntakskapasitet; DIM = laktasjonsstadium, dager; ECM = energi korrigert 
melk, kg; NEL_mob = mobilisering av energi, MJ; NEL_dep = deponering av energi, MJ; 
BW_cur = Aktuell kroppsvekt korrigert for vektendring, kg; a, b,c,d,e,f,g,h parameterverdier.  
 
Konklusjon 
I den nyeste versjonen av NorFor styres graden av mobilisering og deponering gjennom 
laktasjonen av holdet ved kalving og av hold enderingene. Ved å ta hensyn til mobilisering og 
deponering oppnår man en mer korrekt estimering av produksjonsresponsen i melk og 
melkeprotein og av det totale fôrforbruket gjennom laktasjonssyklusen. Dette vil igjen påvirke 
prediksjonen av den totale fôrutnyttelsen, dvs. hvor mye av fôrets energiinnhold som blir 
omdannet til melk.  
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