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Introduksjon 

De første par ukene av livet fungerer kalven som et enmaget dyr og lever hovedsakelig av 
melk. Melka ledes gjennom bollerenna forbi de lite utviklede formagene og ender opp i løpen. 
Utvikling av formagene, og dermed også drøvtygging, henger sammen med oppstart av inntak 
av fast føde når kalven er rundt to uker gammel (Sjaastad et al., 2003). Etter at 
drøvtyggerfunksjonen er etablert, reduseres vanligvis melkemengden og grovfôr og kraftfôr 
overtar som hovednæringskilde. 
 
En strategi for å oppnå tidlig overgang fra melk til fast føde har vært å begrense den tildelte 
melkemengden kalven får. Dette har blitt sett på som viktig for å motivere kalven til å spise 
fast føde, samt viktig for den fysiske og metabolske utviklingen av vomma (Baldwin VI et al., 
2004). I Norge, som i mange andre land, er det vanlig å skille melkekua fra kalven rett etter 
fødsel og deretter gi kalven en restriktiv melkemengde tilsvarende 10 % av kroppsvekten 
fordelt på 2-3 måltider om dagen (Hansen et al., 2011). Får kalven derimot fri tilgang til melk, 
drikker den gjerne det dobbelte av dette (Broom, 1998; Jasper and Weary, 2002; Khan et al., 
2011).  
 
En svensk studie fra 2008 konkluderte med at kalver tildelt 4-6 liter melk/dag drøvtygget mer 
ved en, tre, fem og syv ukers alder enn kalver som fikk die 30 minutter to ganger daglig 
(Fröberg et al., 2008). En annen studie fra 2009 fant derimot at kalver som fikk fri tilgang til å 
die drøvtygget mer ved to uker enn kalver som fikk ni liter melkeerstatning fra en 
fôringsautomat (Fröberg and Lidfors, 2009). Vår studie har tre mål. Før det første ønsket vi å 
undersøke når NRF-kalver begynner å drøvtygge. For det andre ønsket vi å se på hvordan 
tildelt melkemengde påvirker når kalven begynner å drøvtygge. For det tredje ville vi utforske 
effekten av å gå med morku på oppstart av drøvtygging. 
 

Materiale og metoder 

36 NRF-kalver ble tilfeldig fordelt i fire grupper som vist i tabell 1. 
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Tabell 1. Behandling av dyrene i hver av de fire forsøksgruppene for N=36 kalver 
Gruppe N Behandling 

1 9 Separert umiddelbart etter fødsel og gitt 6 liter melk/dag 
2 9 Separert umiddelbart etter fødsel og gitt fri tilgang til melk 
3 9 Gikk med morku under hele forsøket (20 dager) 
4 9 Gikk med morku de tre første dagene, deretter gitt samme behandling som gruppe 1 

Alle kalvene hadde fri tilgang til vann og grovfôr. Dyrene i gruppe 1 og 2 hadde også tilgang 
til kraftfôr. Kraftfôr var ikke tilgjengelig for gruppe 3 og kun tilgjengelig for gruppe 4 etter 
separasjon fra morku. Dyrene i gruppe 1 og 2, samt gruppe fire etter separasjon, ble holdt i 
gruppebinger med ca. 10 dyr. 
 
Atferdsobservasjoner ble foretatt da kalvene var 10, 12, 14, 16, 18 og 20 dager gamle. Hver 
observasjonsperiode varte i to timer og ble utført mellom en gang mellom 08.00 og 23.00 på 
tider med ingen organisert aktivitet i fjøset. Atferder ble observert og registrert som vist i 
tabell 2. 
 
Tabell 2. Atferdsobservasjoner utført i to sammenhengende timer ved levedøgn 10, 12, 14, 16, 18 og 20. 

Observerte atferder 

Antall drøvtyggerperioder 
Tid brukt på drøvtygging 

Antall liggeperioder 
Tid brukt på å ligge 

Slikke/suge på innredning/andre dyr 
 
På grunn av et stort antall nuller i datamaterialet, ble Poisson regresjonsanalyse benyttet for å 
utforske potensielle forskjeller mellom gruppene med hensyn på atferdene i tabell 2.  
 
Resultater 

Når begynner kalvene å drøvtygge? 

 
Figur 1. Den kumulative prosentandelen av kalver hvor drøvtygging hadde blitt observert innen dag 10, 12, 14, 
16, 18 og 20 uavhengig av behandling. 

 
 
 
Ved levedøgn10 hadde drøvtygging blitt observert hos 4 av 36 kalver. Ved dag 14 og 20 
hadde drøvtygging blitt observert hos henholdsvis 18 og 29 kalver. 

Kumulativ prosent 

Levedøgn 
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Tabell 2. Gruppevis sammenligning av oppstart av drøvtygging  
 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Totalt 

Dag 10 1 1 1 1 4 
Dag 12 2 2 2 0 6 
Dag 14 3 0 2 3 8 
Dag 16 0 1 0 3 4 
Dag 18 0 2 1 2 5 
Dag 20 1 0 1 0 2 
Ingen drøvtygging 2 3 2 0 7 
Totalt 9 9 9 9 36 
 
 
Effekten av melkemengde og nærvær av morku på når drøvtygging begynner 

Det ble ikke funnet noen forskjeller mellom gruppene med hensyn til gjennomsnittlig antall 
liggeperioder, gjennomsnittlig tid brukt på å ligge eller i frekvensen av å slikke/suge på 
innredning/andre dyr. Resultatene for gjennomsnittlig antall drøvtyggeperioder per 
gruppe/dag og gjennomsnittlig tid brukt på å drøvtygge per gruppe/dag er gitt i henholdsvis 
figur 2 og 3.  
 
 

 
 
 

Figur 2. Gruppevis sammenligning av gjennomsnittlig antall drøvtyggeperioder ved dag 10, 12, 14, 16, 18 og 20. 
 
 
 

Gruppe 1 
Gruppe 2 
Gruppe 3 
Gruppe 4 

Gjennomsnittlig antall 
drøvtyggeperioder 
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Figur 3. Gruppevis sammenligning av gjennomsnittlig tid brukt på drøvtygging ved dag 10, 12, 14, 16, 18 og 20.  
 
Resultatene viste at fra dag 16 drøvtygget kalvene i gruppe 4 (tre dager uten mor – deretter 
restriktiv melkemengde) signifikant mer enn kalvene i gruppe 2 (Umiddelbar separasjon – fri 
tilgang til melk) og 3 (ingen separasjon). Ingen signifikante forskjeller ble funnet mellom 
gruppe 4 og gruppe 1 (umiddelbar separasjon – restriktiv melkemengde). 
 
Diskusjon 

Ved levedøgn 14 hadde 50 % av NRF-kalvene, uavhengig av behandling, begynt å drøvtygge. 
Dette er noe lavere enn hva som ble rapportert hos Swanson & Harris (1958). Her ble det 
observert at 58 % av Jersey-kalvene og 79 % av Holstein-kalvene hadde begynt å drøvtygge 
ved to ukers alder. Dette tyder på at oppstart av drøvtygging kan variere fra rase til rase. 
 
I gruppene med restriktiv melkefôring ble det observert mer drøvtygging mellom dag 16 og 
20 enn i gruppene med fri tilgang til melk. Dette viser at restriktiv melkemengde fører til 
tidligere drøvtygging hos NRF-kalver og at kalver som er mette på melk er mindre motiverte 
til å ete fast føde ved så lav alder. Det ble ikke funnet noen effekt av å gå med mora for når 
kalven begynner å drøvtygge. 
 
Til tross for at kalver på restriktiv melkefôring begynte å drøvtygge tidligere, er det andre, 
oppveiende effekter av å gi kalven mer melk. Studier har vist at inntaket av fast føde er 
minimalt før kalven er to uker (Jasper and Weary, 2002), og at grovfôr og kraftfôr ikke kan 
kompensere for de lave melkemengdene. Høyere melkemengder er også assosiert med høyere 
vektøkning, mindre sykdom, lavere forekomst av stereotypier og abnormal atferd, høyere 
velferd, mer lekeatferd og bedre fôrutnyttelse (se Khan et al., 2011 for diskusjon). 
 
Denne studien har enkelte metodiske begrensninger som burde vært standardisert. For det 
første var det kun kalvene uten morku som hadde tilgang til kraftfôr. For det andre ble 
fôrsammensetningen endret under testperioden fra grovfôr til fullfôr. For det tredje ble 
tidspunktet for observasjonsperioden ikke standardisert. Ved gjentagelse av studien burde 
observasjonsperioden starte til samme tid hver gang og perioden burde valideres for å se om 

Gjennomsnittlig tid brukt 
på drøvtygging (min) 

Gruppe 1 
Gruppe 2 
Gruppe 3 
Gruppe 4 
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den gir et representativt bilde av forekomsten av drøvtygging. Resultatene må derfor tolkes 
med forsiktighet. 
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