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Innledning 

Det siste året har det vært stort fokus på å ha en god melkeforsyning i Norge. 
Produksjonen er begrenset til kvotestørrelsen på hvert enkelt bruk. Alle typer helse- og 
fruktbarhetsproblemer i buskapen vil forstyrre denne planleggingen. Det var derfor interessant 
å se på i hvor stor grad forskjellige helse- og fruktbarhetsmål kunne forklare graden av 
kvoteoppfylling. 
 

Helse sine effekter på økonomi 
Dyrehelse kan ha mange forskjellige effekter på økonomien i produksjonen. De største 
effektene av dårlig helse har en på redusert produksjon, dårligere kvalitet og ikke minst 
forandret rekrutteringsmønster som gjør produksjonen mer ineffektiv og vanskelig å 
planlegge. Dette kan illustreres ved at en må utrangere ei ku som produserer godt, og hadde 
regnet med denne kuas produksjon for å fylle kvota. Når denne kua måtte utrangeres hadde en 
ikke ny ku å sette inn i produksjonen, eller en ble nødt til å kjøpe inn nye dyr. Når dette skjer 
uten av det er planlagt, vil det i stor grad forstyrre produksjonsplanleggingen i buskapen – og 
det vil fort kunne påvirke mulighetene for å fylle melkekvota. På samme måte vil en nedsatt 
fruktbarhet i besetningen føre til at en får mindre dyr å ta av, for å kunne rekruttere nye 
produksjonsdyr inn i besetningen. Dette kan føre til at en ikke kan utrangere de dyr en ellers 
ville ha utrangert fordi de produserer for dårlig, eller har dårlig helse. Eller det kan også føre 
til at en må kjøpe inn rekrutteringsdyr, med større fare for innslep av uønskede mikrober som 
igjen kan forstyrre produksjonen. Dårlig helse kan også føre til at en blir overstyrt i hvilke dyr 
som skal utrangeres i besetningen og en blir stående igjen med dyr i produksjon som en ellers 
ville ha utrangert om en bare kunne sortert ut dyr etter produksjonsegenskaper. 

Det viser deg at disse kostnadene, som ofte er helt skjulte kostnader, er de virkelig 
store helsekostnadene i et produksjonssystem. Potensiale blir ikke synlig før en får justert 
produksjonen til en bedre helsestatus og ser faktisk at man kan drive mer effektivt. Det som 
oftest påvirkes er produksjonspotensialet og fôrutnyttelsen. Slike kostnader kommer derfor 
ofte til syne i analyser i form av bedre fôrutnyttelse eller en høyere produksjon pr enhet. 
Mye litteratur sier at de største økonomiske konsekvensene av dårlig helse og fruktbarhet 
ligger i sjukdom påvirker produksjonspotensialet, fôrutnytting, rekrutteringsmønster og 
problemer med planlegging av produksjonen om man skal treffe et bestemt mål (kvote). 
Derfor er forebyggende helsearbeid så viktig i forhold til produksjonstilpasning og 
produksjonseffektivitet. Dette er spesielt viktig med kvoteordning som rammevilkår. 
 

Fruktbarhetsstatus (FS-tall) 
Fruktbarhetsstatus kunne forklare mellom 7-8 % av variasjonen i kvoteoppfylling. En lavt FS-
tall vil henge sammen med lange kalvingsintervall, eller høy grad av utrangering av kyr som 
ikke tar kalv. Besetninger med lavt FS-tall vil også produsere færre kalver pr årsku og således 
forsyne besetningen med færre dyr som kan gå inn i produksjonen i besetningen. Dette vil 
igjen på sikt påvirke rekrutteringsmønsteret slik at en ikke får den utrangeringen som en 
ønsker selv, men at en må beholde dårligere produksjonsdyr fordi en ikke har nye dyr i sette 
inn i besetningen, eventuelt må kjøpe inn dyr.  
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Celletall i tankmelk 
Data viser at det er en sammenheng mellom høyt celletall i tankmelk og kvoteoppfylling. 
Andre data viser at det er tilsvarende sammenheng mellom høyt celletall i tankmelk og 
leveringsprosent (% av produsert melk som leveres til meieri). Vi vet fra flere undersøkelser 
at kyr med høyt celletall melker mindre enn forventet, spesielt i siste del av laktasjonen (etter 
90 dager i laktasjonen). Det kan også tenkes at produsenter med høyt celletall i tankmelk 
sorterer ut mer melk som ikke leveres til meieri, fordi de ønsker å nå bedre kvalitetsbetaling 
for den melka de leverer til meieri. Sammenhengen med leveringsprosent tyder på dette. Når 
de ikke allikevel har lavt celletall kan det tyde på at det kan være vanskeligheter med å sortere 
ut den riktige melka.  
 

Tilfeller av klinisk mastitt (mastittbehandlinger) 
Antall tilfeller av kliniske mastittbehandlinger pr årsku forklarte hvert av de 3 åra rundt 6 % 
av variasjonen i kvoteoppfylling. Mange mastittbehandlinger fører automatisk til mer melk 
som må holdes tilbake pga. tilbakeholdelse av melk. Det fører også med seg en påvirkning av 
produksjonspotensialet på dyra, samt en økende grad av «ufrivillig» utrangering. Det vil altså 
påvirke rekrutteringsmønsteret.  
 

Melkefeber  
Antall kyr behandlet for melkefeber forklarte bare 1 – 3 % av variasjonen i kvoteoppfylling. 
Melkefeber har relativ lav frekvens og en kan derfor ikke forvente at den forklarer så mye av 
kvoteoppfyllingen. Nå er det slik at melkefeber når den er lett å behandle ikke fører til store 
tap eller forstyrrelser, om ikke kyrne dør, eller blir nødslaktet og kassert. Melkefeber er en av 
de største dødsårsakene i melkeproduksjonen, og en må forvente at besetninger med høy 
frekvens også vil ha en del dødsfall. Dette vil påvirke produksjonsplanleggingen i stor grad. 
Mange besetninger med mye melkefeber legger seg også etter hvert opp til et annet 
rekrutteringsmønster for å få yngre kyr som således ikke får melkefeber. Så den effekten vi 
ser kan både skyldes økt dødsfall, eventuelt forandret rekrutteringsmønster på sikt. 
 

Ketose 
Ketose er etter hvert blitt en mer sjelden sjukdom i Norge. Allikevel vil forekomsten av 
ketose forklare 0,5 til 3 % av variasjonen i kvoteoppfylling. Ketose er mer vanlig i små enn i 
store besetninger. Vi vet også at ketose forekommer mer vanlig i besetninger som har en 
middels høy produksjon (litt under snittet i landet). Besetninger med ekstremt mye ketose 
(opp mot 70 kyr behandlet per 100 årskyr) vil i snitt ha en redusert kvoteoppfylling på 7-8 %. 
Dette kan ha noe med fôringsstrategi og generell helsetilstand i besetningen å gjøre.  
 

Sammenstilling helse og fruktbarhet 
Forebyggende helsearbeid vil være meget viktig i mange besetninger for å kunne nå sine 
produksjonsmål, nemlig å fylle melkekvota på en effektiv måte, samt å produsere melk av god 
kvalitet og på en rasjonell måte. Helse og fruktbarhet kunne forklare 33 til 40 % av det som 
kunne forklares i forhold til kvoteoppfylling. I tillegg forklarte produksjon pr årsku 48 til 60 
%. En del av forklaring på lavere produksjon vil sikkert også finnes blant helsevariable. Dette 
illustrer på en klar måte at en god helse er fundamentet som må ligge i bunn for å kunne fôre 
og planlegge driften slik at melkekvota kan fylles 100 % på en effektiv og god måte. Dette er 
kanskje det viktigste økonomiske argumentet for forebyggende helsearbeid, selv om det er 
vanskelig å dokumentere klart. Dette kommer i kategoriene mista muligheter i produksjonen, 
som ikke blir synlig før en får produksjonen over i andre og sunnere former. Forebyggende 
arbeid er også ofte et langsiktig arbeid.  
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