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Viktige sider ved ammekuproduksjonen

• Ekstensiv = låg produksjon

- Vanlig med 0,8 til 0,9 levende født kalv per årsku

- 1300 – 1800 kg mjølk per ku

• Vedlikeholdsfôret utgjør omkring 2/3 av fôret

• Avgjørende for økonomien:

- Reproduksjonsresultatet

- Kostnader til fôr

- Kostnader til hus

- I Norge kommer mye av inntekta fra tilskudd

• Viktig å tilpasse driftsopplegget til tilskuddssone
Driftstilskot, Tilskot til husdyr, Tilskot til dyr på beite, Tilskot til dyr på utmarksbeite

3



Størrelse på 

kalven?
Farrase?

Fôring inn mot kalving?

Tvilling? 

Fødselsstilling?

Er du med på alle 

fødsler?

Forhold ved kalven

Foto: Anders Bergum



5

«En død kalv vokser dårlig»
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• Hold?

• Mineral/vitaminstatus?

• Stress?

• Flyttetidspunkt av kviger!

• Drektighetstid

• Innkalvingsalder på kviger

• Råmjølkskvalitet

Forhold ved mor?



Ammekyr trenger mineral og vitamin!
Først mangel på selen og kopper

Stadium Rasjon Ca P Na Mg Se Cu

Vedlikehold Bare surfôr 100 177 76 60 10 23

Vedlikehold Surfôr + 100 g Ca-rik 153 207 154 109 218 103

Nær kalving Surfôr + 1 kg Ammeku kons 159 204 338 187 224 124
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% av behov
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Grovfôrbasert rasjon uten mineralsupplement



Uten mineraltilskudd – store mangler
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Nå med 0,5 kg FORMEL Ammeku Konsentrat
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Hold kalvingsintervall kalver avvent pr 100 kyr

Ved kalving dager som har gått med okse

1-1,5 418 78

2 383 85

2,5- (3) 364 95

3+ 358 93
(e. Meat and Livestock Commission)

1 holdpoeng utgjør ca 50-56 kg kroppsmasse (netto), eller 

Ca 225 FEm



• Oppstallingsforhold 

ved/under kalving?

• Rutiner ved 

fødselshjelp?

• Råmjølksrutiner?

• Behandling av 

navlestreng

• Oppfølging av kalv 

(suging)

Forhold ved gardbrukeren?



Egne kalvingsbinger i løsdrifta

• I prosjektet ”kalve og ungdyrhelse i Norge” oppga 36 % av de 

løsdriftsfjøsene som deltok at mer enn 80 % av kalvingene foregikk i 

fellesarealet

Fordeler med å bruke egen kalvingsbinge

- Kyr liker å trekke seg unna flokken når de kalver

- Rolige omgivelser

- Reint, tørt og trekkfritt miljø for kalven

- Lett å holde kontroll på ku og kalv for gårdbrukeren

- Fikseringsmulighet (behandling)

Ta kua inn i kalvingsbingen dagen før forventa kalving
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Hvis du fikk velge fødested?



Når hjelper du til?
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Råmjølkskvalitet/mengde varierer
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Gi startdose

Ha råmjølk i 

beredsskap
Ved generelt lite 

råmjølk kan det 

være for dårlig 

proteinforsyning i 

ukene før kalving

Refraktometer

Norske forsøk viser at 

57,8 % av norske kyr har 

under anbefalt nivå av 

immunstoff (Gulliksen., et 

al 2007)

http://kuforing.files.wordpress.com/2011/02/refraktometer_ingvild1.jpg


Hvorfor er råmjølka så viktig?

• Immunstoffer 

(immunoglobuliner) i råmjølk 

overføres til kalven. Dette gir 

kalven en passiv immunitet og 

beskyttelse mot sjukdom

• Immunstoffene er store 

molekyler som kun passerer 

tarmkanalen de første 24 t. 

Opptaket av immunstoffene er 

størst de første 6 timene 

• Kalven bruker 1-2 mnd på å 

bygge opp sitt eget 

immunforsvar. Kritisk periode 

etter 14 dager

Illustrasjon: Lantmännen Landbruk



Utvikling av kalvens vomfunksjon

• Kalven er i prinsippet enmaga

ved fødselen

• Bollerenna bringer mjølka fra 

spiserøret over i løypen

• Nedbrytning av stivelse, sukker 

og vomomsettelig fiber fra 

kraftfôr gir produksjon av 

smørsyre og propionsyre

• Smørsyre og propionsyre viktig 

for utvikling av vompapiller

(fordøyelse)

• Rent protein (soya) for  best 

mulig fordøyelse 



Viktige egenskaper ved kraftfôr til kalv

• Smakelighet

• Rett innhold av stivelse, sukker og vomnedbrytbart fiber som gir 

utvikling av vompapillene

• Avgrenset mengde fett

• Aminosyrer tilpasset kalv

FORMEL Müsli Start og FORMEL kalv er 

Felleskjøpet sitt kraftfôr til små kalv

FORMEL Kalv Intensiv opp til 300 kg



Gjør du noen ting 

bedre til neste 

kalving?

Takk for meg!


