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 PROGRAM 
09:30 - 10:00 KAFFE OG BRØD

10:00 - 10:15 VELKOMST OG NYT FRA LANDBRUG & FØDEVARER KVÆG
v/Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg

10:15 - 10:25 STATUS FOR KALVEDØDELIGHED, ANTIBIOTIKAFORBRUG M.M.
v/Henrik Læssøe Martin, specialkonsulent, SEGES

10:25 - 10:45 RÅMÆLK – SÆT MÅL FOR DIT KALVEOPDRÆT
v/ Sandra Godden, professor, Universityof Minnesota, USA.

Råmælksrutinerne er essentielle for kalvens opstart og senere produktion. Hvor højt skal man stræbe som dygtig land-
mand for at opnå en god passiv immunisering? Professor Sandra Godden er en af de absolutte frontløbere, når det gæl-
der forskning i råmælk til småkalve. Med en stor forståelse for den praktiske implementering giver hun os alle de gode
argumenter for at optimere rutinerne. Desuden kommer hun med meget konkrete målsætninger, vi bør forfølge i det 
daglige arbejde i kalvestalden. Oplægget er på engelsk.

10:45 - 11:05 RÅMÆLK ER MEGET MERE END ANTISTOFFER
v/ Terese Jarltoft, ph.d.-studerende og slagtekalverådgiver, Sagro og DLBR Slagtekalve

Hvad er det egentligt, der gør råmælken så værdifuld for vores kalve? Vi har igennem mange år haft fokus på råmælkens 
indhold af antistoffer, men råmælken indeholder så meget andet end det – stoffer, som sikrer en hurtig og sund udvikling 
af kalvens tarm og opbygger modstandskraft. Terese Jarltoft er kalverådgiver, men forsker netop nu i, hvordan vi kan 
forbedre råmælksforsyningen. Hun giver svar på, hvad vi får ud af at tildele råmælk og/eller overgangsmælk mere end én 
gang, i forhold til råmælkens mange gavnlige effekter. Kan bøvlet og tiden med håndtering af råmælken betale sig?

11:05 - 11:20 OPFØLGNING OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL VEDRØRENDE RÅMÆLKSINDLÆG
v/Henrik Læssøe Martin

11:20 - 11:40 MÆLKEFODRING OG PASNING AF SMÅKALVE DE FØRSTE 3 UGER
v/ Trine Fredslund Matthiesen, kvægfagdyrlægeGråsten Kvægpraksis

Kalve under tre uger adskiller sig på flere punkter væsentligt fra ældre kalve. De er for eksempel langt mere udsatte for 
diarré og fordøjelsesforstyrrelser end ældre kalve. Desuden er de helt afhængige af mælkefodring, herunder mængder, 
kvalitet, type af mælkeerstatning mm. Kvægfagdyrlæge Trine Fredslund Matthiesen sætter fokus på ligheder og forskelle 
på unge og ældre kalve og udpeger de områder af pasning og fodring, hvor der især skal tages hensyn til de helt unge 
kalve herunder behandling og fodring under sygdom.

11:40 - 12:05 HIGH ANIMAL WELFARE IS IDEAL FOR BOTH CALF AND FARMER
v/ Marina von Keyserlingk, professor, Universityof British Columbia, Canada

Små ændringer kan ind i mellem gøre en stor forskel. Professor Marina von Keyserlingk fra University of British Columbia,
Canada er en af verdens mest anerkendte forskere inden for velfærd hos kvæg. Med solidt udgangspunkt i forskningen
kommer ’Nina’ med anvisninger på, hvordan vi med små ændringer ude på staldgangen kan løfte velfærden blandt 
kalvene markant og i tillæg opnå produktionsmæssige fordele. Oplægget er på engelsk.
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KALVENS DAG
12:05 - 12:15 OPFØLGNING OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL VEDRØRENDE MÆLKEFODRING

v/ Mogens Vestergaard

12:15 - 13:15 FROKOST

13:15 - 13:35 MESTER I MÆLKEFODRING – GØR KALVEN TIL DEN BEDSTE KO
v/Henrik Martinussen, seniorkonsulent, SEGESog Mogens Vestergaard, chefkonsulent, SEGES

Fodring med høje mælkemængder i de første uger af kalvens liv ser generelt ud til at smitte positivt af på dyrenes senere 
præstation som køer. Men hvordan ser den optimale mælkefodring ud og er det nu ikke for dyrt? Eller kan en kortere 
opdrætsperiode og højere ydelse rigeligt betale for mælken de første uger? Med intensiv mælkefodring stilles øgede krav 
til fravænning og overgangsfodringen. Vi må ikke at ’tabe’ kalvene, når de bliver to eller fire måneder gamle. Her får du 
præsenteret forslag til en overgangsfodring, der virker.

13:35 - 13:55 KALVEPASNING I PRAKSIS - SÅDAN OMSÆTTER DU VIDEN TIL RESULTATER I KALVESTALDEN
v/ Annedorte Jensen, kalverådgiver, Din Kalverådgiver

Det er ikke raketvidenskab at passe kalve og skabe gode resultater i kalvestalden. Hvorfor er det så alligevel så svært? 
Hvor fejler de fleste, og hvor ses størst effekt af den mindste indsats? Annedorte Jensen er en praksisnær kalverådgiver, 
der med sin baggrund som agrobiolog og kalvepasser kombinerer teori med praksis. Hun ved selv, hvad det kræver at 
skabe succes i kalvestalden – og hvor svært det kan være at finde motivationen, når ikke alle på bedriften brænder for 
at passe kalve. Få inspiration til, hvordan du med målsætninger, opfølgning og synlighed får ensrettet og motiveret alle 
medarbejdere til at se og handle på kalvens signaler hver eneste dag.

13:55 - 14:10 SÅDAN PASSER VI KALVE HOS OS
v/Camilla Juhl, kalveansvarlig og Annedorte Jensen, kalverådgiver, Din Kalverådgiver

14:10 - 14:15 OPFØLGNING OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL VEDRØRENDE KALVEPASNING 
v/ Mogens Vestergaard

14:15 - 14:45 KAFFEPAUSE

14:45 - 15:10 MÆLKEERSTATNING OG KOMÆLK PÅVIRKER KALVENES MINERALBALANCE FORSKELLIGT
v/Thorben Krüger, konsulent, SEGES

Det anslås, at 30-40 % af malkekøerne i Danmark har forhøjede kobberkoncentrationer i leveren. Overforsyningen med 
mineraler begynder dog allerede hos kalven. Nyforskning fra SEGES påviser en kraftig overforsyning med mikromineraler 
i mælkefodringsperioden, hvis der anvendes gængse mælkeerstatninger. Det kan føres tilbage til mangelfulde mine-
ralnormer til mælkefodrede kalve, der ikke tager hensyn til kalvens fysiologi. Kom og hør om kalvens mineralbehov og 
SEGES’ bud på en sikker mineraltildeling.

15:10 - 15:40 FOREBYG SYGDOMME OG FÅ SUNDE OG STÆRKE KALVE
v/ Lene Jensen, kvægfagdyrlæge, LVK og mælkeproducent Peter Niss

Der er øget fokus på at begrænse brugen af antibiotika i kvægbruget, herunder at nedsætte antibiotikaforbruget til 
behandling af diarre og lungebetændelse hos kalvene. Dette oplæg sætter fokus på forebyggelse af kalvesygdomme, så 
antibiotika anvendes strategisk bedst muligt og forbruget generelt kan nedsættes.

15:40 - 15:50 OPFØLGNING OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SUNDHED OG VELFÆRD
v/Henrik Læssøe Martin

15:50 - 16:00 OPSUMMERING OG AFRUNDING
v/Christian Lund, Mogens Vestergaard og Henrik Læssøe Martin

16:00 - 16:05 TAK FOR I DAG


