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Immunitet – E vitamin status hos kalve - Erfaringer med ekstra tildeling 

ved forskellig alder 
Af. Chefdyrlæge Kenneth Krogh, LVK 

Immuniteten hos kalve overfor forskellige smitstoffer er altafgørende for kalvens sundhed og pro-
duktion.  Passiv immunitet og mange andre vigtige næringsstoffer, herunder E-vitamin, overføres 
til kalven via råmælken, men denne immunitet aftager i løbet af de første få uger. Herefter er kal-
ven afhængig af selv at udvikle immuniteten når den eksponeres for smitstoffer. I Danske slagte-
kalvebesætninger indsættes kalve ofte i en alder på 2-4 uger, hvor kalvens immunitet er på det 
laveste niveau, og samtidig blandes kalve fra flere besætninger. Dette betyder, at en stor del af 
slagtekalvene får luftvejslidelser, hvilket er den største sundhedsmæssige udfordring i slagtekal-
vebesætningerne. Der er i Danmark pt. 2 vacciner mod luftvejslidelser på markedet, men effekten 
af disse er tilsyneladende begrænset, når kalvene vaccineres i en alder under 2-3 mdr. hvor im-
munsystemet endnu ikke er tilstrækkelig immunkompetent. 

E-vitamin er en antioxidant og er derved med til at beskytte cellevæggen for oxiderende proces-
ser, herunder infektionstilstande. Derudover er E-vitamin en af de vigtigste faktorer for immunsy-
stemets funktion. E-vitamin kan forholdsvis let overføres til kalven via mælken og mælkeerstat-
ninger som ofte er beriget med E-vitamin. Blodprøver på velforsynede mælkefodrede kalve ligger 
derfor typisk på 3-5 mg/l. Det har derimod vist sig, at især kalve der ikke længere fodres med 
mælk eller mælkeerstatning får et dramatisk fald i E-vitamin niveauet i blodet til niveauer omkring 
1-1,5 mg/l. Det er derfor nærliggende at antage, at kalvens immunitet og dermed sundhed og 
effekt af en evt. vaccination kan styrkes, hvis kalven har et tilstrækkeligt niveau af E-vitamin i blo-
det. 

E-vitamin findes i mange former og biologisk effekt 
E-vitamin findes i 8 forskellige sterioisomere former og alle er til stede i syntetisk E-vitamin. Det 
naturlige E-vitamin betegnes som RRR-α-Tocopherol eller D-α-Tocopherol og det er det som 
absorberes bedst, mest biologisk aktiv og har en halveringstid i blodet på 27 timer. Syntetiske E-
vitaminer absorberes dårligere og har en halveringstid på kun 1-7 timer. Ud over de sterioisomere 
former findes E-vitamin i en alkoholform og en acetatform. Acetatformen skal i tarmen spaltes af 
carboxylsyre esterase, hvorefter den bliver til alkoholformen og ved hjælp af gallesyrerne dannes 
micellerede α-Tocopherol, der er vandopløseligt og kan absorberes. Spaltningen af acetatformen 
er tilsyneladende nedsat ved kalve efter mælkeperioden, og derfor er absorptionen og dermed 
den biologiske effekt af alkoholformen væsentlig stører. Hvis E-vitamin tilsættes foderet i alkohol-
form, vil den med det samme virke som antioxidant i foderet og måske allerede være forbrugt, 
inden den når kalvens mave, derfor skal alkoholformen gives i vandet. Dette forklarer hvorfor E-
vitamin absorptionen er meget varierende afhængig af tildelingskilde og form. 
 
Ekstra tildeling af Naturlig E-vitamin via elektrolytopløsning 
For at optimere E-vitaminoptagelsen efter fravænning er der i flere slagtekalvebesætninger tildelt 
en 2,5 ml naturlig E-vitamin (100.000 I.E/l) opløsning med selen i alkoholform i en elektrolytop-
løsning (375 gram salt, 200 g natriumbicarbonat og 3500 gram druesukker til 300 liter 40 grader 
varmt vand). Elektrolytopløsningen tilsat den naturlige E-vitamin er tildelt kalvene under mælke-
fravænning og op til ca. 4 uger efter. Blodprøver udtaget i denne periode viser, at E-vitamin ni-
veauet i blodet herved godt kan forhøjes til over 2 mg/l, hvilket anses for optimalt i denne periode. 
 
 
 
 
Konklusion 
Kalve udnytter tilsyneladende syntetisk E-vitamin blandinger og acetatformen af de naturlige E-
vitaminer dårligt i perioden efter mælkefravænning. Blodprøver udtaget af disse kalve ligger ty-
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pisk på under 2 mg/l, som anses for suboptimalt niveau. Tildeling af 250 I.E./kalv dgl. af naturlig 
E-vitamin i alkoholform iblandet en elektrolytblanding i perioden efter fravænning kan øge E-
vitamin niveauet i blodet til optimale niveauer over 2 mg/l. Meget tyder på, at et E-vitamin niveau i 
blodet over 2 mg/l vil bidrage positivt til kalvens immunforsvar og dermed sundhedstilstand, men 
vi mangler endnu forsøg der viser dette. 
 

Vurdering af E-vitamin i blodet på kalve (Erfaringer fra Søren Krogh og Kenneth Krogh) 

 

E vitamin i blod (mg/l, gennemsnit af 3 kalve), 
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E vitamin i blod (mg/l, gennemsnit af 3 kalve), kalve fravænnet 
med ekstra tildeling af Naturlig E-vitamin i elektrolyt
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