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▪ Vendsyssel Landdyrlæger

▪ Blandet stordyrspraksis

▪ 14 dyrlæger

▪ Dyrlæger og Ko

▪ Organisation af kvægdyrlæger

▪ 125 dyrlæger

▪ Tilser godt 60% af malkekøer i DK

▪ Fagligt netværk 

▪ Faglig udvikling



Råmælks tildeling

▪ Anbefalinger for råmælkstildeling*

▪ 4 L (10% af kalvens vægt)

▪ Brix 22 - minimum

▪ Gives inden 4 timer efter fødsel – jo før jo bedre.

▪ Udfyldelse af skema, så vi kan følge besætningsniveauet

▪ Er vi så i mål?

*https://www.landbrugsinfo.dk/public/c/8/f/sundhed_velfard_revudering_af_ramalksrutiner_sanke_dodeligheden



Pas på din rutine ikke bliver til en 
sovepude!

▪ Stopper du op og ser på skemaet?

▪ Snakker i om resultaterne intern på bedriften?

▪ Diskuterer du det med dine rådgivere?

▪ Når vi har registreringerne skal vi også bruge dem til at blive 

bedre!

▪ Hvad med de kalve der patter selv?



Sovepuden – Standard registrering

▪ Bliver registreringen også udført når der er travlt?

▪ Bliver den også udført af folk som ikke interesserer sig?

▪ Se på kalvene

▪ Diarré

▪ Lungebetændelse

▪ Tilvækst

Følg op med blodprøver!



Antistof optag

▪ Mål for kalvens optag af råmælk

▪ God til:

▪ Opfølgning på om kalven viser det som er registreret

▪ Opfølgning på om kalve der har pattet har fået nok

▪ Generel vurdering af immunitet

▪ Blodprøve udtages af dyrlæge

▪ 2-9 dage efter fødsel (v. uge besøg)

▪ Centrifugeres og aflæses med optisk refraktometer







DMS

▪ Nu kan det registreres DMS 



Svarets kvalitet

▪ Fornuftig overensstemmelse (77%)

▪ Brug det til at vurdere grupper

▪ Elsohaby et al 2019, Asses failure of IgG transfer, Journal of dairy science.



Tolkning af resultater

*Lombard et al. 2020,Consensus recommendations on calf- and herd-level passive immunity in dairy calves in the 

United States, Journal of Dairy Science.



Er mere bedre?



Besætningseksempel

• 250 årskøer

• Enkelt kælvningsbokse (Lov om hold af malkekvæg)

• Overvågning med kamera og Sensehub

• Meget engagerede folk

• 50% af fødte kalve er kødkvæg



Prøver fra virkeligheden
Brix serum Liter råmælk Brix mælk Timer efter 

fødsel

9,4 3,5 27 1

9,1 4 27 1,5

10 4 25 1

7,7 4 22,5 0,5

8,3 4 22 1,5

8,2 4 18,7 3

9,0 4 23 4

8,6 4 23 3

8,4 4 23 1

9,8 4 27,4 1

9,8 4 28 2

8,4 4 18,5 2



Prøver fra virkeligheden

Brix Niveau Andel kalve Mål

<8,1% Dårlig 1/12 – 8% ?

8,2-8,8% Acceptabelt 5/12 - 41 ??

8,9-9,3% Godt 2/12 – 16% ???

>9,4 Super godt 4/12 - 33% ????

I alt 12/12 ~100%

Sæt må ud fra jeres besætningsniveau

Skal I have et mål for tyre og et for kvier?

Tyrekalvene er værdifuld ressource!



Er mere bedre?



Raceforskelle

Villarroel A, Miller TB, Johnson ED, Noyes KR, Ward JK (2013) Factors Affecting Serum Total Protein and Immunoglobulin G 

Concentration in Replacement Dairy Calves. Adv Dairy Res 1: 106. 



Spørgsmål?


