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Hvordan anvender vi 
forskningsresultater i
praksis?





Hvad kræver
det at skabe
resultater?



“Hver dag
tæller – 365 
dage om året”

Målsætninger

Planlægning – rutiner og systemer

Opfølgning 

Motivation 

Implementering af ny viden

Accept af nederlag

God kommunikation

Fælles forståelse – holdånd. 



HÅRDT 
ARBEJDE

Rutineopgaver

Det skal gøres ordentligt hver dag

Hårdt fysisk

Koldt, vådt og blæsende

Bøvl og frustrationer



Målsætninger

- Overskuelige
- Målbare
- Opfølgning
- Konsekvens



LAV EN PLAN

- Beslutninger
- Systemer
- Opfølgninger

Gruppe Alder, uge Mælk (140g/L) Lunken vand Kraftfoder HØ Fuldfoder
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2 L pr. fodring                        

1 gang om dagen

3 L pr. kalv                  

2 gange om dagen X X X
10

3 L pr. kalv                  

2 gange om dagen X X X

2 L pr. kalv efter 

hver fodring

2 L pr. kalv                 

2 gange om dagen

4 L pr. fodring                        

1 gange om dagen X X

4 L pr. fodring               

2 gange om dagen                X X

 Gennemgå jeres arbejdsopgaver og bliv enige om hvordan I gør

 Beskriv dem og hæng dem op i de enkelte områder

 Følg op på de aftaler i laver 

 Bliver tingene ikke gjort som aftalt, så henvis til planen



Et eksempel

Vil du gerne være ny i job her? 

 Flere kalvepassere – ingen har det overordnet ansvar

 Ingen plan, struktur eller opfølgning

 Forskellige måder at gøre tingene på

 Kalve har brug for stabilitet og ensartethed – og det har 
mange medarbejdere faktisk også



Motivation
- Resultater er ikke nok

 Find ud af hvad der motiverer dig selv og dine kollegaer

 Driftsleder skal gå forrest – vise vejen og følge op!

www.landbrugsinfo.dk



Motivation kan
være mange 
ting… 

Arbejdsmiljø

Arbejdstider

Løn

Frihed til selvbestemmelse

Anerkendelse

Sociale arrangementer

Ny viden (kurser, netværksgrupper) 

RETNINGSLINJER 



Små ting kan
gøre en stor
forskel

Varmt og vandtæt tøj

GOD belysning både ude og inde

Hjælpemidler som letter kalvepasserens
arbejdsgange

Smørrebrød sidste dag i måneden, hvis målet
er nået

Lyt til din medarbejder, men stil også krav! 



Ser du den 
syge kalv? 

Kalven drikker kun
halvdelen af sin mælk

Du hælder mælken
ud og tænker ikke

mere over det 

“Den kigger vi på i
morgen” 

Du tager handling



Når du passer 
kalve…                
Så pas kalve! 

Brug dine øjne og kig på kalvene –
observer ændringer. 

Lad din mobil blive i lommen!

Det afhænger af dig. 



Sammen flytter vi mest

 Der er ingen der kan nå i mål alene

 Alle i stalden skal inddrages

 Søg hjælp hvis udfordringen er for 
stor – også selvom du godt selv
ved hvad der skal til. 

 Det kræver investering – oplæring, 
kommunikation og opfølgning. 

NOGEN SKAL GÅ FORREST 

ALLE SKAL GÅ MED 



Sådan passer vi kalve hos os

Camilla Juhl, Kalvepasser DKC 
Annedorte Jensen, Din Kalverådgiver

Kalvens Dag, 22. november 2021



Camilla Juhl

- 24 år
- Faglært jan 2018
- På DKC siden 2015 

Kalvepasning på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC)

 Som at være kalvepasser på flere forskellige bedrifter

 Forsøgskalve og egne kalve

 3 kalvepassere (450 kælvninger) 

 Skiftende vagter (6.00 – 13.30 eller 10.30 – 18.00)



Målsætninger
og resultater

Dødelighed

• Målsætning: 2 % ( 1 – 180 dage)

• 2 % = 8 døde kalve (sidste 12 mdr: 371 levendefødte)



Sådan passer 
vi kalve…

 Kalvens opstart

 Kalven går min. 12 timer ved koen

 Råmælk tildeles som udgangspunkt ikke af kalvepasser

 Coloquick (råmælksbank) – min. Brix 22 og helst indenfor 4 timer

 Kalven går i enkeltboks i kalvevogn (udendørs). Her går den 7 dage

 Fra dag 7 kommer de i fælleshold (8 kalve) med en sutteautomat

 Mælkefodring

 Dag 1-7 pasteuriseret sødmælk (2 x 4L)

 Dag 7 – 52 mælkeerstatning (2 x 4L – 14% TS)

 Gradvis fravænning over 10 dage



Sådan passer 
vi kalve…

 Forebyggende tiltag af diarré

Alle kalve behandles forebyggende mod cryptosporidiose (halofuginonlaktat) 
Er meget obs på dosering

Er meget obs på syge kalve (får IKKE halofuginonlaktat) 

 Behandling ved tilfælde af diarré

Ved manglede drikkelyst tjekkes temperatur og afføring.

Ved første tegn på diarré, får kalven kulpasta i 4 dage.

Ved diarré får kalven smertestillende og Hydrafeed (elektrolytter) i
stedet for mælk om aftenen.



Tiltag der har 
virket hos os

 Fokus på mængden af halm i en nyopstrøet boks
 Bedre sundhed fra dag 1-7 

 Tubeventilation
 Bedre luft

 Kortere pels (ingen klipning) 

 Fokus på hygiejne af suttespand og skål
 Ny sut til hver kalv (Peach Teats)

 Vask med varmt vand og sæbe efter hver fodring

 Rengøring af kalvebokse
 Vask med varmt vand + sæbe

 Brænder og desinficerer



Gode råd fra
én kalvepasser
til en anden

 God strøelse

 Tag handling – allerede
ved små tegn

 Ha’ altid et termometer
på dig. 

 Brug en kalender til at 
huske vigtige ting og 
videregive information

 Din trivsel afspejles i
kalvenes – trives du, så
trives de 




