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Kalvene lyver ikke!
Videooptagelser viser behov for sutter og vand



Videoanalyser – hvad kan vi få ud af dette

Videoanalyser kan belyse

 Forhold der påvirker kalvenes adfærd

 Fysiske og managementrelaterede potentialer

Eksempel på observationer

 Tid fra indsættelse til kalvene finder sig til rette

 Uro efter opstart og sammenblanding

 Unormal/uhensigtsmæssig adfærd

 Begrænsninger af naturlig/nødvendig adfærd

 Plads ved foderbord/foderkasser/fodertrug og 
kødannelser

 Adgang til frisk foder og vand (dette er ikke en 
selvfølge)



Video analyse

Betydning af 
mælkefodringsmetode 



Mælkefodring via suttebar eller trug

Mælkefodring med trug

• Mælkeoptag 2 min.

• Første kalve ligger efter 23 min.

• 50 % af kalvene ligger efter 41 min.

Mælkefodring med suttebar

• Mælkeoptag 11 min.

• Første kalve ligger efter 4 min.

• 100 % af kalvene ligger efter 21 min.

Forskel

Drikkehastighed 5,5 x reduceret

Bruger mindre tid på at sutte på inventar og hinanden

Ligger hurtigere ned



Videoanalyse har ført til ændringer

Mælkefodring med suttebar til > 4000 indsatte kalve

Erfaringer

 Nemmere tilvænning

 Mere ro omkring mælkefodring

 Mere trivelige kalve

 Højere tilvækst

Bedriften oplever ikke, at det er mere            
tidskrævende at mælkefodre via suttebar

Skift fra trug til 
suttebar for alle kalve



Var effekten som vi regnede med?

Ja! Men resultatet var mere udtalt end forventet

Ved sammenligning af drikkemetode (sut/spand) 
fandt Veissier et al. (2002) følgende hos kalve 
fodret med sut:

 Drikkehastighed 3,4 gange reduceret 

 Mindre unormal sutteadfærd

 Ligger hurtigere ned med hovedet i 

hvileposition 

 Ligger i længere tid efter mælkefodring

Veissier et al. (2002)
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Reduceres i mælkefodringsperioden 
(Veissier et al. 2002; Jun og Lidfors 2001)

Øget hjerterytme (Passillé 2001)

Fysiologisk betydning

Betydning for forekomst af unormal sutteadfærd

Mentalt tilfredsstillende

Øget niveauer af ”velvære hormoner” fx 
oxytocin og prolactin (Lupoli et al. 2001)

Reduceret stressniveau fx reduceret 
cortisol (Lupoli et al 2001)

Øges i mælkefodringsperioden        
(Veissier et al. 2002, Jun og Lidfors 2001)

Sut Skål

Reducér unormal sutteadfærd via: Fodring med sut med    
lavt mælkeflow, et højt væskeoptag samt et højt optag af hø      

(Passillé 2001, Haley et al. 1998 og Hovath & Miller-Cushon 2017)



Øget produktion af spyt                        
og lipase (Wise et al 1975)

Forbedret fordøjelse af                    
laktose (McInnes et al. 2015)

Øget syreproduktion i løbe og reduceret 
pH (Ternouth & Roy 1978)

Øget passagehastighed igennem løbe og 
tarm (Abe et al. 1978; Ternouth & Roy 1978)

Betydning for fordøjelsen

Betydning for drikkemetode og optag

Reducerer drikkehastighed (Abe et al. 1978)

Stimulerer bollerenderefleksen (Wise og 

Andersen 1939)

Øget risiko for, at en del af mælken ender 
i vommen (Wise & Andersen 1939) 

Øget risiko for diarré                            
(Wise & Lamaster 1968) 

3 x forlænget varighed af diarré       
(Rajala & Catren 1995)

Sut Skål

Tilvækst ?



Praktisk omkring mælkefodring med sut

Anbefalinger ift. rengøring 

I praksis oplever vi at mælkefodring via sut er mere 
taknemmelig en via skål/trug

Hver dag: 

 Skyl suttespande og suttebarer med lunkent 
vand efter hver mælkefodring

Ugentligt samt mellem hver kalv: 

 Vask sutter og spande/barer med sæbe og 
desinfektionsmiddel

Anbefalinger ift. Sut og placering

 Sut skal være placeret 60-70 cm over gulv  
Næse skal være under øjeniveau når kalven 
drikker (Veissier et al 2002)

 Suttens hul skal være < 6 mm for at opnå et 
optimal lavt flow (Veissier et al 2002)

 Lad sutten hænge i 20 minutter efter 
mælkefodring

 Skift sut mellem hver kalv, dvs. Én sut/kalv



Video analyse

Betydning af vand og 
tilgængelighed



Videoovervågning af gruppeopstaldede kalve

Analysen her viste: 

 Der gik to døgn før de første kalve fandt og anvendte drikkekopperne



Vi observerede, at let adgang til vand øger optaget

 Let at finde

 Nemt at bruge

 Vandspejl

Videoovervågning af gruppeopstaldede kalve

Analysen her viste: 

• Der gik et døgn før kalvene 
begyndte at bruge 
drikkekopperne



Hvorfor er det vand så vigtigt?

Derfor

 80 % af spædekalvens kropsvægt består af væske

 For at kalvens stofskifte kan fungere optimalt

 Bidrager til vomudvikling

 Hjælper til forgæring af fast foder i vommen

 Bidrager til luftvejenes naturlige ”luftrensningssystem”

Kalven mister hele tiden vand fra kroppen

 Urin og gødning

 Udåndingsluft og svedproduktion

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwju9beZ0qXgAhUL3qQKHSzoBEQQjRx6BAgBEAU&url=https://landbrugsavisen.dk/kv%C3%A6g/stabil-tilv%C3%A6kst-i-kalvestalden-kr%C3%A6ver-rent-vand&psig=AOvVaw3nSEX2gvRmeReqn4QdzKDF&ust=1549492135086909


Vandbehov

Fysiske faktorer

 Temperatur og fugtighed i det 
omgivende miljø

 Alder og vægt

 Aktivitetsniveau

Tørstofoptag

Vandbehov øges med øget tørstofoptag

 Mælk

 Kraftfoder

Sundhed

Vandbehov ved diarré øges med 25-50 %

Parsons et al. 2020
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Fra fravænning og frem er forholdet 
mellem vand og tørstof 4:1

Eksempel

En kalv skal efter fravænning skal æde 2-2,5 kg kraftfoder, 100 g 

strukturfoder og drikke 8-10 L vand



Vand kvalitet og temperatur

Generelt foretrækker kalve tempereret vand (~16-18 grader)

 Koldt vand nedkøler vommen og sænker kropstemperaturen

 Lunkent vand (35-38 °C) kan fordoble vandoptaget ift. koldt vand

Sørg altid for rent drikkevand

 Daglig rensning for forurening af gødningsrester



Betydning af tildeling af varmt vand i trug

Dansk afprøvning i slagtekalvebesætning

Kalve: 
107 HOL tyrekalve
Alder: 29-93 dage

Behandlinger 
Kontrol: Vand fra vandkop 

Vand: Vand fra vandkop + 3 L varmt vand 
(39 °C) i trug, to gange dagligt 

Fodring
2 x 3 L skummetmælkserstatning

Ad libitum adgang til kalvefoder og hø



Resultater

Konklusion

 Forbedret sundhed og færre antibiotikabehandlinger

 Ingen effekt på tilvækst og slagteresultater

Behandlinger

KONTROL VAND

Sundhed

Kalvedødelighed, antal kalve 3 0

Sundhedsscreening, skala 0-5 1 0.4

Antibiotikabehandlinger, antal/kalv 0.8 0.2

Behandlinger

KONTROL VAND

Slagteresultater

Klassificering, EUROP 3,4 3,6

Dansk Kalv godkendelse, pct. 80 93

Fund af lungear ved slagtning, pct. 8 2

https://www.landbrugsinfo.dk/public/1/0/6/avl_reproduktion_varmt_drikkevand_fra_trug_gav_sundere_kalve



Take home message

Kig på jeres kalve og hør hvad de fortæller Jer!

De kalve vi har kigget på har fortalt os, at de trives bedst når:

 De mælkefodres via sut

 Drikkekoppen er let tilgængelig og har vandspejl

 De tilbydes varmt vand, som et supplement til koldt vand fra drikkekop 



Tak fordi i lyttede med.

Spørgsmål?
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