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Konklusion
Kalvenes suttebehov kan opfyldes i slagtekalvebesætninger ved en-
ten at mælkefodre via sutteautomat, ved hjælp at suttespand eller 
flydesut i kar eller ved at opsætte én narresut pr. kalv, hvis en nar-
resut placeres i nærheden af det sted, hvor kalvene tildeles mælk. 

Vores anbefalinger
•   Sutterne skal være attraktive for kalvene. De skal være af god kva-

litet dvs. at de ikke må være flossede og tygget i stykker. Af an-
vendelige sutter kan nævntes: reelle sutter lavet til formålet eller 
pattegummi. Fødevarestyrelsen accepterer ikke stumper af pla-
stik haveslanger eller sutter der er flossede eller tygget i stykker. 

•   Vær opmærksom på, at sutterne placeres, så de ikke kan skade 
kalvene

•   Sutter skal placeres i nærheden af det sted, hvor kalvene tildeles 
mælk, så kalven nemt kan komme til dem efter mælketildeling

•   Placér sutter over kalvenes hovedhøjde, så gødningsforurening 
undgås

•   En suttebar, som kan vendes ud af boksen, når kalvene ikke bruger 
sutterne, vil reducere risikoen for gødningsforurening.

•   Rengør og desinficér sutterne efter behov samt inden der indsæt-
tes nye kalve i boksen. 

•   Rengøringsprocedure: Iblødsæt sutter i en alkalisk sæbeopløsning 
(pH 9-11). Efter iblødsætning vaskes sutter med børste og skylles 
med rent vand. Når sutterne er tørre, neddyppes de i en desin-
fektionsopløsning – desinfektionstiden er forskellig fra produkt til 
produkt. Opsæt de rene sutter til næste hold kalve.

Se eksmenpler på anvendelige narresutter til kalve, på bagsiden

Fordele
Det er en kendt problemstilling, at kalve, som fodres via spand, skål 
eller trug, drikker mælken så hurtigt, at mælken er sluppet op, når 
trangen til at sutte er på sit højeste. Når truget er tomt, vil kalven der-
for rette sutteadfærden mod inventar eller andre kalve. Kalvene har 
et naturligt behov for at sutte både under og efter mælkeoptagelse. 
Unormal sutteadfærd på andre kalve er uønsket, fordi det blandt an-
det medfører hårløshed, hævelser, infektion og øger smitterisikoen 
mellem kalve. Det er rapporteret, at kalve som i forlængelse af unor-
mal sutteadfærd udvikler tendens til at drikke urin og ofte mistrives. 
(Læs mere om det i faktaarket ”Urindrikning”).

Mulige løsninger 
Det er et nationalt krav, jf. Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve § 
19, at kalves suttebehov skal dækkes i forbindelse med mælkeopta-
gelsen. Det kan foregå ved brug af:
1)  Pattespand, pattebar eller mælkeautomat,
2)    Narresut placeret i umiddelbar nærhed af mælk tildelt i skål, 

spand eller kar, eller
3)  Løstliggende flydende sut i skål, spand eller kar.

I tilfælde af, at der anvendes mulighed 2 eller 3, skal der være mindst 
én sut til rådelighed pr. kalv, og sutten skal være tilgængelig i mindst 
20 minutter efter mælketildelingen.

Undersøgelse af suttebehov
Undersøgelser vedr. suttebehov og unormal sutteadfærd viser:
•  at sutter kan afhjælpe problemer med unormal sutteadfærd
•   at 74 %, af de 29 danske slagtekalveproducenter i undersøgelsen, 

oplevede problemer med unormal sutteadfærd
•   at slagtekalvebesætninger, der mælkefodrer i skåle eller lignende, 

hyppigst oplever problemer med unormal sutteadfærd
•   at kalve på lav mælkemængde har en højere tendens til at udføre 

unormal sutteadfærd end kalve på høj mælkemængde.
•   en højere tendens til at udføre unormal sutteadfærd hos kalve der 

ikke får opfyldt deres suttebehov. 
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FIGUR 1 
Sutter opsat foran hvert enkelt fodertrug. Der er dog stor risiko for 
gødningsforurening ved brug af denne løsning. 

FIGUR 3 
Sutter i træplade, ophængt med strips. Som vist på billedet, kan 
suttebaren vendes ud af boksen, når den ikke er i brug.

FIGUR 2 
Pattegummi ophængt i god højde over vær enkelt kalv.

FIGUR 4 
Pattegummi i træplade. En løsning der gør det nemt at udskifte og 
vaske sutter.

Forum for Slagtekalve er et fagligt forum nedsat af Landbrug & Fødevarer, Kvæg (L&F, Kvæg) for at sikre forbindelsen mellem den regionale/lokale del og den centrale 
del af rådgivningen, samt give indspil til L&F Kvægs sektorbestyrelse vedrørende den fremtidige politik på området.
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Eksempler på anvendelige sutter til kalve


