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INDLEDNINGINDLEDNING
Denne guide er skrevet som en del af DISARM-
projektet ‘Disseminating Innovative Solutions for 
Antibiotic Resistance Management’, finansieret af 
Den Europæiske Unions Horisont 2020 -forsknings- og 
innovationsprogram under tilskudsaftale 817591.

DISARM-projektets formål er at reducere 
antibiotikaresistens ved at sætte fokus på 
sygdomsforebyggelse og dyresundhed og derved 
reducere behovet for brug af antibiotika. DISARM har en 
lang række materialer tilgængelige via vores websted 
og YouTube -kanal. Vi har også et aktivt og kyndigt 
fællesskab i vores Facebook-diskussionsgruppe (du 
er velkommen til at deltage, klik blot på dette link 
og besvar nogle korte spørgsmål for at få adgang) 
og andre sociale mediekanaler: Twitter, Facebook, 
LinkedIn. DISARM anbefaler også tværfaglig rådgivning 
(landmænd, dyrlæger, ernæringseksperter og andre 
rådgivere) for at forbedre dyresundheden og bedriftens 
præstationer. Hvis du vil vide mere om dette, kan du 
tjekke vores værktøjskasse for at komme i gang! 

Denne guide var baseret på de oplysninger, der 
blev indsamlet under DISARM -projektet; det bør ikke 
betragtes som en komplet opslagsbog. Det giver 
et nyttigt overblik med links til praktiske videoer, 
abstracts, artikler, osv. for at facilitere god praksis. Ikke 
alle anbefalinger vil være gældende eller egnede til din 
besætning, og eventuelle interventioner bør diskuteres 
med din besætningsrådgiver.

Selvom forfatteren har gjort alle rimelige bestræbelser på at sikre gyldigheden af denne guide til Best Practice, påtager DISARM -projektteamet og finansieringsbu-
reauet sig intet ansvar for tab eller skader som følge af afhængighed af dette dokument. Brug dette dokument på egen risiko, og kontakt din dyrlæge og/eller rådgiver 
for at sikre, at de handlinger, du ønsker at udføre, passer til din besætning.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Dette projekt har modtaget finansiering fra Den Europæiske Unions Horisont 2020 -forsknings- og 
innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 817591.

Denne guide er en af de 10 Best Practice guides, 
der blev produceret under DISARM -projektet. 
De 10 guides har alle samme formål: at informere 
dig om et specifikt emne i forhold til at nedsætte 
brugen af antibiotika i husdyrsproduktion.

De andre Best Practice Guides for DISARM 
findes her.

Besøg vores HjemmesideHjemmeside

Find os på FacebookFacebook

Følg os på TwitterTwitter

Se os på YouTubeYouTube

Følg os på LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Koordineret afKoordineret af PartnersPartners
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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Kalve opdrætKalve opdræt
Den måde, vi opdrætter kalve på  besætningerne, 
kan have store og langvarige virkninger, ikke 
kun på bedriftsniveau, men i hele branchen, hvor 
spørgsmål som dyrevelfærd, dyresygdomme og 
fødevaresikkerhed kan få betydelige konsekvenser. For 
at  nå hele vejen rundt om kalvemanagement og lave 
en Best Practice Guide i at opdrætte sunde kalve er der 
brug for bidrag fra en lang række eksperter, herunder 
landmænd, dyreforskere og dyrlæger, til at identificere 
bedste praksis inden for kalveopdræt for at sikre 
deres sundhed og trivsel. Mælkeproducenter træffer 
hver dag beslutninger, der kan påvirke deres kalves 
sundhed og velfærd.

For at opnå sunde dyr med fuld trivsel,  så skal 
kalvene opdrættes i et miljø med minimal stress pga 
temperaturen.

I Europa går kalve på 2-14 uger for det meste i 
individuelle hytter/bokse, der tillader kontakt mellem 
kalvene, og som er placeret udenfor. I USA bruger ca. 
68 % af bedrifterne individuelle bokse, og i Canada 
anvendes de i 88 %. 8-12 dage før kælvning sættes koen 
i kælvningsafdelingen, hvor der tages hånd om koens 
hygiejne for at forberede kælvningen, og der gives et 
særlig foder.

Umiddelbart efter fødslen af kalven:
Rengøres/gnides kalven med groft materiale med 
energiske bevægelser på overfladen af huden for at 
aktivere cirkulationen, som moderkoen ville gøre ved 
at slikke kalven
Navlestrengen rengøres med jod
Vejrtrækning og aktivitet observeres.

Den måde, hvorpå kælvningen fandt sted, har en 
betydelig indvirkning på kalvenes levedygtighed, fordi 
dødeligheden i tilfælde af kælvningsbesvær i den 
første måned af livet er høj, og dette kan påvirke ca. 
20-25% af kalvene. Efter en vanskelig kælvning udvikler 
1-5% af kalvene lunge- og fordøjelsesforstyrrelser, 
og interventioner og dyrlægeassistance ved 
kælvningsbesvær kan være med til at reducere tabene 
betydeligt.

Kalven skal have råmælk så hurtigt som muligt 
(inden for et par timer) for at drage fordel af den passive 
immunitet, der overføres via råmælk fra moderkoen til 

INTRODUKTIONINTRODUKTION

HVILKE HANDLINGER HVILKE HANDLINGER 
UDFØRES FOR AT NÅ MÅLENE UDFØRES FOR AT NÅ MÅLENE 

HOS OPDRÆTHOS OPDRÆT

Opdræt af unge dyr indebærer ernæring, opstaldning 
og pleje i de første dage, uger eller måneder af livet. 
Hos kvæg, får og svin er dette primært fokuseret på 
dieperioden fra fødslen til fravænning. Den neonatale 
periode er en meget vigtig fase - dyr er meget følsomme 
og sårbare over for sygdoms-, stress- og miljømæssige 
udfordringer, så de kræver særlig opmærksomhed 
og pleje. Dyrs tidlige livserfaringer kan også have en 
betydelig indvirkning på deres sundhed og ydeevne 
senere i livet. 

Fosterudvikling påvirker også unge dyrs ydeevne, 
men dette er ikke omfattet af denne guide. Her 
fokuserer vi på managementstrategier for unge dyr, 
når de er født. 

Hvorfor er tidlig opdræt vigtig?

kalven. Management rutiner kan være med til at sikre 
råmælksindtag og vaccination af køerne kan forbedre 
kalvenes immunitet. I perioden efter kælvning holdes 
kalvene i kælvningsafdelingen i bokse enten uden 
moder ko eller i fællesboks med moderko, og efter en 
uge flyttes de til enkelt hytter udenfor eller enkeltbokse 
indendørs, afhængigt af det opdrætssystem, der 
anvendes på gården.

Patogener
Microber i miljøet
Ændringer i fodring
Opstaldningsforhold

Kælvningsbesvær
Luftsystem ændres
Fravær af antistoffer
Klima faktorer

Vigtige faktorer i den neonatale periodeVigtige faktorer i den neonatale periode

Fjerkræs opdræt

Opdrætte kalve uden antibiotika

Tidlig opdrætsfase repræsenterer en vigtig periode 
inden for avl og kræver særlig teknisk og hygiejnisk 
management for at sikre konkurrenceevnen i 
fjerkræproduktionen samt dyrevelfærden. Der blev 
udtaget prøver af 30 Label Rouge-fjerkræflokke. Der blev 
indsamlet data om miljø, fodring, vanding, rengøring og 
desinfektion, kropsvægt og overvågning af kroppens 
tilstand, og der blev også sendt et spørgeskema til 
landmændene for at identificere deres management. 
Følgende data var interessante: vægt, ensartethed af 
flokken, hastighed  af trædepudesvidninger, dødelighed 
og velfærd rating på 15 dage. Ud fra undersøgelsen 
blev det konstateret, at kyllingernes oprindelse havde 
en betydelig effekt på flokkens vægt, ensartethed 
og dødeligheden efter 15 dage. Adgang til specifikt 
opstartsfodringsudstyr synes også at påvirke vægten, 
ensartethed og hastigheden af trædepudesvidninger i 
slutningen af første periode. Denne hastighed påvirkes 
også af kuldets kvaliteten. Mere information om 
hvordan tidlig opdrætsbetingelser for slagtekyllinger 
påvirker brugen af antibiotika og dødelighed i de første 
10 dage kan læses her.

En britisk undersøgelse viste, at i gennemsnit når 
14,5% af levendefødte kvier ikke deres første kælvning, 
hvor lungebetændelse er den største kendte årsag til 
dødelighed hos kalve i alderen 1 til 6 måneder. En anden 
britisk undersøgelse, der undersøgte slagtekalvelunger 
ved slagtning, viste at kalve med sunde lunger tog 72 g/
dag mere på end dem med moderat lungeskade og 202 
g/dag mere end dem med alvorlige skader. Grundlaget 
for hver kalvs levetid og produktivitet begynder ved 
fødslen. De første to måneder er særlig vigtige – der er 
en direkte forbindelse mellem kvievækst i de første to 
måneder af livet og alderen ved første kælvning, ydelse 
i første og anden laktation samt levetid i besætningen. 
Hvis en ung kalv ikke vokser effektivt i de første måneder, 
kan det være for sent at ‘indhente senere’. Derfor er 
omhyggelig, proaktiv styring af den unge kalv afgørende 
for at maksimere den fremtidige produktivitet.

https://www.dairyaustralia.com.au/resource-repository/2020/07/09/rearing-healthy-calves-manual--second-edition
https://www.dairyaustralia.com.au/resource-repository/2020/07/09/rearing-healthy-calves-manual--second-edition
https://www.dairyaustralia.com.au/resource-repository/2020/07/09/rearing-healthy-calves-manual--second-edition
https://actavetscand.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13028-019-0442-8
https://actavetscand.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13028-019-0442-8
http://journees3r.fr/spip.php?article4943
http://journees3r.fr/spip.php?article4943
https://www.itavi.asso.fr/content/le-demarrage-en-production-de-poulets-de-chair-label-rouge
https://www.itavi.asso.fr/content/le-demarrage-des-poulets-de-chair-jeuneaviplus
https://www.zoetis.co.uk/_locale-assets/pdf/rispoval-dairy-calves-leaflet-clean.pdf
https://www.zoetis.co.uk/_locale-assets/pdf/rispoval-dairy-calves-leaflet-clean.pdf
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De kvantitative handlingers formål er at forøge 
antallet af kalve:

Alle køer og kvier løbes hvis det er muligt
undgå reproduktionsproblemer og derved nedsætte 
kælvningsintervallet
undgå aborter ved at fjerne årsagerne (infektion, 
foder, traumer);
nedsætte  kalvedødeligheden via god kælvnings-
management, god hygiejne og et godt miljø
Resultaterne ses i antal levende fødte kalve, 

fravænningskalve og hvor mange som når første 
kælvning.

De kvalitative handlinger har til formål at opnå en 
bedre fremtidig generation end den nuværende:

at sikre et højere genetisk potentiale fra generation 
til generation
sikre optimale betingelser for opdræt og 
udvikling af opdræt for at kunne udvide deres 
produktionspotentiale.
Den kvalitative del af opdrættet afspejles i 

udskiftningshastighed i basisbesætningen.

De økonomiske handlinger har til formål at øge 
mælkeproduktionens økonomiske effektivitet på 
følgende måde:

optimering af kalvenes gennemsnitlige daglige 
vækst;
nedsættelse af de faste omkostninger
øget arbejdsproduktivitet.

Opdrætte pattegrise uden antibiotika
Hovedformålet er at reducere risikoen for at komme 
i kontakt med patogener, der ville kræve brug af 
antibiotika, såsom patogener, der forårsager diarré hos 
smågrise.

Diarré hos smågrise kan skyldes flere patogene 
agenser, herunder Campylobacter  spp.,  Clostridium 
perfringens,  Escherichia coli,  Salmonella  spp., 
gruppe A rotavirus (RV-A), coronavirus (overførbar 
gastroenteritisvirus -TGEV; svineepidemisk diarrévirus 
-PEDV) samt nematode og protozoiske parasitter, se her. 
En anden undersøgelse  viser, at  E. coli,  C. perfringens 
type A, rotavirus og  C. difficile er enteriske patogener 
af bekymring for drægtighedsstalde og yderligere 
forskning er nødvendig for at forstå årsagerne til de 
tilfælde, der ikke er diagnosticeret. 

Brugen af alternative produkter eller ingredienser 
med funktionelle egenskaber giver mulighed for 
at forbedre svinesundheden og dermed reducere 
medicinering, se her, her og her.

De generelle mål for at opdrætte smågrise er:
sikre en passende daglig tilvækst
udnyttelse af eksisterende ressourcer og 
miljøforhold
indførelse af teknologiske løsninger med lavt forbrug 
af materialer, energi og arbejdskraft;
maksimering af arbejdsproduktiviteten og 
forrentning;
at stimulere immunforsvaret naturligt ved hjælp af 
stoffer, der er i stand til at modulere immunfunktioner 
(f.eks.  spraytørret dyreplasma,  gærderivater.

På trods af den hygiejniske, tekniske og 
immunforebyggende indsats i de seneste år er 
tarmpatogener stadig almindelige i nogle europæiske  
smågriseproduktionsenheder.

Opdrætte fjerkræ uden AB
Anvendelsen af planteekstrakter i fjerkræfoder er en 
lovende metode til at styrke dyrenes naturlige forsvar. 
Denne metode er imidlertid begrænset af manglen 
på solide referencer og solide metodologiske evidens. 
En bibliografiske undersøgelse identificerede 4 
planteekstrakter: Astragalus, Echinacea, Ginseng og 
Melissa. Astragalus, Echinacea, Ginseng og Melissa 
havde ringe eller ingen cytotoksiske virkninger. 
Resultater fra eksperimenter med Melissa og Ginseng 
tyder på, at disse kan have immunstimulerende 
aktiviteter. Melissa- og Ginsengekstrakterne synes at 
være ikke-cytotoksiske kandidater, der er i stand til at 
stimulere fjerkræs naturlige forsvar.

I forbindelse med antibiotikabegrænsning bør 
colibacillosis forebyggelse i kyllingefarme maksimeres. 
Denne sygdom behandles normalt med antibiotika. 
Forståelse af den psykologiske og sociale sammenhæng, 
som landmændene befinder sig i, kan have en 
indvirkning på management. De vigtigste incitamenter 
til at forhindre colibacillosen var ønsket om at forbedre 
indtjening og reducere brugen af antibiotika. Statistisk 
analyse viste fem landbrugsprofiler. Rådgivningen bør 
tilpasses i henhold til disse profiler: “eksperimenterede 
med små motiverede landmænd”, ”unge og 
uafhængige landmænd”, “landmænd med andre 
prioriteter”, “motiveret med små kyllingehusbønder” 
og “risikovillige landmænd”.

Antibiotika brug er den mest almindelig årsag til 
spredning af antibiotikaresistens, men at reducere brugen 
af antibiotika er ikke tilstrækkelig til at vende resistens. Ved 
kun at fjerne antibiotika selektionspres vil dog ikke fører 
til plasmid tab i alle plasmid / vært kombinationer. Nedsat 
brug af antibiotika skal kombineres med alternative 
metoder, der er rettet mod tabet af resistensgenet, for at 
bremse spredningen af resistens.

Selv med god management, kan bakterielle 
infektioner som stammer fra ubalance i tarmens 
mikrobiota forårsage produktionstab i æglægger. 
Forebyggende fodringsstrategier, der understøtter 
tarmflora, kan være et omkostningseffektivt alternativ 
til antibiotika, især omkring topproduktion. Faktisk 
kan usælgelige æg og udfordringen med resistente 
bakterier gøre antibiotikabrug dyrere end ikke-
antibiotikaalternativer. Organiske syrer og fytogene 
fodertilsætningsstoffer er blevet accepteret som et 
effektivt redskab til at forebygge og kontrollere 
sygdomsspredning hos fjerkræ.  

HVORFOR ER HVORFOR ER 
RÅMÆLKSPERIODEN SÅ VIGTIG RÅMÆLKSPERIODEN SÅ VIGTIG 

FOR DEN NYFØDTE KALV?FOR DEN NYFØDTE KALV?

Råmælksperioden, eller de første tre dage efter fødslen, 
er en vigtig periode med overførsel af passiv immunitet 
fra ko til kalv. I mangel af råmælk vil kalvenes 
modtagelighed for infektioner stige alvorligt, fordi de er 
født med utilstrækkelige immunoglobuliner (Godden, 
2008). Kalvenes naive immunstatus ved fødslen 
skyldes immunglobuins manglende evne til at overføre 
gennem moderkagens væg fra moderko til fosteret.

Sygdom hos kalve kan nedsættes ved passiv overførsel 
af høj mængde råmælks  immunoglobuliner i de første 
timer af livet. Furman-Fratczak et al. (2011) registrerede 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5437690/pdf/13028_2017_Article_299.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3788656/pdf/cjvr_10_254.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3788656/pdf/cjvr_10_254.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3788656/pdf/cjvr_10_254.pdf
https://www.mdpi.com/2076-2615/10/2/242
https://jasbsci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40104-015-0042-z
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731118000873?via%3Dihub
https://www.researchgate.net/publication/221972346_Natural_alternatives_to_in-feed_antibiotics_in_pig_production_Can_immunomodulators_play_a_role
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0450.2001.00431.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0450.2001.00431.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0450.2001.00431.x
https://hal.inrae.fr/hal-02734430
https://hal.inrae.fr/hal-02734430
https://www.itavi.asso.fr/content/freins-et-motivations-des-eleveurs-de-poulets-mettre-en-place-des-mesures-preventives-contre
https://journals.asm.org/doi/10.1128/aac.00380-19?permanently=true
https://journals.asm.org/doi/10.1128/aac.00380-19?permanently=true
https://www.biomin.net/science-hub/a-profitable-preventive-approach-to-gut-health-in-layers/
https://www.biomin.net/science-hub/a-profitable-preventive-approach-to-gut-health-in-layers/
https://www.biomin.net/science-hub/a-profitable-preventive-approach-to-gut-health-in-layers/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030211005819
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den laveste frekvens og intensitet af sygdom hos 
kviekalve med serum γ-globulinniveauer >10 g/L ved 
30 til 60 timer. Desuden voksede kviekalvene bedre og 
nåede den optimale vægt til første løbning hurtigere.

Mange faktorer er medvirkende til udviklingen af en 
stærk immunitet og effektiv beskyttelse mod neonatale 
sygdomme. Novo et al. (2017) rapporterede, at kalvene, 
der fik frisk råmælk fra deres egne mødre, har en mere 
robust fysiologisk udvikling, mens kalve, der modtog 
frossen råmælk fra donorer, har mere blege slimhinder 
og anæmi under diarréepisoder. Også utilstrækkelig 
absorption af råmælk immunoglobuliner i de første 
timer af kalvens liv resulterer i dårlig overførsel af passiv 
immunitet, hvilket fører til en øget risiko for dødelighed 
og nedsat sundhed og levetid (Godden, 2008). Morin et 
al. (2021) fandt, at oddsene for tilstrækkelig overførsel 
af passiv immunitet (af kalve i små besætninger) var 
påvirket af mængden af råmælk ved første måltid 
(2,6 gange højere hos kalve, der fik ≥2,5 L råmælk), af 
råmælks Brix-niveau (2,9 gange højere hos kalve, der fik 
≥ 24,5% Brix-råmælk), og af den tidsperiode, hvor kalve 
fik råmælk efter fødslen (1,6 gange højere hos kalve, der 
fik råmælk).

Råmælken indeholder næringsstoffer, 
antimikrobielle faktorer og vækstfaktorer, men også 
værdifulde mikroorganismer (De Dea Lindner et al., 
2011). En passende råmælksforsyning forbedrer dyrets 
fremtidige produktivitet, fordi det har en positiv effekt 
på etableringen og udviklingen af tarmmikrobiotaen 
(Gomez og Chamorro, 2017). Den naturlige probiotiske 
mikroflora (dvs.  Bifidobacterium  og  Lactobacillus) 
i råmælk reducerede koloniseringen med E coli 
og formindskede forekomsten/sværhedsgraden 
af neonatal kalvediarré, da kalve blev fodret med 
pasteuriseret råmælk kort efter fødslen (De Dea 
Lindner et al., 2011; Malmuthuge et al., 2015).

Andre fordele ved en tilstrækkelig råmælksforsyning 
er den øget produktivitet samt levetid hos fremtidens 
malkekøer (Gomez og Chamorro, 2017). Robinson et al. 
(1988) rapporterede fordelene ved, at kalvene havde 
tilstrækkelig serum IgG 1 eller 2 dage efter fødslen til 
den efterfølgende gennemsnitlige daglige vækst indtil 
fravænning, mens Massimini et al. (2006) rapporterede 
de samme resultater for malkelam.

Den øgede gennemsnitlige daglige tilvækst 
resulterede i en lavere alder ved første kælvning og 
kælvning med en synlig reduktion af omkostningerne 
ved udsætningsstrategier (Furman-Fratczak et al., 2011; 
Tozer og Heinrichs, 2001). Ændring i udsætningsalder 
og stigningen i ydelse blev rapporteret af Faber 
et al. (2005), da kvier fik 4 L råmælk ved fødsel. 
Omkostningerne ved at producere kælvekvier blev 
reduceret betydeligt, hvis udskiftningsprocenten var 
lav (Tozer og Heinrichs, 2001).

DeNise et al. (1989) undersøgte virkningerne af passiv 
immunitet på den efterfølgende produktion i kvier og 
konkluderede, at immunoglobuliner fra råmælken 
kan være en indikator for efterfølgende vækst og 
produktion,  dvs. en højere ydelse og fedtindhold 
(DeNise et al., 1989).

ZLTO har udviklet en råmælksstyringsprotokol:
Malk koen umiddelbart efter fødslen. Den første 
råmælk er af den allerbedste kvalitet.
Mål kvaliteten af råmælken for at bestemme 
mængden af antistoffer ved hjælp af et colostrometer. 
Kassér råmælk med kvalitet <50 g/L. Dette giver dig 
en sikkerhed for mængden af antistoffer i råmælken 
i stedet for at gætte udfra udseende.
Sørg for, at råmælks- og udfodringsudstyret er rent. 
Snavs indeholder bakterier og vil reducere effekten 
af antistofferne i råmælken.
Inden for 1 time efter fødslen, gives kalven 4 liter (10% 
af kropsvægten, hvis kendt) af råmælk på omkring 
40 grader Celsius. Jo hurtigere råmælken gives efter 
fødslen, jo flere antistoffer kan kalven absorbere 
gennem tarmen.
Brug helst en patte, når du administrerer råmælk. Dette 
giver en sutterefleks, som stimulerer tarmfunktionen.
Frys resterende råmælk for reserver ved en konstant 
temperatur på -18 grader. Mærk råmælk med 
konummer og dato og kassér råmælk fra paraTB 
positive køer.
Anden malkning til overgangsråmælksfodring skal 
finde sted 12 til 18 timer efter fødslen for at sikre, at 
kalven har absorberet nok antistoffer.
Diskuter råmælksprotokollen med ZLTO-rådgiveren 
eller din dyrlæge.

https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2017.01.025
https://doi.org/10.3168/jds.2020-19476
https://doi.org/10.3168/jds.2020-19476
https://www.researchgate.net/publication/268377034_Recovery_and_Identification_of_Bovine_Colostrum_Microflora_Using_Traditional_and_Molecular_Approaches
https://www.researchgate.net/publication/268377034_Recovery_and_Identification_of_Bovine_Colostrum_Microflora_Using_Traditional_and_Molecular_Approaches
https://doi.org/10.3168/jds.2015-9607
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1076.8808&rep=rep1&type=pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1076.8808&rep=rep1&type=pdf
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(01)74623-1/pdf
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(89)79140-2/pdf
https://youtu.be/xlwf13hhbRQ
https://disarmproject.eu/resources/colostrum-management-protocol-for-calves/
https://disarmproject.eu/resources/colostrum-management-protocol-for-calves/


www.disarmproject.euBest Practice Guide - Opdræt management 66

HVOR VIGTIGT ER HVOR VIGTIGT ER 
FRAVÆNNING AF KALVE?FRAVÆNNING AF KALVE?

Meget tidlig fravænning af 
mælkeerstatningsfodret kalve 
Meget tidlig fravænning sker i en alder af 3-5 uger. Fra 
den alder fodres kalve med mælkeerstatninger og en 
kraftfoderstarterblanding.

Hvis kalvenes drøvtygning er udviklet, kan meget 
tidlig fravænning have gode resultater. Ved at vænne 
kalven til at forbruge koncentrater og vand udvikles 
rumen også ved hjælp af flygtige fedtsyrer.

For at stimulere optaget af koncentreret foder 
modtager kalve fast foder fra dag 2 i livet. Hovedkravet 
for vellykket fravænning er, at kalven indtager mindst 
1,5-2 kg foder om dagen i mindst 3 på hinanden 
følgende dage.

Hvis kalvene ikke optager kraftfoder selv, er det 
nødvendigt at fodre dem manuelt eller opmuntre dem 
til at optage kraftfoder ved at placere en mængde 
kraftfoder på bunden af suttespand/skål umiddelbart 
efter fodring af mælk (Dairy-cattle, 2019).

Kalvenes fordøjelsessystem er ikke komplet og 
tilstrækkeligt udviklet i en alder af 3 uger, så det 
anbefales, at minimums fravænningstid er 4 uger. 
Indtaget af foder stiger hurtigt efter fravænning 
(Coleen et Heinrichs, 2007).

Tidlig fravænning af kalve
Tidlig fravænning sker i en alder af 40 - 120 dage 
hvor der fodres intensivt med mælkeerstatninger og 
koncentreret kraftfoder. Det er det mest udbredte 
system i mælkebesætninger.

Valg af den optimale fravænningstidspunkt for 
kalve afgøres af kropsvægt og alder. I øjeblikket 
vælges tidspunktet for fravænning af kalvene ud 
fra indtaget af foder. Tidlig optagelse af kraftfoder 
giver mulighed for en hurtig stigning i foderoptag 
og dermed også at reducere alderen på det optimale 
fravænningstidspunkt (Roth et al., 2009). For at overgå 
fra mælk til foder skal kalven forbruge mindst 500-700 
g foder om dagen. Jo tidligere forbruget af foder starter, 
jo hurtigere er det optimale fravænningstidspunkt.

Tidlig fravænning af kalve giver en række økonomiske 
og tekniske fordele:

reducerer omkostningerne ved mælkefodring af kalve;
øger bedriftens finansielle effektivitet ved at øge 
mængden af mælk bestemt til salg;
det tidlige forbrug af foder af vegetabilsk oprindelse 
påvirker udviklingen af vommen og optaget af 
foder har en positiv indflydelse på det fremtidige 
produktionsniveau.

Sen fravænning af kalve
Det sker i en alder af 4-5 måneder for kalve af 
mælkeracer og på 7-8 måneder for kødkvægsracer. Ved 
fravænning skal kalven kunne forbruge 1 kg koncentrér 
foder og 2,5 kg hø eller tilsvarende i grøn masse.

Anbefalinger

Forberedelse af kvier til reproduktion

Tekniske handlinger

Fravænning bør ske gradvist, over 7-10 dage, for at 
undgå problemer under fravænningen;
I tilfælde af sutteautomat fravænnes ved at nedsætte 
mængden af mælk pr dag samtidig med at 
kraftfodertildelingen øges;
I tilfælde af suttespand sker fravænning ved gradvist 
at reducere den givne mængde mælk;
Ved at begrænse mængden af mælk eller erstatning 
dagligt og indføre et koncentreret foder og høtilskud 
i rationen, opfordres kalven til at optage foder fra 
en meget ung alder, hvilket fører til en hurtigere 
udvikling af fordøjelseskanalen;
Uanset den alder, hvor fravænning sker, anbefales 
det for at reducere og endda undgå specifik stress 
at holde kalvene i de samme bokse, hytter eller båse, 
hvor de blev anbragt i mælkeperioden, yderligere 5-6 
dage efter at have stoppet tildelingen af mælk.

Udtrykket er fastsat efter kriterierne:
kønsmoden: repræsenterer det øjeblik, hvor kroppen 
bliver i stand til at reproducere. Hos kalve er alderen 
generelt 15 måneder;
kropsvægt: når kalvene når 70-75% af den voksne 
vægt, henholdsvis over 400 kg;
alder: Kvier indføres normalt ved 16-20 måneders 
alder for reproduktion;
kropsudvikling: kvier ved første inseminering: 90-
95% af voksenhøjden, 85-90% af længden og 80-85% 
af bredden

For at opnå en god reproduktiv evne skal kvier holdes 
i grupper:

inseminationsforberedelsesgruppe: 14-16 måneder 
gammel;
løbekvier: minimumsalder 15 måneder, disse 
overvåges nøje for insemination;
gruppe inseminerede kvier følges i højst to måneder 
for at se, om brunsten vender tilbage;
drægtige kvier:  der er diagnosticeret drægtige
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HVOR VIGTIGT ER  HVOR VIGTIGT ER  
OPDRÆT AF SMÅGRISE?OPDRÆT AF SMÅGRISE?

HVOR VIGTIGT ER HVOR VIGTIGT ER 
OPDRÆT AF LAM?OPDRÆT AF LAM?

På store besætninger fordeles mindre pattegrise til 
ammesøer (som farer samme dag, og antal pattegrise 
er mindre end antallet af funktionelle brystvorter).

 Hvis der ikke er nogen ammesøer med faring samme 
dag, kan pattegrisene først anbringes hos dem efter 
råmælksperioden.

Efter fødslen installeres pattegrise termoregulerings-
mekanismen efter 48 timer. Til dette kan tilføjes 
de mangelfulde mikroklimaforhold, så sammen 
fremkalder de hypoglykæmi hos pattegrise. Dette 
kommer til udtryk ved tab af appetit, muskelrystelser, 
generel svaghed og usikre bevægelser. På grund af 
dette kan pattegrisene ikke længere sutte og forblive i 
hvileområdet, som de ikke forlader.

Forebyggelse af hypoglykæmi hos pattegrise: at 
give råmælk i de første timer af livet; sikre optimale 
mikroklimaforhold (temperatur 30°C- 32°C, fugtighed 
60-65%); administration af glukose ved injektion eller 
gennem mund, 5 ml hver dag i 3 dage. I betragtning 
af vigtigheden af råmælk vil smågrise sutte senest en 
time efter fødslen og derefter hver time.

Betydningen af råmælk hos pattegrise
Umiddelbart efter faring er det meget vigtigt, at 
pattegrisene sutter råmælk, som beskytter dem mod 
infektioner i de første dage af livet, da de ikke har 
immunitet med, fordi soens moderkage ikke tillader 
overførsel af antistoffer fra moderen til fosterne. 

Denne overførsel foretages kun gennem råmælken, 
som pattegrisene forbruger i de første timer af livet. 
Pattegrise, der ikke sutter råmælk, overlever normalt 
ikke.

De mindre udviklede pattegrise sutter på de øverste 
brystvorter, hvilket giver mere mælk.

Soens mælkeproduktionen giver alle de nødvendige 
næringsstoffer og energi til pattegrisene indtil 3 ugers 
alderen.

Efter denne alder er yderligere fodring med andet 
foder obligatorisk på grund af de øgede krav til 
pattegrisene.

Så mælken påvirker smågrisenes kropsvækst indtil 
3-4 ugers alder, hvorefter vægtforøgelsen kun påvirkes 
af det ekstra foder.

At vænne sig til den ekstra foder skal starte ved 7-10 
dages alderen ved hjælp af stegte korn (især byg). I de 
første dage gives ca. 50 g foder / grise.

Reglerne for fravænning henviser hovedsagelig til den 
gradvise overgang fra pattegris til fravænnet smågris, 
nemlig: tilvænning af ekstra foder fra 7-8 dage , hvilket 
reducerer antallet af suttende grise med 4-5 dage før 
fravænning.

Reduktion af antallet af suttende grise fører 
smågrisene til at forbruge yderligere foder i større 
mængder.

Anbefaling:
5 dage før fravænning, 4-5 suttende;
4 dage før fravænning, 3-4 suttende;
3 dage før fravænning, 2-3 suttende;
2 dage før fravænning, 1-2 suttende;
en, der sutter på fravænningsdag.

Smågrisestalden. Før indsættelse rengøres, vaskes, 
desinficeres, vaskes igen, hvidkalkes og opvarmes til 
den temperatur, der kræves for smågrisene.

De fravænnede smågrise bevæger sig fra farestalden 
til smågrisestalden, enten med trailer eller til fods, og 
håndteringen af dyrene udføres forsigtigt og tålmodigt.

Samtidig er der kønsadskillelse, selv når hannerne er 
blevet kastreret på grund af forskellige vækstrater.

Kategorien “slagtesvin” omfatter smågrise, der har 
nået en vægt på ca. 25-30 kg og en alder på 90-120 
dage.

De forbliver i denne kategori indtil de er 8-9 måneder, 
når de unge galte når vægte på 120-130 kg, og de unge 
gylte 110-120 kg.

Efter denne alder, men især efter at have nået disse 
vægte, kommer dyrene ind i reproduktionssektoren 
eller på slagteriet.

I vurderingen af besætningernes velfærd og i hjælpen 
til at indføre nye teknologier er dyrenes sundhed et 
vigtigt kriterie. Optagelse af foder og staldsystemer 
påvirker dyrenes adfærd hvilket påvirker opdrættet. 
Nylige undersøgelser har vist, at fodring og hvileadfærd 
ændrer sig hos unge dyr på sygdomstidspunktet 
(Szyszka og Kyriazakis, 2013) og smerte (Heinrich et al., 
2010), således at præcisionsovervågning kan hjælpe til 
med at opdage tidlige tegn på sygdom hos dyr.

Fravænne smågrise

Opdræt af dyr er baseret på en række forebyggende 
handlinger for at begrænse forekomsten af infektioner 
og deres spredning i besætningen. Overvågning 
og pleje er derfor påkrævet fra en meget ung alder. 
Mens sygdomme opstår, og efter diagnosen, kan 
antibiotikabehandling være nødvendig. Læs mere her.

Ved opdræt af lam skal man overveje god praksis 
i forbindelse med stalde og hygiejne. God praksis i 
forbindelse med stalden til beskyttelse af lammene 
er smittebeskyttelse, vand, tekniske anbefalinger 
til organisering og indretning af fårestald, affald, 
rengøring og desinfektion af fårestalden, belysning og 
ventilation. Læs mere her.

Landmanden mener, at en synligt forbedret 
råmælkskvalitet er en væsentlig årsag til reduktionen 
i forekomsten af sygdommen. Dette har også at gøre 
med gradvise forbedringer som bedre moderfår, 
ernæring, genetik og generel sundhed.

https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/f2104eea-0696-4379-8803-bde4f2437e32
https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/5d181f32-1d59-4e3b-bb3f-82d0cd126b7f
https://www.farmantibiotics.org/wp-content/uploads/2017/07/Isaac-Crilly-sheep-Northern-Ireland.pdf
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Betydningen af råmælk til lam
At fodre de nyfødte drøvtyggere med tilstrækkelig 
mængde råmælk, så tidligt som muligt efter fødslen, 
er en effektiv god metode for at opnå god passiv 
immunoverførsel for optimal beskyttelse af lam, så 
deres sundhed er forbedret og mindre tilbøjelige 
til at have brug for antibiotika behandlinger imod 
infektioner.

Lam skal fodres med en given mængde råmælk 
(pasteuriseret ved 63°C  i 30 minutter), svarende til 8 
g kropsvægt på IgG/ Kg, opdelt i tre lige måltider i de 
første 24 timer efter fødslen, der gives 2, 14 og 24 timer 
efter fødslen. Dette svarer i gennemsnit til ca. 150-200 
ml råmælk pr. fodring.

HVOR VIGTIGT ER HVOR VIGTIGT ER 
FJERKRÆSOPDRÆT?FJERKRÆSOPDRÆT?

Forholdene i det tidlige liv påvirker kyllingernes 
sundhed og adfærd i lang tid.

Konventionelle slagtekyllinger, der transporteres 
til slagtekyllingebesætningen kort efter fødslen, 
kan lide af stres pga håndtering i rugeri, foder og 
vandmangel og transporten. Denne stress er skadelig 

for fuglenes immunologiske og fysiologiske udvikling, 
hvilket resulterer i mindre modstandsdygtige fugle. 
De forskellige resultater af systemerne viser ingen 
adfærdsforskel i stierne, men kyllinger, der klækkes 
i laden, udviser mindre dødelighed, har et bedre 
helbred og færre trædepudesvidninger end dem, der 
udklækkes i det traditionelle system.

Besætningsejer har generelt stor tillid til det 
drikkevand, de giver til deres kyllinger. Især når dette 
kommer fra vandværket. Denne tillid er imidlertid ofte 
ikke berettiget. Faktisk viser forskning, at næsten 8 
procent af vandet på drikkenippelniveau var uegnet 
og næsten 20 procent mindre egnet som drikkevand 
til fjerkræ. Vandkvaliteten fortjener vedvarende 
opmærksomhed.

En optimal tarm sundhed er afgørende for en sund 
vækst af slagtekyllinger. Flere faktorer såsom høje 
temperaturer i miljøet, påvirker sundhed i tarmen 
negativt. Zink som tilskud i et kompleks sammen med 
aminosyrer har en større effekt på tarmens sundhed 
hos slagtekyllinger i forhold til en uorganisk kilde såsom 
ZnSO4. Især i perioder med stress observeres større 
virkninger med hensyn til foderskift, tarmmorfologi og 
kødkvalitet. Zink er et vigtigt sporstof, der er kendt for 
at være en del af flere biologiske processer. De bedste 
resultater opnås ved tilskud i foder med et organisk 
zink-aminosyrekompleks, især i stressede perioder.
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https://disarmproject.eu/resources/colostrum-management-in-lambs/
https://youtu.be/t7nTH2PKeLg
https://youtu.be/t7nTH2PKeLg
https://doi.org/10.3382/ps/pez525
https://doi.org/10.3382/ps/pez525
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