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Erfagruppe for kalve er skudt i gang 

De første erfagrupper for kalvepasser er blevet 

afholdt i Team Vest. Kalvepasserne mødes i små 

grupper på de forskellige deltagende 

besætninger. Møderne startede med en 

gennemgang af rutiner i forhold til kalve på den 

pågældende besætning. Derefter havde vi en 

gennemgang af tal på kalvene og vi snakkede om 

hvilket mål, de forskellige deltagere har for deres 

kalve. I samarbejde med alle i gruppen blev der 

udarbejdet nogle tiltag/handlingsplaner i forhold 

til besøget, som godkendes af ejer og dyrlægen.  

Disse handlingsplaner vil vi følge op på ved de 

efterfølgende besøg. Der er i alt planlagt 4 besøg, 

hvor hvert enkelt besøg har et primært fagligt 

fokus. Det første besøg havde fokus på: 

Smittepres><immunforsvar, hvor optager kalven 

bakterier/virus, hvordan styrkes dens 

immunforsvar bedst og fokus på kælvningsboks 

inkl. fødselshjælp og råmælksforsyning 

(kvalitet/kvantitet/rettidigt).  

 

De første gode erfaringer fra ”stop 

kalvediarre” 

Stop kalvediarre pakken har nu været i gang i et 

par mdr. og der er flere af jer, der har fået øjnene 

op for effekten af at gøre kalvesundheden 

målbar. ”Stop kalvediarre” pakken indeholder 

antistofmålinger, gødningsprøver, 

kimtalsmålinger på råmælk og udfodret mælk, 

samt brix værdier på råmælk og udfodret mælk. 

Flere af jer har oplevet at jeres udfodret 

pulvermælk indeholder rigtig mange 

psedomonas bakterier på trods af, at i følger 

mælketaxiens vaskeprogram. Når mælketaxien 

er blevet skilt af, så har i fundet 

belægninger/osteligende masse ved pumpen i  

 

mælketaxien. Dette medfører at kalvene bliver 

fodret med bakterier og det giver store 

udfordringer med diarre. Efter at mælketaxierne 

er blevet gjort rene for ”ost”/belægninger, så er 

kalvene stoppet med voldsom diarre og det er 

blevet meget lettere at passe kalvene. Målet med 

pakken er, at i her har et værktøj til at måle 

kalvesundheden og kommer foran, så i opdager 

begyndende mangler inden det giver problemer 

ved kalvene.  

 

Anbefaling at anvende smertestillende ved 

afhorning  

Landbrug og Fødevarer kvæg anbefaler, at der 

standard anvendes smertebehandling ved 

afhorning af kalve. Der er flere gode grunde til at 

give kalve langtidsvirkende smertestillende i 

forbindelse med afhorning. På trods af 

anvendelse af lokalbedøvelse til kalve i 

forbindelse med afhorning, kan kalve udvise 

smerteadfærd i op til 10 timer efter afhorningen. 

Dette påvirker foderoptagelse og medfører at 

kalvene udviser øget stressadfærd. LVK støtter 

op om anbefalingen om anvendelse af 

smertestillende til kalve.    
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