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I : SAMMANFATTNING

I KRAVs regkr fsr ehologisk produktion står att djuret ska få ut$va sitt naturliga beteende.
I naturligt tillsfånd ger mjolkkon di till sin avkomma i I - 11 rnånader. I den rnoderna
mjölkproduktionen fär kossan vara tillsemmans mEd sin kalv i bästa falli4 dagar innan
kalven förpassas till en ensambox eller till en gruppbox med an&a kalvar. De flesta kor blir
av med sin kalv meddetsarnmaefter kalvningen.
Jag har sedan 1997 ekologrsk mjölkproduhion S min gård och har funderat $ hur man
integrerar kalven på eu naturligl slitt i mjölkproduktionm. Kossan har efter den första
priiglingen starka band till sin kalv och kalven kiinner rnycket väl till sin mamma bland alla
andra i koradeu. Kalven har ett rörelsebehov som inte alls blir tillgodosett i en ensambox.
I detta arbete vill jag visa på metoder aä låta kalven dia sin marnma de första månaderna av
sitt liv.

2 : INLEDNING

rRÅN TIROXE TII,L MJÖLKKO . MJÖI"KKON§ NATURLIGA BETEENDE

De/"är ingen väsensskillnad mellan uroxsn och deras sentida slåkting, dagens tamboskap.
Handjuren i olika åldrar bland wox&rm, gär tillsammans i fiedligaflarkar och tuggar $ atlt
åfbart i detas vä9. Korna tillsamrrans med kvigor ooh kalvar går i egna flockar. Ledaren är en
matriark med rnånga års erfarenhet. Hon kånner skogen sch leder sina döttrat systrar och
barnbarn dit dår den bäsk maten yåxer. På samma sätt leder dagens ledarkossa sina
medsystrar till det basta betet.
Som alla idisslare saknar uroxen framtänder i överkåiken. Närden ffier anvilnåer den sin stora

sträva tunga som den virarrunt tovor av gräs,blomrnor, småkvistar, blacl sch svampar, rycker
Ioss det och sveper in det i rnunnen Där blandas det med saliv och tuggas så pass mycket att
det gfu att svflja ner i våmmen. Uroxar och kor åir noga med smaken och vet vilka växter som
de vill ha-

I en naturlig kreatursflock lar sig de ynse djuren av de äldres beleenden. De liir sig vilka
växter som år nyttiga och goda

Då en ko ska katva stiker hon sig bort från tlocken då hon vill kalva i avskildhet. I.{år kalven
år tödd slicknr kon kalven ren och pratar med den. Kalven blir då präglad på sin mamma.
lnom någon timme etter födelsen rsssr sig kalven och bödar leta efter spenarne som ger den

Iivgivande råmjölken Ntir kalven efter flera fbrsök och misslyckande hittat en spene och
mjölken rinner ner i magen viftar svansen fram och tillbaka.
De f'<irstra dagarna efter ftidelsen liggerkalven ofta och trycker i ett buskage liksom ett
rådjurskid medan modern betar i rårheten. Orn en fara hotar ligger den endast stitl och gsr
ifrån sig ynkliga tjut som gör att firarnmafi kommer och kör bort denhotande faran.
Niir kalven blir lite aldre ar der' g*matillsammans med jämnåriga kalvar. De leker mod
varandrn och ligger gima i en hög tätt intill varandra.

Kalven har liksom andra dåggdjursungat eninstinkt att dia. Kalven har ett sugbehov $
ca 20 - 30 min per dag. Tar det då inte den tiden att dia sig matt vill kalven gixna suga på
rågot arurat"



vAD uÅN»nn Hos KALvEN uÄn KALYEN DIAR ?

När kalven diar sin memmfl rinner qiölken ner i en specialkonstnrerad kanal, struprånnan.

och rakt ner i löpmagen" där den ystar sig pertekt och går ner i lagom portioner till
tunntarmen. Vi vet inte riktigt varför strupritnnan bildas, men hos kalvar som diar utlÖsEs

reflexen utan problem, För dst mesta fungerar reflexen även niir kalven uffodras med hink.

Troligsn kopplar kalven ihop hinken med mat och den har lärt sig dricka ur hink genom att

§uga d skritaiens fingrar. När stnrprånnatr av någon anledning inte bildas går mjölken nor i
våmmen och startar där en ftmrttrelseproccss med diarrd som frljd.
Det har visat sig att kalvar som ffu dia ffir ett båttre upplffg av antikroppar ån kalvar som

utfodras med mjolk från spann. Kalves kan då också dia nar den blirhungrig dvs 6 - 8 ghnger

per dygn.
Mjölkens nedbryning startar i rnunhÅlan med inblandning av saliv. Kalvens saliv innehåller ett

enzym,esteras. Esteras deltar i nedbrytning *v fet|och produltioreil §timuleras nåir kalven

driCker eller diar. Troligen bildas mer ju kingre den diar. Hos den unga kalven har löpmagen

samma funktion vid nedbrytning av ftida som magsäcken hos ett enkelmagat djur.

Förmagarna btirjar utvEcklas når kalven bOrjar äta annan föda an mjölk. Kalvar som har

tillgång titl hö och kraftfoder börjar normalt idissla under sina två f+5rsta levnådsveckor

YAD IIÄNI}ER HO§ KON TTÅN KÅLV§N IIIAB

Når kalven diar utsöndras oxytocin som gör att musklerna i livmodern drar ihop sig och

påverkar utdrivning av fosterhinnor och m«lrrkaka. Då minskar risken för kvarbliven

efterbörd hos kossan.

HormonEt oxytöcin år det hormon som $verkar horgcellerna i juwet så att rqjÖlken pr§ssa§ ut

från alveolerna till juvercisternen och därigenom blir åtkomlig för mjölkning. Oxytocin
frigörs vid kalvens massage av juwet ooh hehandting av spenenm som vi efterliknar vid vår

mjbltning av kon. I juwet finns det kontrollmekanismer som kan påverkas, dels genom

,ntatet mjölkningar per dåg och dels genom inte$itetffi i sjitlva spenstimulit. Ju mer och

intensivare kalvarna diar desto bättre aptit får rrurnmalr.

Hormonerna i magarmkanalen aktiveras i samband med mjolkningsn, vilket gör att

foderintaget kan ökas.
Mjölkar Åan flera gånger per d4g får man en avkastningnökning. I juvret finns, mekanismer

som inhiberar ngötkbildningen. Ju oftare man tömmer juwet desto mindre aktivitet har

inhibatorfunktionen. De rqiölkbildande juvercEllerna ökar i antal och får hOgre aktivitet ner

man mjölkar ottare

Bild l: Kalvens magpr
Den största magen år lÖPmagen.

Bild 2: Kalvens diande påverkar
dägguiugsreflexen och hormoner i

magtarmkanalen.



PnÅKTISxa lösnrxcÅR

I många l*nder med ett tropiskt eller sub-tropiskt klimat använder manZebukor istlillet for
våra vanliga mjolkkor, som har svårt att klara klimatet. Dessa kor sllipper inte gama till
mjölken rill maskin eller handmjölkare, om inte kalven är med, Därför låter man kalvert
stimulera mjölknedstäppet vareftEr kalven binds upp intill kon under mjölkningen, Efter
rqiölkningen slapps kalven lös och fär dia den sista feta mjolken, residualnliölken.

Åven i Sverige fiuns det besiittningar där man låter kalvarna dia efter råmjölksperioden. Det
år oftast i uppbundna system. Då brukar man ofta begrånsa antalet digivningstillfällea till2 -
3 ggr per dygn efter rånrjölksperioden eller några veckor senare.

? exemEl

Kor i r*pp.b-u$dSt, system
Få min gård, i Nonsun4 har jag 20 kor i en långbåsladugård. Mjölkproduktionen kdrivs
ekologiskt och korna mjölkarca 7 500 kg .

Konkalvarikalvningsboxochstannardårmedkalven3-4dagarochmjOlkasI-2gånger
om dagen , dåjag släpper ut kon såhofi mjötkas pa sin vanliga plats. Darefter får kalven lb§a
med kon till de andra korna Kalven hittar ett väIstrÖat stålle att iigga S, inte nödvändigtvis i
närheteu av kon, meu kossan och kalven vet var de har varandra. Är flera kalvar lösa ligger de
gärna tillsammans. Eftsr några veckor låter jag kalvama varfl etr del av dygnet i gruppbox och
dot år borjan till en försiktig awänjning frå*r kossan. När kalven är 3 -4 veckor sl*pps kalvgn
ut för att dia endast morgon och kvall ett par timmar efter mjölkningen, När kalven b caL
månader slåpps den endast uttill kon en gång om dagen. För att awä1ias helt vid ca2,5
månad.
Korna tycker om ett ha kalvarna hos sig. De slickar dem och ldller redafidem. Nar de &t
frift i ladugårdsn är även de andra koma snålla mot dsm och hytter endast fÖrsiktigt åt dem
om de vill dia någon annan ko ån ma$unffl Till ach med kvigorna år snälla och överseende

mot de små kalvarna.
Man bör hindra kalvama från att komma upp F foderbordet.

rqliiqs{rin

Åven i lösdrifter kan man ha ko och kalv tillsammans. På §ountaka Gård, Parola i Finland
har man 78 årskor med enmedelproduktion på ca 10 000 kg mjölk. Där låter mankon kalva i
kalvningsbox och dar stannar kon med kalven i 2 - 3 dagw. Kon mjölkas under denna tid tre
ganger per däg. Sedan flyttas kon ach kalven över till en mindre avdelning med plats f$r ?
kor. Efler ytterligare en vecka flyttas kon med kalven till & andra korna. Kalvarna finner sig
vål tillråtta och hålter sig i närheten av måmman, snart lågger sig kalven högst upp i ett bås

och kon lågger sig bakom den i samma bås. Kalven verkar inte störas av att kon går undan fÖr

ått åte och mjölkas. När den blir atdre utnyttjar den tidsn när kosssn ar bortr tilt au leka med
de andra kalvama. Kalvarna iir hos sina mammor 3 - 4 veckor, sedan sätts de i gruppbox med

autornatisk utfodring av mjölk och kraftfoder.
Det har visat sig i lösdrifteu ätt unge kor kommer i högre rang om de har en kalv och de kan
dårmed äta mer. Ungkons slickningar av kalven kan också påverka matsmiiltningen gynnsamt

så hon kan åta mer och d&rmed komma i b&tre konditisn.



ALLMÄNN A R.E T'tE}ilON§R

Kalven tar sin del av mjolken. Om kalven får dia friu konsumerar den l0 - 15 liter pr dag.

Låter man kalven dia innan mjolkningen finns risk att kossan inte släpper ned mjölken när
man kommer med mjötkmaskinen. Åven om man låter kalven dia efter mjölkningen verkar

det som kon håller den sista feta mjölken resiclualn{ölken, ftir fetthaherna blir väldigt
underliga de forsta provningarna efter kalvningen, §e bild 3.
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Bild: 3

Koma kan också Sverkas positivt av att bli mjölkade vid flera tillfällen till gencm aft lcalven

diar, ocrh totalproduktionEn blir högre.

tlet är viktigt att man ser till att kalven verkligen diar kon så att den ffir i sig den viktiga
råmjölken snart efter kalvningen. Om man hjälper kalven dia de forsa gånger*a blir dsn åven

tamf,re och lättare att ha att göra med.

År kalvcn tillsammans med kon 1är den sig liittare ätt äh hö och kraftfbder. kn lär sig även

att dricka w vattenkoppen"

F;fter cs,2 veckor söker de sig ofta till andra kalvar och ligger tillsammans med dem isuillet

for hos m&rnman Då kan dst vare lampligt att låta de vara delar *v dygnet i en grup@x.

Kalvar som inte fär dia sinamammor blirWldigt slickiga och vill suga på allting. Genom afi
låta dem vara i ensamboxar har man kunnat hindra dem från att suga på varandra och fil
betEendestörningar såssm at dia s" varandra. Det ilr viktigt att kalvar som fÖds upp i
gruppboxar fiir tillgodose sina naturliga behov av att fr dia.

*



Kalv och ko får starka bindningar till varandra efter den första pråglingen och när man skiljer
dem åt är det gråt mh tandagnisslan Kossan verkar reagers merän kalven men det är stora

individuella skillnader.

Med detta som bakgrund vill jag göra följande frågeställningar:

3: FRÅGESTÄLLMNGAR

Kan man integrera kalven på ett naturligt sått i mjölkgodulrtionen ?

Kornaav idag mjötkar ca 8 000 kg mjölk om årst. Harvi råd a* avs$ en del av den för att ftl
en naftrlig uppfodning av våra kalvar ?

Hur påverkas mjölkproduktioren om kalven fårdia ?

4: DISKUSSION

Det går att integrera kalven på ett naturligt sätt i mjölkproduktionen Det fims flera goda

exempel på detta.
Mjötkkon ska ju i forsta hand vara mjölkproducent och alltfor mycket mjÖlk skall ju inte

kalven dricka upp. Det finns en ekonomisk aspekt $ detta. En del av dennaekonomi kan man

fil tillbaka gsoom ett bättre hälsolåge bland kor och kalvar och en båtfie tillvaxt av kafuarna-

$ölkrasernas tjurkalvar kan utnyttja sin tillvåxtpotertial battre om de {år en båttre start i

livet.
ftr man också kan utnyttja det faktum att korna producerar mer när de också blir diade är det

också en ekonomisk f'aktor att riikua med

Borjar man tllnka i de her banoma, att ha ko och kalv tillsammans, så år det egentligen

sjålvklart. Och det går att göra rnodifieringar i befintliga systern, men det bästa vore om vi
kunde tånka på hur ko och lolv ska inhysas redan vid nybyggnation. Flera andre &ågetecken

bor ockqå råtas ut.
r Hur många veckorbör en kalv dia
r När år det lämpligast att §eparera kon ffin kalven
o Hur ofra måste katven dia, äcker det med 1 - 2 gångsr om dagen eller blir lÖpmagen för

tull om kalven har fn ti[gång på mjölk
r Hur upplever konsuncenten denna djtrhållningsform


