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i melkeproduksjon har det i mange tiår vært anbe-
falt å gi kalven en melkemengde tilsvarende 10 % av 
kroppsvekten per døgn i cirka seks uker. Målet har 
vært å få kalven raskt over på kraftfôr og grovfôr. 
Virkemidlet for å oppnå dette har vært å gi en 
begrenset melkemengde.

i de nye anbefalingene fra Høgskolen i Nord-trøn-
delag (1) framkommer det at kalven skal ha helmelk 
som det viktigste fôret de første fire leveukene. første 
levedøgn anbefales fri tilgang på råmelk, og minst to 
liter råmelk innen to timer etter fødsel. deretter anbe-
fales det å gi seks liter råmelk/melk per døgn fram til 
kalven er seks uker gammel (seks liter melk per døgn 
innebærer at kalven får cirka 13 % av kroppsvekten 
ved to ukers alder, og 10-11 % av kroppsvekten ved 
fire ukers alder). en kalv på 40 kg kan få opptil to liter 
melk per porsjon, og en kalv på 60 kg kan få tre liter 
per porsjon. i fôringsautomater bør minimumsrasjonen 
per porsjon være 1,5 liter for å gi kalven metthets-
følelse og for å redusere forekomsten av suging. det 
angis videre at moderate mengder melk (5-6 liter per 
døgn) etter råmelksperioden vil stimulere kalven til å 
ete både grovfôr og kraftfôr. kalver bør ikke avvennes 
fra melk tidligere enn ved seks ukers alder, og det 
anbefales at avvenningen fra melk skjer ved gradvis 
nedtrapping over to uker. dersom kalvene ønskes 
avvent før seks ukers alder, anbefales appetittfôring 
med syrna melk. 

kanadiske undersøkelser har vist at holsteinkalver 
drikker 10-12 liter melk per døgn første levemåned når 
de har fri tilgang (2-8). de har da en tilvekst på cirka 
ett kg per døgn (3). dette er omtrent det dobbelte 
av tilveksten som oppnås med restriktiv melkefôring 
(tilsvarende 10 % av kroppsvekten). Høy tilvekst i 
melkefôringsperioden har gitt lav sykdomsforekomst 
(3, 6), redusert alder ved første bedekning og økt 
melkeproduksjon i første laktasjon (9-11). 

Høye melkemengder har vært angitt å være uheldig 
på grunn av lavere opptak av grovfôr og kraftfôr (12) 
og forsinket utvikling av vomfunksjonen (6,13). fram 
til to ukers alder er imidlertid opptaket av kraftfôr 
og grovfôr minimalt uansett om kalvene gis restriktiv 
eller fri tilgang på melk (14). først ved to ukers alder 
begynner kalver å ta opp fast føde i mengder av 
betydning (14). selv om kalver på restriktiv melke-
fôring har høyere opptak av kraftfôr i melkefôrings-
perioden enn kalver gitt store melkemengder, er 
kraftfôropptaket etter avvenning likt i begge gruppene 
(15). fröberg og Lidfors (16) har i atferdsstudier vist 
at kalver (n = 16) som får være sammen med mora og 
die fritt (i løsdriftsfjøs med robotmelking), drøvtygger 

signifikant mer i andre leveuke enn kalver (n = 18) 
oppstallet uten voksne og gitt melk fra melkefôrings-
automat. dette kan forklares med at kalver lærer  
grovfôropptak av eldre storfe (14, 17). 

resultater fra andre atferdsstudier tyder på at 
kalver gitt restriktiv melkemengde rauter mye (18) og 
er kronisk sultne (19). forekomsten av lek er bety-
delig lavere hos kalver gitt seks liter melk per døgn 
sammenliknet med kalver gitt 12 liter melk per døgn 
(20). tungerulling og suging på andre kalver ansees å 
være atferd som oppstår fordi kalvene ikke får dekket 
sine naturlige behov (16, 21). slik atferd ble ikke 
observert hos 16 diekalver, mens dette ble observert 
hos henholdsvis to og elleve av 18 kalver gitt ni liter 
melk per døgn fra automat (16).

Avvenning fra melk påfører kalver en stressreak-
sjon (14). Gradvis avvenning er vist å øke opptaket av 
annet fôr og å redusere stressresponsen (6, 8, 13, 14, 
22). kalver under tre ukers alder er ikke i stand til å 
kompensere lav melkemengde med opptak av annet 
fôr (8), mens eldre kalver i større grad kan kompen-
sere lavt melkeopptak med annet fôr (14). det er 
behov for mer kunnskap om maksimal melkemengde 
per tildeling og tildelingsmetoder.

i en omfattende oversiktsartikkel publisert i Journal 
of dairy science i mars i år anbefaler ledende forskere 
på området å gi kalven en melkemengde tilsvarende 
20 % av kroppsvekten (14). dette begrunnes med at 
spedkalver som får nok melk ikke viser tegn på sult, 
har økt tilvekst og bedre helse. Alle disse forholdene 
bidrar til bedre kalvevelferd.
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Gi kalven mer melk!
Fôring av spedkalv i melkeproduksjon har fått stor oppmerksomhet det siste tiåret. Mange forskningsmiljøer 
har bidratt med mye ny kunnskap. Høgskolen i Nord-Trøndelag har i år utgitt nye anbefalinger for melkefôring 
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