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Studiens syfte var att undersöka hur mjölkraskalvars hälsa påverkades med avseende på passiv im-

munitet och sjuklighet, beroende på om de fick dia fritt på sina mödrar och gå i grupp med kor och 

kalvar (försöksgrupp), eller om kalvarna separerades kort efter födseln, utfodrades manuellt och 

gick i grupp med 4-5 kalvar (kontrollgrupp). Totalt följdes 20 försökskalvar och 19 kontrollkalvar 

från födseln till 28 dagars ålder. Kalvhälsan övervakades genom att kalvarnas totalproteinhalt i se-

rum kontrollerades med optisk refraktometer under första levnadsveckan (dag 2-8) samt genom ru-

tinmässiga hälsokontroller av studiens författare två gånger per vecka. 

Litteraturen inom ko-kalvhållningens påverkan på kalvars sjuklighet indikerar att kalvarnas 

hälsa kan påverkas positivt. Att hålla ko och kalv tillsammans har bland annat visats minska risken 

för diarré. Däremot har skillnader i förekomsten av sjukdomar inte identifierats, men fler studier 

inom ämnet behövs.  

Inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna kunde ses vid analys av totalproteinvär-

den eller hälsodata i den här studien. 

Nyckelord: ko-kalv, diande, passiv immunitet, sjuklighet, kalvhälsa, råmjölk 

The aim of this study was to investigate how cow-calf rearing affects calf health, focusing on passive 

immunity and morbidity. In the experimental group, the calves were allowed to suckle their mothers 

ad libitum in a big group with cows and calves. Calves in the control group were separated from 

their mother shortly after birth and were reared in groups of 4-5 calves where milk was manually 

delivered. A total of 20 experimental calves and 19 control calves were observed from birth until 28 

days of age. Calf health was monitored and by analyzing serum total protein levels with an optical 

refractometer during the first week of life (day 2-8), and through routine health checks by the author 

twice a week. 

Available literature suggests that cow-calf rearing could have a positive impact on calf health. 

Keeping cows and calves together has been related to a reduced risk of diarrhea. No differences in 

the incidence of respiratory diseases have been demonstrated at this point, but more studies on this 

topic are needed. 

No statistically significant differences across the groups were found when analyzing serum total 

protein levels or the health data in this study. 

Keywords: cow-calf, suckling, passive immunity, morbidity, calf health, colostrum 
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Mjölkproduktion där ko och kalv får gå tillsammans har under senaste tiden blivit 

en allt mer central fråga för konsumenter, lantbrukare och forskare både i Sverige 

och internationellt (Johnsen et al. 2016). I konventionellt lantbruk separeras kalven 

från kon kort tid efter födseln och hindras därmed från att dia naturligt (Pempek et 

al. 2017; Andersson 2019). Att separera ko och kalv presenterades tidigt med för-

delar såsom större volymer säljbar mjölk (Liberg 2001), en bättre kalvhälsa på 

grund av minskad smittspridning från äldre djur, minskad stress vid separation ef-

tersom inget moder-ungeband hunnit bildas och bättre översikt över hur mycket 

råmjölk kalven får i sig (Busch et al. 2017). Tidig ko-kalvseparation har dock också 

mötts av kritik då det begränsar kalvars och kors naturliga beteenden. Att låta kal-

varna gå kvar med korna ses som mer naturligt, och ger en bättre välfärd och tillväxt 

hos kalvarna. En nylig genomgång av befintlig forskning visar på flera potentiella 

hälsofördelar hos kalvarna på både kort och lång sikt (Beaver et al. 2019). 

En god kalvhälsa spelar en betydande roll för kalvars välfärd och är viktig för att 

uppnå en ekonomiskt hållbar mjölkproduktion (Cho & Yoon 2014). Detta examens-

arbete är en del av en större studie med målet att undersöka hur ko-kalvhållning 

påverkar djurens hälsa och produktion. Syftet med detta examensarbete är att un-

dersöka hur kalvarnas hälsa påverkas beroende på om de har en lång diperiod (för-

söksgrupp) eller om kalvarna separerats från kon direkt efter födseln (kontroll-

grupp). 

Studiens huvudhypotes är att det finns en skillnad i sjukdomsfrekvens och passiv 

immunitet mellan försöks- och kontrollkalvarna. Underhypoteserna är att försöks-

gruppen utsätts för ett högre smittryck och oftare blir sjuka än kontrollgruppen, 

samt att de har en god näringsstatus eftersom de har fri tillgång till att dia och därför 

kommer att vara sjuka en kortare period än kontrollgruppen. Ytterligare en under-

hypotes är att de kalvar i försöksgruppen som inte fått råmjölkbolus av personal 

kommer ha ett lägre totalproteinvärde jämfört med kontrollgruppen, och jämfört 

med försökskalvar som fått råmjölk av personal. 

  

 

 

1. Inledning 
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2.1. Dagens svenska mjölkproduktion 

Sverige har idag en självförsörjningsgrad av mejeriprodukter på 70,4 % (Eurostats 

2019). Inom EU har svenska mjölkföretag en mjölkproduktion som placerar Sve-

rige på en trettondeplats. De länder inom EU som producerar mest mjölk är Tysk-

land, Frankrike och Nederländerna, som tillsammans står för ungefär 45 % av totala 

mjölkproduktionen. 

År 2019 fanns 3253 mjölkföretag i Sverige, vilket innebär en minskning på 46 % 

de senaste tio åren (SCB 2020). Mängden producerad mjölk har dock inte minskat 

lika kraftigt.  Den totala mängden invägd mjölk per år minskade med 8 % under 

perioden 2008 till 2018. En motsatt trend ses på besättningsnivå, då kvarvarande 

gårdar ökat i storlek. En genomsnittsbesättning har idag 94 kor, vilket är en ökning 

på 59 % på 10 år. 

Det finns 305 570 mjölkkor i Sverige (2019), vilket är en minskning på 13 % från 

2010 och en halvering av antalet mjölkkor från 80-talet (Jordbruksverket, 2020). 

Svenska mjölkraskor tillhör den domesticerade arten Bos taurus (Bouissou et al. 

2001). De vanligaste raserna inom svensk mjölkproduktion är Svensk låglands-   

boskap/holstein (SH) och Svensk röd och vit boskap (SRB). År 2019 låg medelav-

kastningen i kg energikorrigerad mjölk (ECM) på 9996 kg (Växa 2020), vilket lig-

ger något högre än EU:s genomsnitt på 7280 kg ECM (Eurostats 2019). 

2.1.1. Kalvars inhysning och skötselrutiner 

I konventionellt lantbruk brukar kalven rutinmässigt skiljas från kon inom timmar 

efter födseln (Pempek et al. 2017), men inom ekologiskt KRAV-certifierat lantbruk 

måste kalven få gå kvar med kon i minst ett dygn efter födseln (KRAV 2021). Efter 

separationen är det vanligast att lantbrukare utfodrar kalvarna med manuella mjölk-

givor (Liberg 2001), men det finns också system som tillåter ko-kalvkontakt i olika 

grader även om det är mer ovanligt (Jonsson 2019). 

2. Litteraturöversikt 
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Enligt en mindre enkätstudie som undersökte kalvskötselsrutiner hos 75 svenska 

mjölkgårdar var det vanligast att kalven fick sin första råmjölksgiva framförallt via 

napphink eller att kalven diade själv direkt från kon, men en mindre andel kalvar 

fick också råmjölk via sond (Andersson 2019). Majoriteten av kalvarna i studien 

fick 3–7 liter råmjölk första dygnet, medan 16,5 % diade från mamman. Efter rå-

mjölksperioden var det, enligt denna begränsade enkätstudie, vanligast att kalvarna 

utfodrades med helmjölk. Att enbart ge pulvermjölk var enligt Andersson et al. 

(2019) ovanligare, men kombinationer med helmjölk förekom. 

Idag är det vanligast att hålla kalvar i ensamboxar efter separationen från kon 

(Marcé et al. 2010; Medrano-Galarza et al. 2017; Whalin et al. 2018). En enkätstu-

die som inkluderade ett fåtal svenska mjölkbönder (n=75) visade att av de lantbru-

kare som höll kalvarna i ensamboxar hölls majoriteten av kalvarna inomhus (70 %), 

en del hölls i ensamboxar utomhus i kalvhyddor (14 %), medan resterande andel 

(16 %) hölls i övriga inhysningslösningar (Andersson 2019). Kalvar kan också hål-

las i parboxar med två kalvar (Marcé et al. 2010), vilket i en studie visats att inte 

påverka mjölkintaget eller tillväxten jämfört med kalvar i ensamboxar (Worms-

becher et al. 2017). Enkätstudien genomförd av Andersson et al. (2019) fann att 

kalvarna vid 1–3 veckors ålder ofta förflyttas till gruppboxar på ca 4–9 kalvar/box. 

Enligt studien var det vanligast att 6–7 kalvar vistades tillsammans. Även om kal-

varna inte hålls tillsammans med korna, vistas kalvarna på majoriteten av gårdarna 

(64 %) i samma byggnad som korna (Andersson 2019). 

2.2. Djurvälfärd och hälsa  

Begreppet djurvälfärd kan definieras som att varje kännande djurs välbefinnande 

bestäms av dess individuella uppfattning om sin egen fysiska och känslomässiga 

tillstånd (Webster 2013), och är en term som inte enbart inkluderar våra domesti-

cerade djur utan även vilda djur i naturen, hägnat vilt, samt djur i djurparker. Det 

har länge funnits ett ökande intresse bland allmänheten för en ökad djurvälfärd, och 

idag finns ständigt pågående forskningsarbete för att förbättra kvalitén på hur vi 

håller våra djur (Webster 2016). 

I Sverige lyftes behovet av en lag om djurskydd redan på 30-talet, och lagstiftningen 

har sedan dess omarbetats i flera omgångar. Vikten av att bland annat skydda lant-

brukets djur framhävdes på 80-talet då produktionsdjurens hälsa och välfärd ibland 

ansågs bortprioriteras för andra ekonomiska intressen i lantbruket (Carlsson & Hell-

ström 1988). Grunden till dagens moderna djurskyddslagstiftning stod klar år 1988 

(SFS 1988:534), men den nu gällande lagstiftningen är från 2018 (SFS 2018:1192). 

Dagens grundläggande djurskyddskrav innebär att djur ska behandlas väl och skyd-

das mot onödigt lidande och sjukdom. Vidare ska djur hållas och skötas i en god 
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djurmiljö och på sådant sätt att det främjar deras hälsa, välfärd och ger dem möjlig-

het att bete sig naturligt. 

Djurens hälsa är nära kopplad till djurvälfärden (Litterick & Watson 2003). Djur-

hälsan kan upprätthållas genom att jobba förebyggande genom en god djurhållning 

och välfärd, då en dålig djurhållning har kopplats till en ökad sjuklighet och sämre 

produktion hos lantbruksdjur. 

2.3. Kalvens normala fysiologi och beteende 

2.3.1. Kalvens naturliga beteenden 

En kalv definieras juridiskt som ett nötkreatur som är yngre än 6 månader (SJVFS 

2019:18). Efter födseln och under kalvens första levnadsveckor har kalven ett stort 

sugbehov. Detta kan naturligt uppfyllas genom att kalven får dia och i det vilda 

initierar kalven digivning i genomsnitt 4,8 gånger per dygn (Reinhardt & Reinhardt 

1981b). När kalven ökar i ålder minskar antalet gånger den diar per dag (Vitale et 

al. 1986). Ditiden, det vill säga diandets varaktighet per gång, varierar mycket, från 

1 minut till 30 minuter (Vitale et al. 1986). 

 Kalven har kontakt med sin mamma genom att dia men blir även slickad av kon 

(Reinhardt & Reinhardt 1981b), ofta ovanpå huvudet och på mulen (Vitale et al. 

1986). Det påvisades tidigt att det kort tid efter födseln bildas ett starkt band mellan 

ko och kalv (Reinhardt & Reinhardt 1981a; Fröberg 2008). Kon känner igen kal-

vens doft (Lidfors 1994) och kalvar som diar har visat att de lätt känner igen sin 

mamma vid återförening (Fröberg 2008). Ko-kalv-bandet håller i sig efter avvänj-

ning (Wagner et al. 2012), även efter att kon fått nya kalvar (Reinhardt & Reinhardt 

1981a). 

Under kalvens första 1-5 levnadsdagar spenderar kor mycket tid med sin kalv, gärna 

gömda i vegetationen, men när kalven blir äldre ägnar kalven allt mer tid med sina 

jämnåriga (Vitale et al. 1986). Kalvar av arten Bos indicus, ett annat domesticerat 

nötkreatur nära besläktat med Bos taurus (Bouissou et al. 2001), är sociala och bil-

dar vänskapsband med jämnåriga, dessa band är däremot inte lika starka som mo-

der-unge bandet (Reinhardt & Reinhardt 1981a). Kalvarna har visats leka och vara 

mest sociala med jämnåriga under andra till fjärde levnadsveckan, där lekbeteenden 

främst setts i två toppar per dygn, en på morgonen och en på eftermiddagen (Vitale 

et al. 1986). Den naturliga avvänjningsåldern för kalvar av arten Bos indicus ligger 

kring 8-11 månader (Reinhardt & Reinhardt 1981b), och det är troligt att avvänj-

ningsåldern liknar den för Bos taurus. 



13 

 

 

2.3.2. Förmagarnas utveckling hos kalven 

Kalven är vid födseln anatomiskt anpassad till en mjölkbaserad diet (Sjaastad 2010; 

Singh 2017). När kalven diar kommer mjölken att passera förmagarna, direkt till 

löpmagen, via struprännan, ”the reticular groove”, som bildas av reflexstyrda mus-

kelkontraktioner när kalven diar (Sjaastad 2010). Mukosakörtlarna i löpmagen är 

inte färdigutvecklade vid födseln, något som är fördelaktigt då råmjölkens antikrop-

par skyddas från att brytas ner och möjliggör senare upptag i tarmen (Singh 2017). 

När kalven vid två till tre veckors ålder börjar övergå till fastare föda börjar förma-

garna att utvecklas i snabbare takt (Sjaastad 2010), och beräknas vara färdigutveck-

lade vid cirka ett års ålder (Singh 2017). 

2.4. Separation av ko och kalv 

Det finns flera anledningar till att man traditionellt separerat ko och kalv. Genom 

att förhindra att kalven diar, får företaget behålla större volymer säljbar mjölk (Li-

berg 2001). Enligt en review-artikel har det också argumenterats för att kons mjölk-

nedsläpp vid maskinmjölkning går snabbare om kalven inte går med kon (Meagher 

et al. 2019). 

Fördelar för kalvens hälsa har också framhävts. Genom att ge kalven råmjölk ma-

nuellt, istället för att den får dia från ett juver, kan råmjölkens mängd och kvalitet 

lättare övervakas för att undvika att kalven drabbas av dålig immunstatus (Godden 

2008; Godden et al. 2009; Abuelo et al. 2019; Barry et al. 2019; Elsohaby et al. 

2019). Kalven kan även lättare skyddas från patogener genom att hållas i en ren 

miljö och separat från äldre djur (Ventura et al. 2013). Det har dessutom visats att 

separationen av ko och kalv efter mer än ett dygn innebär en ökad separationsstress 

för ko och kalv, vilket gjort att en tidig separation rekommenderats (Stehulova et 

al. 2008). 

2.4.1. Aspekter på tidig separation av ko och kalv  

Allmänhetens inställning till tidig ko-kalvseparation har undersökts i en studie 

(Ventura et al. 2013). Folk som ställde sig kritiska till ko-kalvseparationen ansåg 

att den gav upphov till emotionell stress för både ko och kalv, medan de som stödde 

separationen snarare ansåg att den tidiga separationen minskade stressen om de 

skiljdes innan ett starkt band skapades. Samma part ansåg att separationen var för-

delaktigt för ko- och kalvhälsan, medan motparten menade att den sänkte djurväl-

färden eftersom det naturliga beteenden begränsades och att det kunde påverka ko- 

och kalvhälsan negativt. De som ville att ko och kalv skulle få gå tillsammans öns-

kade att djurhållningen skulle anpassas så att ko och kalv kunde vistas tillsammans, 



14 

 

 

medan andra respondenter ansåg att mjölkproducenterna hade begränsade möjlig-

heter att hålla kor och kalvar ihop. 

Brist på kunskap kring mjölkproduktionen har lyfts som en anledning till varför 

folk i allmänhet inte är positivt inställda till en tidig separation (Sumner & von 

Keyserlingk 2018). En majoritet av de människor som inte jobbar med lantbruks-

djur visade sig sakna kunskap om att ko och kalv separerades tidigt, och när de fick 

redo på det, tyckte de att det var fel (Ventura et al. 2016). I flera studier ändrade 

inte deltagarna sina ståndpunkter när de fick veta de bakomliggande anledningarna 

till separationen (Ventura et al. 2016; Busch et al. 2017; Hötzel et al. 2017). Ven-

tura et al. (2016), påvisade att mjölkgårdsbesök ökade kunskaperna kring bland 

annat ko och kalvseparationen, men visade också att en del människor blev mer 

kritiska till djurhållningen än innan besöket. Att korna inte hade möjlighet till att 

leva naturligt, genom att kalven togs från mamman, var en av de viktigaste frågorna 

som berörde flest. 

En kanadensisk studie kartlade veterinärers inställning till kalvhälsan i samband 

med ko-kalvseparationer (Sumner & von Keyserlingk 2018). Till skillnad från lant-

brukares och allmänhetens inställning (Busch et al. 2017; Pempek et al. 2017) va-

rierade synen på tidig separation mycket bland veterinärer (Sumner & von Keyser-

lingk 2018). De flesta stöttade tidig ko-kalvseparation, trots att de var medvetna om 

allmänhetens skepsis. Många ansåg att om folk utbildades kring varför kalvar togs 

från korna så skulle de ändra åsikt (Sumner & von Keyserlingk 2018), något som 

har motbevisats i andra studier (Ventura et al. 2016; Busch et al. 2017; Hötzel et 

al. 2017). Sumner & von Keyserlingk (2018) framhävde att veterinärerna ansåg att 

kalvhälsan var viktig och kunde förbättras, med exempelvis bättre råmjölksrutiner, 

men de var mindre flexibla när det kom till att inte separera kalv och ko tidigt efter 

födseln. 

En nyligen genomförd studie visar att lantbrukare är positivt inställda till att låta 

kalvarna dia från mamman (Pempek et al. 2017), även om ko- och kalvsystem krä-

ver större investeringar och större besättningar för att vara lönsamma (Gundersen 

2020). Framförallt ekologiskt inriktade lantbrukare tyckte att det var fördelaktig att 

kalvarna fick gå kvar hos sina mödrar (Pempek et al. 2017) med motiveringen att 

det gav en möjlighet till en förbättrad djurvälfärd. I en annan studie uppgav majo-

riteten av tillfrågade lantbrukare som redan lät ko och kalv gå tillsammans att ko-

kalvsystemen krävde mindre arbetstid än konventionella system eftersom mindre 

tid gick åt att hantera kalvarna. Kalvarna hade också bättre tillväxt och var mindre 

sjuka, vilket påverkade ekonomin positivt (Gundersen 2020). Eftersom mjölkpro-

duktionen ofta är mjölkproducenternas främsta inkomstkälla (Liberg 2001) är en 

del producenter kritiska till att hålla ko och kalv ihop eftersom lantbrukaren då får 

mindre volymer säljbar mjölk (Busch et al. 2017). En del är också oroliga över 
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kalvhälsan, eftersom man får en sämre kontroll över hur mycket råmjölk kalven får 

i sig (Pempek et al. 2017). 

2.5. Ko och kalv tillsammans - möjligheter och utma-

ningar 

Risker med ko-kalvsystem, inklusive kalvhälsa, kommer att ytterligare diskuteras 

senare i arbetet (se avsnitt 2.8 och 2.9). 

Traditionellt har alltså kalven skiljts från mamman tidigt för att få större volymer 

säljbar mjölk (Liberg 2001). Enligt en systematisk sammanställning av tillgänglig 

litteratur inom ko-kalvhållning, skriven av Meagher et al. (2019), presenteras det 

att man inte hittat någon signifikant skillnad eller någon negativ påverkan på den 

totala mjölkproduktionen över tid hos korna som även ger di till sina kalvar. Ef-

tersom kalven som diar har fri tillgång på mjölk, har den möjlighet att dia oftare 

och mer än en kalv som utfodras manuellt med restriktiva givor (Jasper & Weary 

2002), även om det inte behöver innebära att kalven som diar dricker mer. Det kan 

leda till en mer frekvent tömning av kons juver jämfört med traditionell mjölkning 

2 gånger/dag.  Den ökade mjölkningsfrekvensen då kalvarna diar har visats leda till 

en ökad mjölkproduktion (Bar-Peled et al. 1995; Fröberg et al. 2007) och vara för-

delaktigt för kornas juverhälsa (Fröberg et al. 2007; Fröberg 2008). Detta skulle 

kunna bero på att när kalven diar frisätts oxytocin hos kon vilket ökar mjölkned-

släppet, samt på att en tätare tömning minskar förekomsten av bakterier i juvret, 

vilket i sin tur minskar risken för mastit. 

Att hålla ko och kalv tillsammans har visat sig ha flera positiva långtidseffekter hos 

kalven. En gemensam faktor i studier där kalvarna getts fri tillgång till att dia från 

korna är att de har en markant högre tillväxt (Bar-Peled et al. 1997; Fröberg et al. 

2011), vilket även observerats av lantbrukare med ko-kalvsystem (Gundersen 

2020). När kalvarna går med korna är det svårt att mäta hur mycket mjölk, kalvarna 

får i sig, men i studier där man låtit kalvarna få fri tillgång till napphinkar med 

mjölk har man sett att de i genomsnitt konsumerar kring 8,8 kg/d och växer snabb-

bare än konventionellt uppfödda kalvar med 4-6 kg mjölkgiva per dag (Jasper & 

Weary 2002). En tidigare könsmognad och en högre mjölkproduktion under första 

laktationen har även kunnat kopplas till kor som har haft en högre mankhöjd, troli-

gen på grund av högre tillväxt (Shamay et al. 2005). En högre kroppsvikt har visats 

ge en högre chans för överlevnad tills kalvning (Bar-Peled et al. 1997; Van De 

Stroet et al. 2016). 

Att hålla kalven med mamman har även visats ha beteendemässiga fördelar på både 

kort och lång sikt. Om ko och kalv inte separeras möjliggörs bildandet av ett moder-
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ungeband (Fröberg 2008). Kalvens sociala interaktion och sysselsättningsgrad 

kommer därmed inte att begränsas, och kalvens grundläggande sugbehov uppfylls 

genom att kunna dia. Detta minskar risken för stressrelaterade beteendestörningar 

som nedsatt lekbeteende, cross-sucking, self-licking, slickning på inredning, ökad 

vokalisering (Lidfors 1996; Fröberg et al. 2007; Törnkvist 2012). Kalvar som har 

fått gå kvar med sin mamma har även rapporterats kunna resa sig tidigare än de som 

separerats direkt (Lidfors 1996). 

Kalvar som gått tillsammans med kor har visats ha mer utvecklade sociala beteen-

den som vuxna (Le Neindre 1989b; a; Krohn et al. 1999; Wagner et al. 2012). Kal-

var som haft ko-kontakt har lättare kunna integreras i nya mjölkkogrupper som kvi-

gor (Wagner et al. 2012), samt visats vara mer lättlärda och kunna introduceras till 

nya objekt utan att bli lika stressade som kalvar som vuxit upp utan kontakt med 

kor (Meagher et al. 2015). Detta är, enligt Johnsen et al. (2016), lovande då man 

hoppas att ko-kalvsystem ska kunna passa bra i moderna stallar med automatisk 

teknologi, där korna behöver lära sig var matstationer och mjölkrobot är. 

I system där ko och kalv går tillsammans finns det dock utmaningar rörande hur 

och när kalvarna bör avvänjas från korna. Separationen mellan ko och kalv är ett 

stressfyllt moment för båda, eftersom ko och kalv snabbt bildar ett starkt moder-

unge band (Fröberg 2008). Separationsstressen verkar vara högre om de separeras 

efter ett dygn jämfört med efter tre dygn och därför rekommenderas det idag att 

skilja ko och kalv så tidigt som möjligt (Stehulova et al. 2008; Lora et al. 2019). 

Vid en senare separation blir korna stressade, idisslar och vilar mindre samt voka-

liserar högfrekvent (Lidfors 1996; Törnkvist 2012). Detta är något som lantbrukare 

upplever som problematiskt och är en av de främsta anledningarna till att en del 

anser att det är bättre att de separeras innan moder-ungebandet bildas (Gundersen 

2020). 

Någon optimal avvänjningsmetod för att minska separationsstressen är inte fast-

ställd, men en del studier har visat att möjlighet till fysisk kontakt under avvänj-

ningen minskar stressen (Lidfors 1994; Törnkvist 2012). Att dela upp separations-

processen i två steg genom att kalven först får en nosplatta som hindrar den från att 

dia men få gå kvar med kon är ett alternativ. Andra lösningar kan vara att låta kalven 

i första delen av separationen gå i en box bredvid sin mamma med möjlighet till 

nos-noskontakt (Lidfors 1994). 

En del lantbrukare är oroliga att kalvarnas kontakt med människor kan försämras 

när de inte utfodras manuellt (Johnsen et al. 2016), vilket det finns stöd för i en 

studie där kalvar som enbart gått med mamma var mer försiktiga med att närma sig 

människor vid 15-18 månaders ålder, än traditionellt uppfödda kalvar (Krohn et al. 
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1999). Johnsen et al. (2016) diskuterar att detta potentiellt skulle kunna leda till mer 

svårhanterade djur. 

Eftersom det idag är ovanligt att hålla ko och kalv tillsammans är dagens stallbygg-

nader inte anpassade till en drift där kalvarna går med korna, och en tydlig nackdel 

är att ombyggnationer innebär ökade kostnader för lantbrukaren (Johnsen et al. 

2016; Knierim et al. 2020). Johnsen et al. (2016) presenterar i sin review-artikel 

olika inhysningssystem som möjliggör ko-kalvkontakt. Det finns system där ko och 

kalvar går tillsammans hela tiden, men det finns också flera olika inhysningsalter-

nativ där kalvarna går med korna en begränsad tid under dagen. Lösningar med 

begränsad ditid kan göra att kalvarna blir mer vana vid att separeras från mamman, 

får mer människokontakt och kan lära sig att dricka mjölk även från spenhinkar, 

vilket kan göra en senare separation mindre stressfylld. Ett annat alternativ för att 

låta kalvarna få dia är att använda amkor som ger mjölk till flera kalvar, vilket är 

en möjlighet om det inte går att låta alla kor gå med kalv. 

2.6. Råmjölk 

Råmjölk är mjölk från de första urmjölkningarna efter kalvning (Waller et al. 2013). 

Råmjölksproduktionen startar under dräktighetens sista del under påverkan från 

bland annat hormonet prolaktin. Råmjölken har en annan komposition än mjölken 

från resten av laktationen (Sjaastad et al. 2010), då den är mer näringsrik, har en 

högre energihalt (Smith 2014), och innehåller fyra gånger mer proteiner, mer mi-

neraler och mindre laktos än vanlig mjölk (Tsioulpas et al. 2007). Den höga halten 

proteiner i råmjölken förklaras av att stora mängder immunglobuliner transporteras 

från kons mammarepitelceller till alveoli under sen dräktighet (Sjaastad et al. 

2010). Råmjölkens speciella innehåll minskar redan två dygn post partum och när-

mar sig successivt egenskaperna till vanlig mjölk till och med tredje laktations-

dagen. Därefter förblir mjölkens komposition nästintill densamma laktationen ut 

(Tsioulpas et al. 2007). 

Immunglobuliner (Ig), även kallad antikroppar, bildas av B-plasmaceller mot spe-

cifika patogener som kroppen tidigare utsatts för (Sjaastad et al. 2010). Nyfödda 

kalvar har ett naivt immunförsvar eftersom idisslare inte har någon intrauterin över-

föring av antikroppar via placentan (Besser & Gay 1994; Smith 2014). Kalvar sak-

nar därför ett skyddande immunförsvar vid födseln och är beroende av antikroppar 

från råmjölken. Genom att kalven tar upp antikropparna via tunntarmen (Smith 

2014) får den en passiv immunitet som skyddar den från infektioner under sina 

första levnadsmånader tills den egna antikroppsproduktionen kommit igång 

(Sjaastad et al. 2010). Även upptag av mammans leukocyter bidrar till en ökad im-

munitet. Enterocyternas permeabilitet för antikroppar är optimal upp till 4 timmar 
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post partum (Besser et al. 1985; Michanek et al. 1989), men minskar därefter lineärt 

för att helt ”slutas” vid 24-36 timmar post partum (Smith 2014). Den korta tiden 

som tarmen är permeabel för antikroppar understryker vikten av att kalven får i sig 

råmjölk tidigt (Sjaastad et al. 2010). För att möjliggöra fullgott upptag av antikrop-

par är det lagstadgat att kalvar ska få sin första råmjölksgiva som senast 6 timmar 

efter födseln (SJVFS 2019:18), vilket stöds av litteraturen (Stott et al. 1979a; Mi-

chanek et al. 1989; Smith 2014; Lora et al. 2019). 

2.6.1. Mätning av råmjölkskvalitet 

Mätning av Ig-halten i råmjölken har i flera studier framhävts som den viktigaste 

faktorn för att ge goda förutsättningar för ett högt antikroppsupptag (Quigley et al. 

2013; Pempek et al. 2017; Barry et al. 2019). Råmjölkens kvalitet kan i fält bedö-

mas med en refraktometer eller kolostrometer (Quigley et al. 2013). En digital Brix-

refraktometer har enligt Quigley et al. (2013) visats utgöra ”gold standard” för be-

dömningen av råmjölkens IgG-halt, då den både är lättanvänd i fält och har en hög 

överenstämmelse med totalproteinkoncentrationen i råmjölken. Brix-refraktome-

tervärden över 21% visar på hög råmjölkskvalitet (>50 g IgG/L). 

2.6.2. Mätning av kalvars passiva immunitet 

Eftersom gammaglobuliner (IgG) finns i högst koncentration i råmjölk kan det an-

vändas som markör för att mäta antikroppsupptaget till serum (Besser & Gay 1994), 

men även totalproteinhalten i serum kan mätas, med en optisk refraktometer (El-

sohaby et al. 2019). Metoden är väletablerad och korrelerar bra med halten immun-

globuliner i serum. Koncentrationen av immunoglobuliner bör ligga över 1000 

mg/dl för att kalven inte ska lida av låg passiv immunitet (Weaver et al. 2000). 

Kalvarnas IgG-koncentration i serum är som högst 24 timmar efter första råmjölks-

givan och håller sig relativt stabilt med en minimal minskning upp till en veckas tid 

(Michanek et al. 1989). Nyare studier har visat att man kan få ett tillförlitligt IgG- 

eller serumtotalproteinvärde från 24 timmar till 9 dagar efter första målet (Wilm et 

al. 2018). 

Nyligen har ett gränsvärde på 5,8 g/dl satts för totalproteinhalten i serum för en god 

immunstatus (Todd et al. 2018; Elsohaby et al. 2019), vilket motsvarar ett gam-

maglobulinvärde på 1160 mg/dl. Tidigare har 5,2 g/dl för friska kalvar och 5,5 g/dl 

för klinisk sjuka kalvar satts som gränsvärden (Elsohaby et al. 2019). Men eftersom 

en markant ökning av mortalitetsrisk setts vid värden under 5,0 g/dl, så har det satts 

som gränsvärde i flera studier (Elsohaby et al. 2019), och kommer vara det gräns-

värde vi använder i denna studie. 



19 

 

 

2.7. Generell kalvhälsa 

För att bibehålla en god produktionsekonomi i mjölkkobesättningar är en god kalv-

hälsa viktig (Cho & Yoon 2014; Andersson 2019). Exempelvis innebär sjuka kalvar 

ökade behandlingskostnader (Gorden & Plummer 2010). Om en kvigkalv drabbas 

av sjukdom tidigt i livet så ökar risken för dödsfall även efter 90 dagars ålder, och 

risken för försenad inkalvningsålder ökar, något som i sin tur leder till en nedsatt 

produktion på sikt (Waltner-Toews et al. 1986b; Cho & Yoon 2014).  En god kalv-

hälsa är även essentiell för en bra tillväxt (Donovan et al. 1998). 

För att få en god överblick över kalvhälsan är kalvmortaliteten en användbar indi-

kator (Seppä-Lassila et al. 2016). Kalvdödligheten fram till 2 månaders ålder har 

det senaste decenniet legat konstant kring 4 % i Sverige (Växa 2020), vilket är lägre 

än internationellt där en majoritet av länderna ligger kring 5-8 % (Brickell et al. 

2009; Mee 2013; Piwczyński et al. 2013; Raboisson et al. 2013) enligt en review-

artikel som sammanställt studier kring kalvmortaliteten skriven av Mee (2013). En-

ligt Torsein et al. (2011) finns en risk för högre kalvmortalitet i samband med att 

de svenska gårdarna blir färre men större. Kalvarna har som högst mortalitetsrisk 

upp till tre veckors ålder, vilket visar att kalvens första veckor är känsligast och 

belyser vikten av en god kalvhälsa i kalvens tidiga liv (Svensson et al. 2006). 

Förutom en lägre kalvmortalitet, ses även en lägre morbiditet i Sverige. Detta kan 

bero på en lägre djurtäthet och mindre besättningsstorlekar jämfört med många 

andra länder i Europa och Nordamerika (Svensson et al. 2003). Det finns också 

flera övervakningsprogram i Sverige, exempelvis för Salmonella spp. och BVDV, 

vilket håller sjukdomsincidensen nere (Torsein et al. 2011). 

2.7.1. Sjuklighet 

Eftersom diarréer och luftvägssjukdomar anses vara de vanligaste bakomliggande 

sjukdomarna till mortalitet (Svensson et al. 2006; Gulliksen et al. 2009; Cho & 

Yoon 2014) och till försämrad tillväxt hos kalvar (Donovan et al. 1998) kommer 

detta arbete avgränsas till dessa sjukdomar. 

Diarréer hos kalvar är mycket vanligt den första månaden (Svensson et al. 2006; 

Andersson 2019) och har kopplats till en ökad dödlighet hos svenska kalvar 

(Torsein et al. 2011). I en studie med 3081 svenska kalvar som följdes tills 90 dagar 

ålder rapporterades en incidensrisk för diarréer på 9,8 %. Diarréerna var mestadels 

(68%) milda, medan övriga 32 % var måttliga till kraftiga diarréer (Svensson et al. 

2003). I en norsk studie, som undersökte morbiditeten hos kalvar upptill 6 månaders 

ålder, var incidensen av diarréer hos kalvar 4,1 %, och medianåldern för insjuk-

nande var 17 dagar (Gulliksen et al. 2009). 
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Etiologin bakom kalvdiarréer är komplex och beror dels på vilket agens som orsa-

kar sjukdomen (Cho & Yoon 2014), dels om saminfektioner mellan olika patogener 

inträffar (Abuelo et al. 2019), och dels på kalvskötsel och hygienrutiner (Cho & 

Yoon 2014). De vanligaste kalvdiarrépatogenerna i Sverige är kryptosporidier och 

rotavirus (Torsein et al. 2011). Coronavirus, Salmonella spp. och E. coli förekom-

mer också (Torsein et al. 2011). Efter att salmonellaövervakningsprogrammet in-

fördes 1961, är förekomsten av Salmonella spp. mycket låg i Sverige (Ågren 2017). 

I en liten enkätundersökning bland svenska lantbrukare (n=75) angavs också att en 

del diarréer var utfodringsbetingade eller att orsaken var okänd (Andersson 2019). 

Luftvägssjukdomar är ett stort problem för kalvhälsan och är kopplad till ökad mor-

talitet (Svensson et al. 2006; Mahendran et al. 2017). Enligt data från USA berodde 

nästan 25 % av dödsfallen hos kalvar innan avvänjningen på respiratorisk sjukdom 

(Lorenz et al. 2011). I en annan studie har kalvar med hosta visats ha högre risk för 

dödlighet både före och efter avvänjning, vilket författarna trodde kunde bero på att 

lunginflammationer innan avvänjning gav minskad lungfunktion och ökad känslig-

het för nya lunginflammationer (Mahendran et al. 2017). 

I en norsk studie drabbades 5,5 % av kalvarna av respiratorisk sjukdom, medianål-

dern för insjuknande var 37 dagar (Gulliksen et al. 2009). Enligt Gulliksen et al. 

(2009) drabbades kalvarna jämnt fördelat av luftvägssymptom upptill 180 dagars 

ålder, medan Svensson et al. (2006) såg att frekvensen luftvägssymptom var som 

högst vid två till tre månaders ålder.  Svensson et al. (2003) fann att incidensrisken 

hos svenska kalvar upptill 90 dagars ålder låg på 7,0 %. 

Respiratorisk sjukdom hos kalvar är multifaktoriellt och kan bero på virus, bakterier 

eller saminfektioner (Torsein et al. 2011). Bovint respiratoriskt syncytialt virus 

(BRSV), bovint coronavirus (BCV) och bovint parainfluensavirus typ 3 (BPIV-3) 

är vanliga luftvägsviroser hos svenska kalvar och kan spridas både fekal-oralt och 

aerosolt (Torsein et al. 2011). Kalvarnas sjukdomsbild varierar ofta mycket, men 

vanliga symptom är nedsatt aptit, feber, ökat näsflöda, dyspné eller hosta (Love et 

al. 2014). 

Luftvägsviroser predisponerar ofta för bakteriella sekundärinfektioner. Mannheima 

haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni och Mycoplasma bovis är 

exempel på bakterier som kan orsaka sjukdom hos kalvar med varierande allvarlig-

hetsgrad (Bassel et al. 2020). Förekomsten av Mycoplasma bovis övervakas konti-

nuerligt och är idag mycket låg i svenska besättningar, men sporadiska utbrott på 

enskilda gårdar förekommer (von Schultz 2015). 
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2.8. Kalvhälsa hos ko och kalv tillsammans 

Det har framkommit motstridiga uppgifter om hur ko-kalvhållning påverkar kalv-

hälsan (Gundersen 2020), men det finns belägg för högre mortalitet hos icke-diande 

kalvar (Boonbrahm et al. 2004) och en lägre mortalitet hos kalvar som gick med 

kor (Lora et al. 2019). Detta stöds av en systematisk review-artikel som konstaterar 

att ingen ökad dödlighet har kunnat påvisas vid ko-kalvhållning i artikelns littera-

turgenomgång (Beaver et al. 2019). 

2.8.1. Sjuklighet 

Enligt en omfattande litteraturgenomgång gjord av Beaver et al. (2019), kunde för-

fattarna inte hitta några bevis som stödjer uppfattningen att en tidig ko-kalvseparat-

ion skulle vara fördelaktigt för kalvhälsan. Genomgångna studier (n = 70) handlade 

om diarréutbrott, respiratorisk hälsa, immunstatus samt paratuberkulos. Exempel-

vis hittade författarna ingen koppling till ökad risk för vare sig lunginflammationer 

eller diarréutbrott hos diande kalvar som även gick i grupp med äldre kor. 

En review-artikel som undersökte 16 genomförda kalvdiarré-studier i ko-kalvsy-

stem, fann att 6 studier hade rapporterat minskade diarréer, 8 studier hade inte fun-

nit några skillnader beroende på hur kalvarna hölls, och 2 studier rapporterade om 

en ökad risk (Beaver et al. 2019). Kalvar som diar från mamma rapporterades tidigt 

att ha en ökad risk för diarréer jämfört med kalvar som handmatas (Bar-Peled et al. 

1997; Svensson et al. 2003; Roth et al. 2009), men exempelvis Boonbrahm et al. 

(2004) såg mindre kalvdiarréer när kalvarna hade möjlighet att dia restriktivt, och 

fann en ökad morbiditet och mortalitet hos manuellt utfodrade kalvar. Studien 

följde kalvarna tills 84 dagar efter födseln, men resultatet bör tolkas försiktigt då 

det gjordes på en begränsad studiepopulation (n=37). Andra studier kunde inte på-

visa någon skillnad i diarréer beroende på om kalvarna fick dia eller inte (Curtis et 

al. 1988; Krohn et al. 1999). 

Även 73 % av lantbrukare med olika former av ko-kalvsystem uppgav i en studie 

att den generella hälsan hos kalvarna verkare vara bättre och en lägre förekomst av 

diarréer sågs hos kalvar med ko-kontakt (Gundersen 2020). Det gick däremot inte 

att avgöra om enbart diande minskade risken för diarréer, eftersom flera riskfaktorer 

påverkar sjukdomsförekomsten hos kalvar enligt studiens författare. Värt att 

nämnda är dock att samtliga deltagande lantbrukare i studien redan hade ko-kalv-

system där ko och kalv hölls tillsammans i minst 7 dagar, vilket kan ha gett upphov 

till en systemisk partiskhet då de redan investerat och själva tror på denna typ av 

inhysningssystem. 
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2.9. Riskfaktorer för ökad sjuklighet hos kalvar 

Vid födseln utsätts kalven för ett högt smittryck av enterogena patogener från om-

givningen (Smith 2014). Att separera kalven från kon har traditionellt setts som ett 

sätt att förbättra kalvhälsan genom att skydda kalven från smittor från äldre djur, 

eftersom kalvar saknar ett eget immunförsvar vid födseln (Besser & Gay 1994; 

Smith 2014). Samtidigt har det kunnat säkerställas att kalven får en god immunsta-

tus genom att ge den råmjölk strax efter födseln för att undvika att kalven drabbas 

av låg passiv immunitet (Stott et al. 1979a; Michanek et al. 1989; Smith 2014; Lora 

et al. 2019). 

2.9.1. Låg passiv immunitet 

Låg passiv immunitet (failure of passive transfer, FPT) betyder att kalven har ett 

bristande upptag av immunglobuliner från råmjölken, och har kopplats till en ökad 

risk för försämrad kalvhälsa och tillväxt (Cuttance et al. 2018; Todd et al. 2018) 

samt ökad mortalitet och morbiditet (Besser & Gay 1994; Smith 2014; Cuttance et 

al. 2018; Barry et al. 2019). Det har uppskattats att 19,2 % av dödsfallen hos mjölk-

raskalvar i USA beror på bristande antikroppsupptag (Beam et al. 2009). En låg 

immunoglobulinhalt har visats vara en riskfaktor för exempelvis luftvägsburna 

sjukdomar hos kalvar (Virtala et al. 1999). 

För att kalven ska få en adekvat immunstatus behöver den absorbera tillräckligt 

med IgG från tarmen till blodcirkulationen (Godden 2008). Tidpunkten då kalven 

får sin första råmjölksgiva, immunoglobulin-koncentrationen i råmjölken, volymen 

råmjölk, hygienrutiner, årstid samt kalvens egna tarmupptag och hälsa är alla fak-

torer som påverkar den passiva immuniteten (Odde 1988; Godden et al. 2009; Barry 

et al. 2019; Elsohaby et al. 2019). Även kons laktationsnummer påverkar eftersom 

förstagångskalvare har sämre råmjölkskvalitet jämfört med kor med högre laktat-

ionsnummer (Elsohaby et al. 2019).  Juvrets form och höjd över marken har en 

påverkan på om kalven har lätt eller svårt för att dia, och påverkar således indirekt 

den passiva immuniteten (Ventorp & Michanek 1992). 

En hög bakteriehalt i råmjölken har visats ha en negativ påverkan på IgG-absorp-

tionen hos kalvar, eftersom bakterier kan binda till globulinmolekyler och förhindra 

upptaget (Godden 2008). Infektiösa patogener i mjölken kan också orsaka sepsis 

och diarréer (Godden 2008). Att ge kalvarna pastöriserad råmjölk har därför visats 

ge en högre immunstatus (Gelsinger et al. 2015). En god mjölkningshygien, liksom 

att förvara mjölken i kyl eller frys minskar bakterieförekomsten i mjölken (Godden 

2008). 

Även om kalvar med FPT kan överleva i miljöer med lägre smittryck (Weaver et 

al. 2000), har råmjölksrutiner framhävts som en av de viktigaste åtgärderna för att 
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förbättra kalvhälsan (Abuelo et al. 2019). För att säkerställa att kalven får tillräck-

ligt med IgG i sin första råmjölkgiva bör kalven få en råmjölksgiva motsvarande 

10-12 % av kroppsvikten om råmjölkens kvalité är okänd (Godden 2008). Detta 

motsvarar ungefär 3 liter för en genomsnittlig mjölkraskalv vid födseln (Smith 

2014). Flera studier har påvisat att ju större volymer råmjölk kalven får desto bättre 

blir den passiva immuniteten (Godden 2008; Godden et al. 2009). Är råmjölkskva-

litén över 50 g/L IgG, behövs en mindre volym för att uppnå tillräckligt hög passiv 

immunitet hos kalven (Godden 2008). En tydlig minskning av antalet kalvar med 

FPT har påvisats efter man har rekommenderat lantbrukare att ha noggranna rå-

mjölksrutiner (Beam et al. 2009). En annan studie visade att en råmjölksbolus (att 

ge råmjölk manuellt) inom 6 timmar efter födseln var framgångsrikt för att öka den 

passiva immuniteten, jämfört med kalvar som själv fick dia från kon de första 12 

timmarna (Lora et al. 2019). 

Passiv immunitet – ko och kalv tillsammans 

Preliminära studier visade att diande kalvar hade ett ökat antikroppsupptag jämfört 

med flaskmatade kalvar (Stott et al. 1979b; Weaver et al. 2000). Nyare studier stöd-

jer detta då handmatade kalvar hade en högre förekomst av FPT, men konkluderar 

att det kunde bero på att kalvarna i dessa studier fick en mycket begränsad giva 

råmjölk (Beam et al. 2009; Lora et al. 2019). 

Beaver et al. (2019) påpekar i sin review-artikel att kalvarna som flaskmatats i 

många studier inte har fått tillräckligt med råmjölk vilket ger ett fördelaktigt resultat 

för diande kalvar om de har diat mer än kalvarna som utfodrats manuellt. Liknande 

problematik har setts hos diande kalvar, där första råmjölksgivan inte kontrollerats, 

råmjölkens kvalitet inte mätts, och mängden diad råmjölk är okänd. Edwards & 

Broom (1979) fann att en stor andel (46 %) av kalvarna inte diade spontant inom 6 

timmar. En nyare studie påvisade samma fynd och visade att de diande kalvarna 

riskerade att få en låg passiv immunitet (Lora et al. 2019). Samma forskningsgrupp 

rekommenderade att ge en manuell råmjölksgiva i tillägg till att kalven hade möj-

lighet att dia från kon eftersom det setts förbättra kalvarnas immunstatus. 

2.9.2. Smittspridning från äldre djur 

Internationellt har risken för överföring av Mycobacterium paratuberculosis, även 

kallad paratuberkulos eller Johne´s disease, från äldre djur till kalvar setts som en 

riskfaktor till dålig kalvhälsa (Smith 2014). Framförallt eftersom infektionen kan 

smitta via opastöriserad mjölk. Norton et al. (2009) har dock visat att miljösmitta 

och inköp av nya djur är de främsta smittfaktorerna (Norton et al. 2009). Sverige 

räknas idag som fritt från paratuberkulos (Whittington et al. 2019). Sjukdomen är 

anmälningspliktig och lyder under epizootilagen (SFS 1999:657). Andra infektiösa 
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patogener som anses kunna smitta kalvar från äldre djur är kryptosporidier, Salmo-

nella spp. och Staphylococcus aureus, där främst kalvens miljö utgör en riskfaktor 

för sjukdom (Smith 2014). 

Flera forskare har undersökt ifall stora åldersskillnader mellan yngsta och äldsta 

djuret i en grupp påverkar kalvhälsan. Gulliksen et al. (2009) fann att risken för 

luftvägssjukdomar var högre om åldersskillnaden mellan kalvarna i samma grupp 

översteg 56 dagar. Ett brett åldersspann har visats ge en högre dödlighet hos kalvar 

(Gulliksen et al. 2009), men senare studier visar på motsatsen (Torsein et al. 2011). 

Torsein et al. (2011) upptäckte att stora åldersskillnader mellan yngsta och äldsta 

djuren snarare verkade vara en faktor som minskade risken för mortalitet. 

Smittspridning – ko och kalv tillsammans 

För att minska smittspridningen av paratuberkulos har det länge rekommenderats 

att kalven ska skiljas tidigt från kon, men Beaver et al. (2019) fann inga belägg som 

stödjer detta efter genomgång av tillgänglig litteratur inom ämnet. Exempelvis hit-

tades inga tecken på ökad incidens av paratuberkulos i besättningar där ko och kalv 

går tillsammans. 

2.9.3. Kalvar i grupp 

Det råder blandade resultat kring om en hög beläggningsgrad eller att hålla kalvarna 

i grupp ger en ökad hälsorisk. Ett ökat antal djur innebär också ett ökat antal smitt-

vägar (Bengtsson 2018). Att hålla unga kalvar i grupp med äldre kalvar visades 

tidigt kunna ge en ökad risk för respiratorisk sjukdom hos kalvarna (LeBlanc 1981; 

Curtis et al. 1988; Virtala et al. 1999). Kalvar som hölls i separata kalvhyddor ut-

omhus hade mindre risk för att bli behandlad för pneumonier och diarréer jämfört 

mad kalvar delade luftutrymme med vuxna kor inomhus (Waltner-Toews et al. 

1986a). Svensson et al. (2006) kom fram till att grupphållning av kalvar var en 

riskfaktor för framförallt luftvägssjukdomar. Grupper med 12–18 kalvar hade högre 

incidens för respiratorisk sjukdom jämfört med grupper med 6–9 kalvar (Svensson 

et al. 2006). 

Andra forskningsresultat visar snarare att en högre djurdensitet kan minska risken 

för mortalitet (Torsein et al. 2011), vilket delvis stödjs av en annan studie som inte 

kunde påvisa någon skillnad i antibiotikabehandlingar mellan små (n=10) och stora 

grupper (n=40) (Seppä-Lassila et al. 2018). Andra studier har inte sett någon högre 

frekvens av varken lunginflammationer (Bar-Peled et al. 1997) eller diarréer i olika 

gruppstorlekar (Bar-Peled et al. 1997; Seppä-Lassila et al. 2018). Det är samman-

fattningsvis svårt att dra en slutsats om kalvar i grupp ger en ökad risk för sjukdom 

eller inte. Isolering av sjuka kalvar har dock visat minska mortalitetsrisken (Seppä-

Lassila et al. 2016). Författarna diskuterar att det skulle kunna bero på minskad 
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smittspridning till andra kalvar samt att den sjuka kalven gynnas av att behandlas 

separat med en eventuellt ökad tillsyn (Seppä-Lassila et al. 2016). 

2.9.4. Inköp av djur 

En annan riskfaktor för kalvmortalitet är inköp av nya djur (Torsein et al. 2011). 

Dels på grund av införsel av nya patogener, dels eftersom råmjölk från nyinköpta 

kor möjligtvis inte ger ett tillräckligt bra skydd till kalvarna mot gårdsspecifika pa-

togener. 

2.9.5. Antibiotikaanvändning  

En hög mortalitetsrisk bland kalvarna har kopplats till en högre antibiotikaanvänd-

ning (Torsein et al. 2014), och lantbrukare med en högre kalvmortalitet har visat 

sig att oftare behandla kalvdiarréer med antibiotika jämfört med gårdar med låg risk 

för kalvmortalitet (Torsein et al. 2011). En nederländsk studie presenterade nyligen 

liknande resultat (Holstege et al. 2018). Mjölkbönder där kalvarna oftare behandlas 

med antibiotika hade en högre frekvens av respiratorisk sjukdom och kalvdiarréer, 

liksom en högre dödlighet bland kalvarna. Författarna poängterar att vidare forsk-

ning bör fokusera på inställningen till antibiotikaanvändning hur kalvarna bör be-

handlas för att undvika onödig antibiotikaanvändning (Holstege et al. 2018). Ytter-

ligare studier är även nödvändigt för att undersöka ifall kopplingen mellan ökad 

antibiotikaanvändning beror på ökad mortalitet, eller om sambandet är reverserat, 

då det är svårt att avgöra vad som är orsak eller verkan. 

2.10. Övervakning av kalvhälsa 

Att tidigt kunna identifiera sjukdomstecken är viktigt för att upprätta hålla en god 

djurhälsa (Amrine et al. 2013). För att undvika underskattning av sjukdomsföre-

komsten har standardiserade hälsoprotokoll föreslagits som ett objektivt och syste-

matiskt sätt att övervaka kalvhälsan (Gulliksen et al. 2009; Love et al. 2014; Ma-

hendran et al. 2017). Trots detta är det mycket ovanligt att man använder sig av 

kalvhälsoprotokoll på mjölkgårdar idag eftersom denna typ av övervakning är tids-

krävande (Mcguirk & Peek 2014). Detta gör att sensitiviteten för att identifiera 

sjukdomsfall blir lägre och en betydande andel sjukdomsfall missas (Amrine et al. 

2013). 

Det finns flera framtagna hälsobedömningsskalor för att upptäcka vanliga kalvsjuk-

domar som respiratorisk sjukdom och diarréer. Framtagna protokoll fokuserar ofta 

på vanliga sjukdomssymptom (Love et al. 2014). I en kohortstudie användes 

Wisconsin Calf Health Score (Mahendran et al. 2017), med parametrarna näsflöde, 

ögonflöde, hosta, rektaltemperatur, avföringskonsistens, led-, och navelsjukdomar 
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(McGuirk & Ollivet 2015). För att upptäcka de flesta sjukdomsevent bör kalvarna 

undersökas minst två gånger i veckan (White & Renter 2009; Mcguirk & Peek 

2014). Mahendran et al. (2017) lyfte problemet kring svårigheten att upptäcka 

symptomdebut. Författarna framhäver vikten av digitala övervakningssystem för 

att få bättre översikt över kalvhälsan. Att mäta kroppstemperaturen regelbundet kan 

vara ett viktigt sätt för att mer kontinuerligt övervaka kalvhälsan genom att tidigare 

kunna upptäcka feber och eventuell sjukdom och då minska tiden mellan sjukdoms-

debut och sjukdomsupptäckt. 
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3.1. Djur och urval 

Detta försök var en delstudie i projektet Ko och kalv tillsammans i automatisk 

mjölkproduktion och genomfördes på Lövsta forskningscentrum vid Sveriges lant-

bruksuniversitet under hösten 2020 (Etiskt tillstånd med diarienummer: 5.8.18-

0678/2020). Under perioden 1:a september till 15:e oktober 2020 föddes 41 kalvar 

från mjölkraskor av raserna Svensk holstein (SH) och Svensk röd och vit boskap 

(SRB). Kalvarna fördelades sedan med jämnt antal i en försöks- och en kontroll-

grupp med både ras och kön lika representerade i vardera gruppen. Varannan kvig- 

respektive tjurkalv placerades i försöksgruppen, och samma urval gjordes för kon-

trollgruppen (tabell 1). Försöket var upplagt med 20 försöks- och 19 kontrollkalvar 

som följdes från födseln till 28 dagars ålder (fyra veckor). 

Tabell 1. Kalvar födda 1. september- 15. oktober 2020 som inkluderades i studien. Kontrollgrupp: 

Kalvar som inte gått med mamma. Försöksgrupp: Kalvar som gått med mamma. 

Antal Ras 

 

Försöksgrupp Kontrollgrupp 

Kvigkalvar SRB 9 8 

SH 4 4 

Tjurkalvar 

 

SRB 3 4 

SH 4 3 

Totalt  20 19 

SRB: Svensk röd och vit boskap. SH: Svensk holstein 

Kalvarna i försöksgruppen delades vidare in i två undergrupper (tabell 2), beroende 

på om de skulle få råmjölk i flaska vid födseln eller enbart dia själva. Urvalet till 

respektive undergrupp gjordes efter kalvningsordning, och med hänsyn till att kal-

var som troligen druckit under natten (visuellt utspänd mage genom ökat bukom-

fång) placerades i gruppen som fick dia själv. 

 

 

 

 

3. Material och metoder 
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Tabell 2. Fördelning av kalvar i försöksgruppen beroende på om de fick råmjölksgiva av personal 

eller fick dia själv. Försöksgrupp 1: Kalvar som diat från mamma och fått råmjölk manuellt. För-

söksgrupp 2: Kalvar som enbart diat från mamma. 

Antal  Försöksgrupp 1 Försöksgrupp 2 

Kvigkalvar  SRB 4 6 

 SH 3 0 

Tjurkalvar SRB 1 2 

 SH 2 2 

Totalt  10 10 

SRB: Svensk röd och vit boskap. SH: Svensk holstein. 

3.1.1. Exklusionskriterier och exkluderade djur 

Korna, och deras kalvar om de ingick i försöksgruppen, exkluderades från försöket 

om de visade tydlig hälta, hade känd Staphylococcus aureus-infektion eller om 

korna visade starka försvarbeteenden mot människor för att skydda sin kalv efter 

kalvning. Kalvarna utgick från försöket vid dödsfall samt vid avlivning ifall av trau-

matiska skador. Försökskalvarna exkluderades även om deras mamma utgick från 

projektet. 

Totalt föddes 41 kalvar under rekryteringsperioden, men två kalvar exkluderades, 

vilket slutligen gav 39 kalvar i studien. En kalv utgick från försöksgruppen då mam-

man dog under behandling av en E. coli-mastit, och en annan kalv inkluderades 

aldrig i studien då den var prematurfödd och avled under första levnadsdygnet. Ef-

tersom Ko-kalvprojektet sträckte sig över en längre period än detta arbete balanse-

rades grupperna med hänsyn till senare utfall i den större studien som detta exa-

mensarbete är en del av, vilket medförde att gruppstorleken på de två grupperna 

skiljde sig något. Sammanfattningsvis ingick 20 försökskalvar och 19 kontrollkal-

var i detta examensarbete. 

3.2. Försöksdesign  

För att miljön inte skulle skilja sig för mer än behandlingarna, hölls samtliga djur i 

studien inomhus för att få mer jämförbara resultat. Korna kalvade i separata kalv-

ningsboxar, och råmjölkens immunoglobulinhalt kontrollerades med Brix-refrakto-

meter (Pocket refractometer PAL-1®, ATAGO) så snart som möjligt efter kalv-

ningen. 
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Både försöks- och kontrollkalvarna hade fri tillgång till hö, pellets och vatten från 

födseln. Samtliga kalvar avhornades vid 2-3 veckors ålder, och tjurkalvarna kastre-

rades samtidigt. Vid ingreppet fick kalvarna förutom sedering och lokalbedövning 

även 0,5 mg/kg meloxicam subkutant som har en halveringstid 16,2-25 timmar 

(Stock & Coetzee 2015; Meléndez et al. 2019). 

3.2.1. Kontrollgrupp 

Kontrollkalvarna separerades från korna inom några timmar efter födseln av går-

dens personal. Därefter hölls de i ensamboxar under råmjölksperioden (medel 

3,5±1,5 dagar), innan de flyttades parvis till gruppboxar (fem kalvar/grupp) med 

standardiserade skötselrutiner. Perioden i ensambox varierade då första kalven i 

varje ny gruppbox fick vänta tills nästa kalv var redo att flyttas (minst två dagar 

gammal) för att undvika att någon kalv fick stå ensam i gruppboxen. Gruppboxarna 

var fördelade i totalt tre rum enligt tabell 3. 

Tabell 3. Översikt över grupperingen av kalvarna i kontrollgruppen.  

Rum Antal kalvar Antal kalvar/box 

1 5 5 

2 10 5 

3 4 4 

Kontrollkalvarna fick sin första råmjölksgiva på 2,5-3 liter (Brix-värde över 22 %) 

inom sex timmar efter födseln. Om modern inte hade råmjölk av tillräckligt hög 

kvalitet gavs istället råmjölk från gårdens frysta råmjölksbank, vilket resulterade i 

att fyra kontrollkalvar fick mjölk från en annan ko. Under råmjölksperioden utfod-

rades de med napphink med totalt sex liter kvalitetssäkrad råmjölk fördelat på två 

givor per dag (07:00 och 18:00). När kalvarna flyttades till gruppbox utfodrades de 

med 3 liter helmjölk 3 ggr per dag (07:00, 13:00, 18:00) från individuella napphin-

kar. Mängden konsumerad råmjölk/mjölk per giva noterades för varje kalv under 

hela studieperioden (fyra veckor), för att kunna upptäcka med nedsatt aptit. 

3.2.2. Försöksgrupp 

Försökskalvarna hölls i möjligaste mån tillsammans med sin mamma i kalvnings-

box de första tre dagarna (till och med sjätte mjölkningen). Detta gjordes för att ge 

ko och kalv en chans att skapa ett starkt moder-ungeband innan de infördes till 

lösdriften med övriga ko-kalvpar (bilaga 3). 

Hälften av försökskalvarna (tio kalvar) fick sin första råmjölksgiva på 2,5-3 liter 

(Brix-värde över 22 %) inom sex timmar efter födseln. Övriga försökskalvar fick 
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ingen råmjölksgiva, utan fick själva dia från kons juver. Om modern inte hade rå-

mjölk av tillräckligt hög kvalitet gavs istället råmjölk från gårdens frysta råmjölks-

bank, vilket resulterade i att tre försökskalvar fick mjölk från en annan ko. 

Lösdriften där försöksgruppen hölls efter perioden i kalvningsbox bestod av tre av-

delningar: en grovfoderavdelning med mjölkrobot till korna (DeLaval Voluntary 

Milking System VMS™, Tumba, Sweden), en liggbåsavdelning som kalvarna inte 

kom åt, ett gemensamt utrymme för ko och kalvar med liggbås (kontaktyta), samt 

en kalvgömma dit korna ej kunde komma åt men ha uppsikt över sina kalvar (bilaga 

3). Kalvar och kor hade möjlighet att själva välja när de ville umgås med varandra 

genom att gå till kontaktytan. Kontaktytan och avdelningen med mjölkrobot var 

avskilda med enkelriktade passagegrindar som enbart korna kunde komma genom. 

Korna kunde gå från kontaktytan till grovfoderavdelningen, och för att komma till-

baka till kontaktytan fick de passera mjölkningsroboten. I kalvgömman fanns egna 

liggbåsutrymmen med madrass täckt av spån (för att uppmuntra kalvarna att inte 

ligga i kornas liggbås), samt en spånbeströdd lekyta. 

3.3. Registreringar och provtagningar 

3.3.1. Passiv immunitet 

Ett 9 ml serumrör (blod) per kalv togs från vena jugularis, från både försöks- och 

kontrollkalvarna vid 2–8 dagars ålder. Provet togs av personalen på gården, vicka-

des varsamt, märktes med datum och kalvnummer, och placerades sedan i kyl. 

Provröret vilade i minst 30 min för att underlätta separering mellan serum och blod-

kroppar innan det centrifugerades (4 000 rcf, 10 min). Serumet analyserades för 

totalproteinhalten (STP) med optisk refraktometer (Master refractometer®, 

ATAGO) samma dag för att bedöma kalvarnas råmjölksupptag. 

Refraktometerns prisma täcktes med serum och mängden totalprotein (g/dl) avläs-

tes genom att rikta instrumentet mot en ljuskälla och läsa av gränsen mellan det 

ljusa och mörka området. Mellan varje analys rengjordes glaset för kalibrering. 

Samtliga avläsningar gjordes av författaren. Avläsningarna till försöksgruppen var 

blindade, vilket innebar att personen som läste av resultatet inte visste om kalven 

fått råmjölksbolus eller inte. 

Databehandling - passiv immunitet 

Kalvarnas totalproteinvärden delades i in försöksgrupp 1, försöksgrupp 2 (tabell 2) 

och kontrollgrupp, beroende på vilken grupp kalven tillhörde. 
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3.3.2. Sjuklighet 

Rutinmässiga kliniska undersökningar av samtliga kalvar genomfördes 2 ggr/ 

vecka. Undersökningarna påbörjades alltid i kontrollgruppen för att minska risken 

för att föra in patogener från de vuxna djuren till kontrollkalvarna. Efter det skedde 

ett klädombyte till rena kläder och sedan fortsatte undersökningarna i försöksgrup-

pen. De parametrar som undersöktes var hosta, näsflöde, ögonsekret, öronhållning 

och avföring. Dessa parametrar graderades på en skala från 0 (inga symptom) till 3 

(kraftiga symptom) efter en standardiserad mall utformad av forskare på University 

of Wisconsin Madison (bilaga 2; McGuirk & Ollivet 2015). Temperatur, andnings-

frekvens, hjärtfrekvens samt övriga avvikande fynd (allmäntillstånd, navelinflam-

mation, navelbråck, ledinflammation) registrerades vid varje klinisk undersökning 

(bilaga 2). Stetoskop, rektaltermometer och tidtagarur användes som hjälpmedel till 

undersökningarna. I möjligaste mån utfördes undersökningarna av författaren, men 

vid enstaka tillfällen utfördes undersökningarna av en annan person med veterinär 

kompetens, vilket noterades. En gemensam genomgång och träning av protokollen 

gjordes inför försöksstarten, för att kalibrera hälsobedömningarna. 

Vid födseln fästes öronmärken för aktivitets- och tuggmätning i höger öra (Allflex 

Livestock Intelligence Young Stock monitoring application). Via öronmärkena 

övervakades kalvarnas aktivitet och ätbeteende dygnet runt, och larm om miss-

tänkta sjukdomsevent skickades dagligen till försökspersonal. Systemet var kalibre-

rat för att kunna känna av mycket subtila förändringar i beteende, och användes 

som hjälpmedel för att upptäcka tidiga sjukdomstecken. I tillägg utfördes daglig 

tillsyn av gårdens personal. 

När försökspersonalen kontaktades om misstanke om sjukdom hos någon kalv, eller 

då hälsolarm skickats från aktivitetsmätarna utfördes en klinisk undersökning av de 

sjuka djuren nästkommande vardag. Undersökningen följde samma standardiserade 

protokoll som vid de ordinarie hälsoundersökningarna beskrivnas ovan. Vid sjuk-

dom som krävde behandling, dokumenterades den behandlande veterinärens jour-

nalanteckningar. 

Databehandling - sjuklighet 

Hälsodata sammanställdes för varje individ i försöks- och kontrollgruppen i Excel 

(Microsoft 2016, New Mexico, U.S.A). För att undersöka förekomsten av de van-

ligaste symptomen, räknades antalet kalvar som haft symptom inom respektive pa-

rameter enligt hälsoprotokollet  (McGuirk & Ollivet 2015). 

Feber, liksom parametrarna hosta, näsflöde, ögonsekret, öronhållning och avföring, 

räknades som sjukdomssymptom och gränsvärdet definierades av rektaltemperatur 

>39,5 °C i enlighet med en tidigare genomförd studie (Mahendran et al. 2017). För 
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varje kalv och undersökningstillfälle beräknades en klinisk sjukdomspoäng (cli-

nical illness score, CIS) genom att addera de observerade sjukdomspoängerna (ta-

bell 4) (Amrine et al. 2013; Love et al. 2014; Mcguirk & Peek 2014; Mahendran et 

al. 2017). 

Tabell 4. Poängsättning av symptom vid varje klinisk undersökning. Varje kalvs poänger per under-

sökningstillfälle summerades vilket gav en klinisk sjukdomspoäng (CIS). 

Symptom Poängsättning 

Temperatur 0 (<39,5 °C)  

1 (>39,5 °C) 

Hosta 0-3*  

Öronhållning 0-3* 

Näsflöde 0-3* 

Avföring 0-3* 

* Poäng enligt hälsoprotokoll Calf health scoring chart av McGuirk & Ollivet (2015) 

För den ena sjuklighetsanalysen användes varje kalvs högsta registrerade CIS-värde 

vid ett undersökningstillfälle för att kolla på skillnader mellan grupperna i den stat-

istiska analysen. Sjuklighetsgraderingen gjordes på samma sätt som Mahendran et 

al. (2017), för att undersöka om det fanns skillnader mellan försöks- och kontroll-

grupp och ha stöd från en annan studie som gjort på liknande sätt. CIS-graderingen 

användes inte som ett direkt biologiskt mått på hur sjuk eller frisk kalvarna var utan 

snarare som ett hjälpmedel för gruppering av symptomen (få eller flera/allvarligare 

symptom per tillfälle). Detta värde poängsattes (0 eller 1), beroende på CIS var ≤2 

eller >2 (tabell 5). 

Tabell 5. Kalvhälsa grupperad efter få eller flera symptom vid det undersökningstillfälle som kalven 

hade högst registrerat CIS-värde, enligt Mahendran et al. (2017). 

Sjukdomskategori  CIS* Sifferkod för statistik 

analys 

Inga-få symptom ≤2 0 

Flera symptom >2 1 

*clinical illness score 

För studiens andra analys av sjuklighet omgrupperades datasetet för att få en mer 

samlad bild över hur sjuk varje kalv hade varit under hela studieperioden (tabell 6) 

(inte enbart efter ett sjukdomstillfälle som i tabell 5). För att ingå i sjukdomskate-

gorin ingen sjukdom hade kalven aldrig haft några symptom vid något undersök-

ningstillfälle. Kalvar som haft något symptom vid ett eller flera tillfällen kategori-

serades beroende på hur ofta och/eller hur allvarliga symptom kalven haft under 

studieperioden. För att räknas in i sjukdomskategorin kraftig sjukdom krävdes även 

att kalven hade nedsatt allmäntillstånd. 
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Tabell 6. Kalvhälsa grupperad efter grad av sjukdomsstatus under hela studieperioden. 

Sjukdomskategori  Sjukdomsbeskrivning Sifferkod för statistisk 

analys 

Ingen sjukdom Inga symptom 0 

Lindrig sjukdom Ett symptom 1-2 ggr  1 

Måttlig sjukdom Ett symptom >2 ggr eller två 

olika symptom samtidigt 

2 

Kraftig sjukdom ≥2 symptom samtidigt + mått-

ligt nedsatt allmäntillstånd 

3 

Varaktigheten för kalvarnas sjukdom uppskattades efter om kalvarna varit sjuka 

(CIS ≥1) i mindre än 4 dagar eller mer än 4 dagar, anledningen till detta var stu-

diens design där kalvarna undersöktes var tredje till fjärde dag. En kalv räknades 

som frisk när den hade haft en hälsoundersökning utan symptom (CIS <1). De kal-

var där sjukdomsperiodens längd inte kunde bedömas eftersom de hade sjukdoms-

symtom vid sista hälsoundersökningen exkluderades (n=5). 

Tidpunkten för när kalvarna i försöks- och kontrollgruppen var sjuka (CIS ≥1) de-

lades upp beroende om de blev sjuka de första två levnadsveckorna, de två sista 

veckorna i försöket eller om de var sjuka i båda perioder. 

3.4. Statistisk analys 

Samtliga statistiska analyser gjordes med mjukvaran SPSS® (IBM 2020). 

3.4.1. Passiv immunitet 

Medelvärde, standardavvikelse, median och kvartilavstånd beräknades för totalpro-

teinvärdet i varje grupp. Hypotesprövning för skillnader i passiv immunitet mellan 

försöksgrupp 1, försöksgrupp 2 och kontrollgrupp gjordes med Kruskal-Wallis 

Test, med signifikansnivå vald till p <0,05. Testet valdes eftersom totalproteinvär-

denas utfallsvariabel var kvantitativ men ej normalfördelad, samt för att möjliggöra 

jämförelse mellan medelvärdena i de tre grupperna. 

3.4.2. Sjuklighet 

För att pröva hypotesen att det fanns skillnader i sjuklighet enligt tabell 5 och tabell 

6, sjukdomsperiodens varaktighet och när kalvarna var sjuka mellan försöks- och 

kontrollgruppen utfördes ett Pearsons Chi-square test för varje variabel. Signifi-

kansnivån för varje variabel sattes till p <0,05. Om värdena i tabellcellerna för Pe-

arsons Chi-square testet var mindre än fem, gjordes ett Fisher exact test med signi-

fikansnivå vald till p <0,05. 
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4.1. Passiv immunitet 

4.1.1. Deskriptiva resultat 

I studiepopulationen fanns totalt 6 kalvar (15 %) med FPT (<5,0 g/dl; Elsohaby et 

al. 2019). Dessa var jämnt fördelade bland försöks- och kontrollkalvarna, och mot-

svarade 15 % av försöksgruppen och 16 % av kontrollgruppen. Deskriptiva resultat 

gällande serum totalprotein finns presenterade i tabell 7 och figur 1. 

Tabell 7. Deskriptiv statistik över kalvarnas totalproteinvärden i serum och förekomst av FPT i 

respektive grupp. Försöksgrupp 1 inkluderar kalvar som diat från mamma och fått råmjölk manu-

ellt. Försöksgrupp 2 består av kalvar som enbart diat från mamma. Kontrollgruppen inkluderar 

kalvar som diat från mamma och fått råmjölk manuellt.  

Grupp Medelvärde för 

totalproteinvärde 

i serum g/dl ± 

SD* 

Median för totalpro-

teinvärde i serum 

g/dl (IQR**) 

Antal kalvar med 

FPT (% av grup-

pen) 

Försöksgrupp 1 (n=10) 5,5±0,69 5,4 (0,8) 1 (10 %) 

Försöksgrupp 2 (n=10) 5,5±0,83 5,8 (1,1) 2 (20 %) 

Kontrollgrupp (n=19) 5,5±0,52 5,4 (1,0) 3 (16 %) 

*standardavvikelse **kvartilavstånd ***failure of passive transfer (serum total protein <5,0 

g/dl) 

 

4. Resultat 
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Figur 1. Spridningen av kalvarnas totalproteinvärde g/dl i serum. Krysset visar medelvärdet för 

varje grupp. Strecket i boxarna visar medianen och de vertikala strecken visar spridningen från det 

högsta till det lägsta registrerade total proteinvärdet. Försöksgrupp 1: Kalvar som diat från mamma 

och fått råmjölk manuellt. Försöksgrupp 2: Kalvar som enbart diat från mamma. Kontrollgrupp: 

Kalvar som diat från mamma och fått råmjölk manuellt. 

4.1.2. Hypotestestning 

Nollhypotesen att ingen skillnad i totalproteinvärde i serum förelåg mellan försöks-

grupp 1, försöksgrupp 2 och kontrollgrupp kunde inte förkastas (P-värde = 0,96). 

Följande resultat visar att gruppernas värden är nästintill helt lika, och därför kan 

ingen skillnad i passiv immunitet ses mellan grupperna. 

4.2. Sjuklighet 

4.2.1. Deskriptiva resultat 

Data från hälsoundersökningarna baseras på totalt 288 observationer fördelade på 

försöksgruppen (147 observationer) och kontrollgruppen (141 observationer). An-

tal hälsoundersökningar per kalv varierade mellan 6 och 9 (medel = 7,4 observat-

ioner/kalv), beroende på antalet hälsolarm och vilka undersökningsdagar som in-

kluderades i studieperioden på 28 dagar per kalv. Inga kalvar dog under studieperi-

oden. En kalv i kontrollgruppen krävde veterinärbesök, där den initiala misstanken 

var oral nekrobacillos. Kalven blev slutligen behandlad för misstänkt encephalo-

meningit på grund av neurologiska symptom. I tabell 8 ses hur fördelningen av 

symptom var vid den undersökningen hos varje kalv med högst observerade CIS-

värde. 
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Tabell 8. Kalvhälsa indelat gruppvis efter om de hade få eller flera symptom enligt Mahendran et 

al. (2017) vid det undersökningstillfälle kalvarna hade högst CIS-värde. Kontrollgrupp: Kalvar som 

inte gått med mamma. Försöksgrupp: Kalvar som gått med mamma. 

 Antal kalvar (%) 

Sjukdomskategori Kontrollgrupp Försöksgrupp 

Inga - få symptom (CIS ≤2) 17 (90 %) 17 (85 %) 

Flera symptom (CIS >2) 2 (10 %) 3 (15 %) 

CIS: clinical illness score i enlighet med Mahendran et al. (2017) 

Totalt 37 % av kontrollkalvarna och 25 % av försökskalvarna var helt symptomfria 

under hela studieperioden (figur 2). Övriga kalvar, 63 % av kontrollgruppen och 75 

% av försöksgruppen, hade ett till flera symptom under studieperioden. De mest 

förekommande symptomen i kontrollgruppen var hosta (8/19, 42,1 %), diarré (7/19, 

36,8 %) och feber (2/19,10,5 %) medan i försöksgruppen var diarré (11/20, 55 %) 

och feber (11/20, 55 %) vanligast, följt av hosta (5/20, 25 %). 

 

 

Figur 2. Kalvhälsa utefter kalvarnas sammanställda sjukdomsstatus från födsel tills fyra veckors 

ålder. Datasetet är baserad på symptomens allvarlighetsgrad och antal gånger symptom registre-

rades per kalv under perioden. Kontrollgrupp: Kalvar som inte gått med mamma. Försöksgrupp: 

Kalvar som gått med mamma. Ingen sjukdom: Inga symptom någon gång. Lindrig sjukdom: Ett 

symptom 1-2 ggr. Måttlig sjukdom: Ett symptom >2ggr eller två olika symptom samtidigt. Kraftig 

sjukdom: ≥2 symptom samtidigt + måttligt nedsatt allmäntillstånd en eller flera ggr. 

Ett observandum var att i försöksgruppen sågs 5 kalvar med feber och diarré (Kli-

nisk sjukdomspoäng >0 per symptom enligt McGuirk & Ollivet (2015) samtidigt, 

fördelade på 8 observationer. Tre av dessa observationer hade symptomgrad 2 eller 

3 i diarré.  I kontrollgruppen sågs endast en kalv vid ett tillfälle med denna kombi-

nation av symptom, då med diarrépoäng 1. I försöksgruppen fanns också en kalv 

som hade blod i diarrén i kombination med feber vid ett undersökningstillfälle. 
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För kalvarnas uppskattade sjukdomsvaraktighet ingick 22 kalvar av de totalt 27 

kalvarna som visade symptom (CIS  ≥1) vid något tillfälle under studien (tabell 9; 

figur 3). Fem kalvar exkluderades då sjukdomsperioden inte avslutades inom stu-

diens tidsram. 

Tabell 9. Sjukdomens varaktighet och sjukdomsperiod hos kalvarna som uppvisade symptom. I da-

tan för sjukdomens varaktighet inkluderas totalt 22 av 27 kalvar som uppvisade symptom (CIS >0) 

någon gång från födseln tills fyra veckors ålder. Kalvar som hade symptom vid sista undersökningen 

exkluderas eftersom symptomens varaktighet inte kunde bedömas. I datan för sjukdomsperioden är 

samtliga 27 kalvar som uppvisade symptom under studieperioden inkluderade.  Kontrollgrupp: Kal-

var som inte gått med mamma. Försöksgrupp: Kalvar som gått med mamma.  

  Antal kalvar (%) 

  Kontrollgrupp Försöksgrupp 

Sjukdomens var-

aktighet 

<4 dagar 7 (50 %) 3 (38 %) 

>4 dagar 7 (50 %) 5 (62 %) 

Sjukdomsperiod Vecka 1-2 2 (17 %) 7 (47 %) 

 Vecka 3-4 7 (58 %) 5 (33 %) 

 Båda perioderna 3 (25 %) 3 (20 %) 

 

 

 

Figur 3. Fördelning av kalvarnas sjukdomsperiod (när kalvarna fick symptom under de fyra första 

levnadsveckorna). Inkluderar 27 kalvar som uppvisade symptom under studieperioden på fyra 

veckor (från födsel tills 28 dagars ålder). Kontrollgrupp: Kalvar som inte gått med mamma. För-

söksgrupp: Kalvar som gått med mamma. 

4.2.2. Hypotestestning 

Nollhypotesen att det inte fanns någon skillnad mellan försöks- och kontrollgrup-

pen kunde inte förkastas vid analys av kalvarnas sjuklighet, med grupperingar ba-

serade på om kalvarna hade inga-få eller flera symptom enligt Mahendran et al. 

(2017), varje kalvs samlade sjukdomsläge från studieperioden, sjukdomens varak-

tighet eller tidpunkten när kalvarna var sjuka (tabell 10). Detta innebär att inga sta-

tistiskt signifikanta skillnader i sjuklighet kunde hittas mellan studiens kontroll-

grupp och försöksgrupp. 
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Tabell 10. Resultat från statistiska analyser om kalvhälsa vid jämförelse av studiens kontrollgrupp 

mot försöksgruppen. Studien följde kalvarnas hälsa från födsel till fyra veckors ålder. Kontroll-

grupp: Kalvar som inte gått med mamma. Försöksgrupp: Kalvar som gått med mamma. 

Analys av 2-sidigt P-värde 

 (Fisher exact test) 

Statistisk signifikans  

(P-värde <0,05) 

Inga-få/flera symptom vid 

tillfälle med högst CIS-

värde* 

1,0 Nej 

Sjukdomsstatus** 0,6 Nej 

Sjukdomens varaktighet 0,6 Nej 

Sjukdomsperiod 0,3 Nej 

*kategorier enligt Mahendran et al. (2017) 
**egen sjukdomskategori utefter en sammanställning av kalvens sjukdomsläge från föd-
sel till fyra veckors ålder. CIS: clinical illness score 
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Att kalvarna har en god hälsostatus är en grundläggande förutsättning för en god 

ekonomi inom mjölkproduktionen (Cho & Yoon 2014; Andersson 2019). Vår stu-

die hade som avsikt att undersöka hur kalvarnas hälsa påverkas beroende på om de 

gick med mamma och fick dia fritt, eller om de separerades från kon direkt efter 

födseln och utfodrades manuellt med restriktiva mjölkgivor. Detta studentarbete 

gjordes på en mycket begränsad studiepopulation under en kort tidsperiod, och 

eventuella slutsatser bör tolkas med försiktighet då resultaten förmodligen inte är 

överförbara till en större studiepopulation. Ingen signifikant skillnad i sjukdoms-

frekvens och passiv immunitet mellan försöks-, och kontrollkalvarna kunde påvi-

sas, något som skiljer sig från studiens huvudhypotes. 

5.1. Passiv immunitet 

Det fanns ingen signifikant skillnad i kalvarnas totalproteinvärde i serum mellan 

försöks- och kontrollkalvar, oavsett om en extra råmjölksgiva givits till försöks-

kalvarna. Resultatet skiljer sig från andra studier som antingen rapporterat att en 

högre andel av kalvar som diar från kon har FPT (Edwards & Broom 1979; Lora et 

al. 2019), eller att en lägre andel av kalvarna har FPT (Stott et al. 1979b; Weaver 

et al. 2000; Beam et al. 2009; Lora et al. 2019). 

Jämfört med andra studier (Beam et al. 2009; Lora et al. 2018, 2019) var förekoms-

ten av FPT låg i vår studie och det är möjligt att avsaknaden av skillnader i total-

proteinvärden mellan grupperna kan ha berott på goda råmjölksrutiner. Det finns 

dock en stor variation i vilka analysmetoder som använts i olika studier, exempelvis 

vad som analyserats (IgG eller totalprotein), när proverna tagits, vilka gränsvärden 

för FPT som valts och om serum eller blod har analyserats (Beam et al. 2009; Lora 

et al. 2018, 2019; Elsohaby et al. 2019), vilket försvårar jämförelser av FPT mellan 

olika studier. 

Samtliga kalvar i denna studie fick råmjölk av god kvalitet, vilket Beam et al. 

(2009) betonar är grundläggande för immunoglobulinupptaget och kan ha haft en 

positiv inverkan på antikroppsupptaget hos kalvarna.  Kalvarnas låga förekomst av 

FPT kan också berott på att det fanns en låg förekomst av bakterier i mjölken. Låga 

5. Diskussion 
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bakterienivåer i mjölk ger bättre förutsättningar för ett bra antikroppsupptag (God-

den 2008), men detta har inte undersökts i vår studie. Många av korna i försöket var 

förstakalvare med en hög juverform vilket skulle kunna ha bidragit till att försöks-

kalvarna lättare hittade spenen inom sex timmar och gett upphov till en god immun-

status hos kalvarna. Lågt hängande juver kan försvåra för kalven att dia från spenen, 

vilket kan resultera i en förlängd tid till att dia första målet och en ökad risk för FPT 

(Ventorp & Michanek 1992). Avelsarbete för att förbättra juverform och juvrets 

höjd över marken är även ett pågående arbete eftersom exempelvis lågt hängande 

juver ökar risken för mastit (Nakov et al. 2014) och långa spenar minskar risken för 

att mjölkkoppen sparkas av vid mjölkning med mjölkrobot (Carlström et al. 2016). 

I studien togs blodproverna för analys av totalprotein i serum från två till åtta dagar 

efter första råmjölksgivan. Variationen i provtagningstidpunkt kan potentiellt gjort 

att värdena inte är helt jämförbara. Det finns dock stöd i litteraturen för att totalpro-

teinvärden provtagna från 24 timmar till 9 dagar efter första målet är tillförlitliga 

(Wilm et al. 2018). 

Studiens resultat kan peka mot ko och kalvhållning inte behöver innebära att kal-

varna får ett lågt antikroppsupptag av att dia från mamma, utan att goda råmjölks-

rutiner är av större vikt, men detta bör tolkas med försiktighet på grund av studiens 

design med lågt antal kalvar. 

5.2. Sjuklighet 

Ingen signifikant skillnad i sjuklighet eller symptomens varaktighet kunde ses mel-

lan grupperna i studien, därför fanns inga belägg som stöder studiens underhypote-

ser att kalvarna i försöksgruppen skulle vara sjuka oftare, men en kortare tid än 

kontrollkalvarna. I detta arbete kunde vi inte analysera data för att ta reda på hur 

ko-kalvhållning påverkar risken för diarréer, eftersom vi då skulle behövt en större 

studiepopulation kalvar, över en längre tid och gärna analysera vilka patogener kal-

varna blev sjuka av. 

Diarréer, hosta och feber var det vanligaste symptomen i båda grupperna. Eftersom 

den övergripande sjukligheten inte skiljde sig åt mellan grupperna, bedömdes att 

vidare analyser på symptomsnivå inte skulle ge några tillförlitliga resultat. I fram-

tida studier på större kalvpopulationer vore det dock intressant att undersöka ifall 

skillnader förekommer i symptom av sjukdom mellan kalvar som går med mamma 

och de som separeras efter födseln. 
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I denna studie har vi inte undersökt vilka agens som orsakat diarré eller hosta. Frå-

gan kring om diarréer är infektiöst orsakade eller om de också kan bero på ett ökat 

mjölkintag har lyfts i tidigare studier. I denna studie observerades diarré med röda 

blodstråk i kombination med feber men utan nedsatt allmäntillstånd, vid ett tillfälle 

hos en kalv i försöksgruppen. Även flera observationer med diarré och feber sågs i 

försöksgruppen, än kontrollgruppen. Detta skulle kunna tala för att patogen-orsa-

kade diarréer kan ha förekommit i mindre utsträckning, men ingen kalv i studien 

krävde behandling eftersom de var vid gott allmäntillstånd. Roth et al. (2009) dis-

kuterade om ökade diarréer i ko-kalvhållning berodde på den fria tillgången till att 

dia. En studie av Khan et al. (2011) rapporterade att ett stort mjölkintag kunde ge 

upphov till lösare avföring utan att det behövde vara ett sjukdomstecken. Vidare 

forskning om utfodringsbetingade diarréer påverkar kalvarnas hälsa, genom exem-

pelvis nedsatt tillväxt är nödvändigt. Beaver et al. (2019) har även lyft behovet av 

flera studier med fokus på luftvägspatogener hos kalvar i ko-kalvsystem. 

Det fanns flera skillnader mellan och inom grupperna i studien, som kan ha gett 

upphov till olika förutsättningar. Olikheterna i utfodring försvårar för jämförelser 

mellan grupperna. Försökskalvarnas mjölkintag kontrollerades inte eftersom de 

hade fri tillgång till att dia. Detta kan ha gjort att vissa försökskalvar har haft högre 

mjölkintag liksom näringsintag och indirekt fått ett förbättrat immunförsvar än kon-

trollkalvarna. Risken finns också att några försökskalvar kan ha diat mindre för att 

kon inte låtit dem komma åt lika mycket, och således fått en sämre näringsstatus. 

Kalvar som eventuellt hade varit mer motståndskraftiga mot infektioner med en 

högre mjölkgiva, kanske blev mer sjuka, medan kalvar med högre mjölkgivor än 

kontrollgruppen kanske blev mindre sjuka än kontrollkalvarna. Det är möjligt att 

detta skulle spela roll i en större studiepopulation även om inga signifikanta skill-

nader i sjuklighet sågs i denna studie. Att den ena gruppen konsumerade mjölk ge-

nom digivning gjorde även att kalvövervakningen blev olika mellan grupperna, då 

gårdspersonalen lättare kunde upptäcka om en kontrollkalv åt sämre än vanligt. 

Detta kan ha lett till att fler djur med sjukdomstecken upptäcktes i kontrollgruppen, 

eftersom försökspersonalen fick information om kontrollkalvar med nedsatt aptit. 

En av studiens brister var att inhysningen mellan försöks- och kontrollkalvar skiljde 

sig åt i både yta och gruppstorlek. Detta gjorde att det inte gick att renodlat studera 

effekten av att enbart gå med mamma. Försökskalvarna utsättes för ett högre smitt-

ryck eftersom de vistas i en större grupp och troligen utsattes för fler patogener 

jämfört med kontrollkalvarna. Ifall grupphållning med äldre djur och andra kalvar 

påverkar risken för ökad sjukdom är omdebatterat. Eftersom ingen skillnad sågs i 

sjuklighet mellan grupperna i denna studie kan man spekulera i att det ökade smitt-

rycket i försöksgruppen inte har orsakat en högre sjuklighet, men det kan också 

bero på att denna studie inte hade tillräckligt många inkluderade kalvar för att ge 

ett signifikant resultat. Detta är i enlighet med flera studier (Bar-Peled et al. 1997; 
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Torsein et al. 2011; Seppä-Lassila et al. 2018;), men avviker från ett antal studier 

som exempelvis sett ökad mängd luftvägssymptom hos kalvar som delat utrymme 

med äldre djur (Leblanc 1981; Curtis et al. 1988; Virtala et al. 1999; Waltner-

Toews et al. 1986a; Svensson et al. 2006). Svensson et al. (2006) fann exempelvis 

att kalvarnas frekvens av luftvägssymptom var som högst vid två till tre månaders 

ålder, vilket indikerar att vi i denna studie avslutade hälsoundersökningarna för ti-

digt och borde följt kalvarna till och med tre månaders ålder för att kunna jämföra 

resultat med Svensson et al.’s (2006) resultat. 

I denna studie hade försökskalvarna en betydligt större yta att röra sig på än kon-

trollkalvarna. Om kalvarnas aktivitet skiljde sig åt mellan grupperna undersöktes 

inte. Det går att diskutera ifall ökad möjlighet till rörelse bland försökskalvarna på 

sikt kan göra dem mer hållbara som vuxna. En studie genomförd av Gard et al. 

(2015) jämförde kalvarnas klövutveckling beroende på om de gick mycket i kupe-

rad terräng, eller mindre i en platt hage från 2-6 månaders ålder. Studien visade att 

elastiska putan hos kalvarna som hade rört sig mycket i varierad terräng ökade i 

volym jämfört med kontrollgruppen som rört sig mindre samt i lättare terräng. Detta 

skulle, enligt författarna, kunna ge långsiktiga hälsofördelar för kalvarna som ex-

empelvis färre hältor som vuxen. 

Att undersöka kalvarna enbart två gånger per vecka, gjorde att symptomens varak-

tighet inte kunde undersökas noggrannare än till under eller över fyra dagar. Tätare 

undersökningar hade kunnat ge mer noggranna resultat för när kalvarna fick sina 

första symptom och när de tillfrisknade, vilket även lyfts i andra studier (White & 

Renter 2009; Mcguirk & Peek 2014). Det är möjligt att med mer frekventa hälso-

undersökningar och en större studiepopulation så hade skillnader i symptomens 

varaktighet mellan kontroll- och försökskalvar kunnat påvisas. Med tanke på att 

vissa kalvar fick uteslutas ur datan om symptomsduration eftersom de inte blev 

symptomfria inom studieperioden, hade det också varit intressant att följa dessa 

kalvar tills de tillfrisknade. Fördelen med att kalvarna även övervakades digitalt 

gjorde att vissa sjukdomsevent kunde identifieras tidigare än de rutinmässiga under-

sökningarna tillät. Däremot är det troligt att mycket korta sjukdomsevent kan ha 

missats. Mer frekventa undersökningar hade kunnat bidra till att upptäcka symptom 

som utvecklades under de 3-4 dagar som rutinmässiga hälsoundersökningar inte 

gjordes. 

Ett observandum från studien är också att tiden som forskarna spenderade med kal-

varna i respektive grupp kan ha påverkat antalet observerade symptom, där exem-

pelvis spontan hosta och diarréer upptäckts i högre grad hos försökskalvar som hölls 

i en stor grupp. 
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Samtliga kalvar i studien avhornades och tjurkalvarna kastrerades. Vid ingreppet 

fick kalvarna meloxicam som har en halveringstid 16,2-25 timmar (Stock & Coet-

zee 2015; Meléndez et al. 2019). Under läkemedlets duration är det möjligt att 

eventuell feber maskerats på grund av den antiinflammatoriska effekten, vilket kan 

ha bidragit till minskade observationsfynd dygnet efter ingreppen. Eftersom båda 

grupperna behandlades lika, är det troligt att den febersänkande effekten var lika 

mellan grupperna. Kastrering är ett operativt ingrepp som ger upphov till en stress-

respons och kan potentiellt hämma kalvens immunförsvar (Fisher et al. 1997), och 

skulle därför kunna ge upphov till en könsbias i studien. Det fanns dock en jämn 

fördelning av tjurkalvar i båda grupperna, så eventuell påverkan av kastrering på 

hälsodatan bör inte påverkat våra resultat. 

5.3. Konklusion 

I detta examensarbete kunde ingen skillnad i hälsoläget påvisas beroende på om 

kalvarna gick med mamman och fick dia fritt eller om de separerades tidigt efter 

födseln och utfodrades med spenhinkar. Framöver behövs flera studier som inklu-

derar större studiepopulationer av kalvar och kor för att få tillförlitliga resultat. 

Långtidsstudier, där morbiditet samt mortalitet kan beräknas för att få ett helhets-

perspektiv, behövs för att undersöka hur ko-kalvhållning påverkar kalvhälsan på 

lång sikt. Vid vilken ålder som kalvarna blir sjuka, vilka symptom som är vanligast, 

vilka agens som orsakar sjukdom, och om det förekommer en skillnad i sjukdoms-

frekvens och sjukdomens varaktighet beroende på hållningssätt är områden för vi-

dare forskning. 

Fler studier behövs kring hur ko-kalvsystem påverkar kalvens framtida och mam-

mans nuvarande mjölkproduktion och reproduktion för att undersöka hur ekono-

miskt hållbar ko-kalvhållningen är. Vidare behövs även forskning kring hur kalvar-

nas långsiktiga hälsa påverkas av att hållas med kor och dia fritt, samt om hur kor-

nas hälsoläge påverkas av diandet i kombination med den dagliga mjölkningen med 

avseende på exempelvis juverhälsa. Sist men inte minst är det mycket intressant 

med ytterligare studier kring hur djurvälfärden påverkas av att ko och kalv har val-

möjligheter i sin vardag. Att kalvarna kan välja när de vill äta eller umgås med 

korna. De vuxna djuren kan välja när de vill mjölkas (om system med mjölkrobot), 

och när de vill umgås med sina kalvar. Framtida forskning kring hur den sociala 

samvaron påverkar kor och kalvar är av stort intresse. Ytterligare studier behövs 

även kring vilka ko-kalvsystem som är optimala beroende på typ av besättning och 

varje gårds egna utmaningar. 
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Ko och kalv brukar skiljas strax efter födseln 

Visste du att kalvar inom mjölkproduktionen normalt sätt varken får dricka mjölk 

från sin mamma eller växa upp med henne? Kalvar inom den svenska mjölkpro-

duktionen skiljs idag från sina mödrar inom timmar efter födseln, och hålls sedan 

ensamma i boxar de första veckorna innan de flyttas till grupper med andra kalvar 

i samma ålder. Kalvarna får därmed inte växa upp med äldre djur. De har inte möj-

lighet att välja när och hur mycket mjölk de vill dricka eftersom de utfodras av en 

djurskötare med en viss mängd mjölk på bestämda tider. Korna har inte heller val-

möjlighet att vistas med sina kalvar. Separationen mellan ko och kalv har traditio-

nellt genomförts eftersom kalven då inte kan dia lika mycket, och därmed har lant-

brukaren haft mer mjölk kvar att sälja. Ko och kalv har också separerats för att 

värna om kalvarnas hälsa. Genom att hålla kalvarna utan vuxna kor, har man velat 

skydda kalvarna från sjukdomssmitta från äldre kor. 

 

Hur påverkas ko och kalv av separationen? 

En tidig separation mellan ko och kalv är mycket stressfylld för båda parter ef-

tersom ett mycket starkt moder-ungeband bildas redan vid födseln. Korna brukar 

leta och råma efter sina kalvar, och även kalvarna brukar ropa efter kon en tid efter 

de skiljs. Att kalven inte får dia från mamman kan ge beteendestörningar som att 

kalvarna suger på varandra och slickar på inredningen eftersom den inte får tillgo-

dosett sitt sugbehov. Kalven kan även påverkas på lång sikt av att inte umgås med 

vuxna kor. Det kan exempelvis göra att kalven som vuxen blir mer försiktig och har 

svårare att lära sig nya saker, som att anpassa sig till en ny ladugård eller introdu-

ceras till automatiska mjölkningssystem. 

 

Varför gjordes studien? 

Eftersom separationen av ko och kalv innebär nackdelar för djurens välfärd, finns 

ett ökat intresse för att hålla ko och kalv tillsammans bland många. Om man vill 

hålla ko och kalvar tillsammans är det viktigt säkerställa att kalvarnas hälsa inte 

påverkas negativt av att gå med kor. I denna studie undersökte vi därför hur kalvar-

nas hälsa påverkades av att gå kvar med mamman och dia jämfört med att skiljas 

från kon, få mjölk manuellt av gårdens personal och sedan växa upp med kalvar 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
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med ungefär samma ålder. Vi följde totalt 39 kalvar fördelade på två grupper tills 

de var fyra veckor gamla. 

 

Vad kom vi fram till och varför är det intressant? 

I studien kom vi fram till att vi inte kunde se någon skillnad i hälsa mellan kalvarna 

som gick med mamma och kalvarna gick utan mamma. Vår studie hade väldigt få 

kalvar och gjordes under en begränsad tid av kalvarnas liv, vilket innebär att resul-

tatet bör tolkas med försiktighet. Mer forskning, på större studiepopulationer och 

som följer kalvarnas hälsa en längre tid behövs för att få mer tillförlitliga resultat. 

Resultatet är däremot intressant eftersom, om det stämmer att kalvarnas hälsa inte 

påverkas negativt av att hållas med kor, kan det leda till att fler lantbrukare vill 

prova att hålla kor och kalvar tillsammans. Djuren skulle då ha möjlighet att bete 

sig mer naturligt vilket troligen skulle vara fördelaktigt för både kor och kalvar. 

Även fler studier om hur kons hälsa och mjölkproduktion påverkas av att ge di till 

kalven, liksom hur djurvälfärden kan förbättras i system där ko och kalv kan få 

hållas ihop en längre period är intressant för framtidens forskning. 
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Bilaga 1. Calf health scoring chart     
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Bilaga 2. Protokoll för hälsoundersökningar  
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Bilaga 3. Översiktlig planlösning för kor och 
kalvar i försöksgruppen   


