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Djurskötare Marie Olofsson öppnar 
vant kalvens mun och lirkar försiktigt 
ner sonden i magen. Sedan rinner 
den livgivande råmjölken ner i den 
nyfödda  kalvens mage på ett par 
 minuter. Efteråt ligger den propp
mätta kalven i boxen och blinkar trött.

Efter problem med kalvhälsan ville 
Öjeby gård säkerställa att kalvarna får 
i sig tillräcklig mängd av den bästa 
råmjölken. De fick rådet av en veterinär 
att sondmata alla kalvar med första 
målet av råmjölk. Veterinären instru
erade dem även om hur det ska gå till 
så att det sker på ett säkert sätt. Och 
råmjölken måste vara av bästa kvalitet.

– Den här strategin ger fina kalvar, 
säger Karolina Hårsmar, lagårdsför
man på Öjeby i Linghem strax norr 
om Linköping i Östergötland.  

 
RåmjölksväRmaRe
Målet är att kalven ska få i sig denna 
första giva råmjölk inom fyra tim
mar efter födseln. På natten är det 
lite trixigt att få till, men även om 
kvällspasset går av klockan 23 och 
morgonpasset börjar 05.30, så brukar 
kvällspersonalen stanna kvar om de 
ser att en kalvning är på gång. Så det 
är inte många kalvar som får mjölken 
senare. Resterande mål får kalven 
dricka av egen kraft. 

Produktionen är ekologisk och 
kalvarna får gå med kon i fyra dagar. 
Under den tiden har de koll så att 
kalven verkligen dricker och inte ser 
ut att gå med tom mage.

En sond ingick när de köpte en vär
mare till råmjölken. Men de hade en 
sedan tidigare och har jobbat på detta 
sätt ett par år. Vattenbadet säkerställer 
på ett enkelt sätt att råmjölken värms 
till rätt temperatur, varken för varmt 
eller kallt. 

öjeBY Alla nyfödda 
kalvar sondmatas med 
fyra liter råmjölk av 
bästa kvalitet. Allt för 
att säkerställa att de 
får en bra start.

– en kickstart för kalven
Råmjölken

– Tidigare kände vi efter att rå
mjölken var fingervarm, men det kan 
ju vara olika mellan olika personer 
och temperaturen kunde vara svår att 
avgöra om man var kall om fingrarna, 
säger Karolina. 

Hon tror att värmaren, som de 
ännu bara haft ett par månader, beta
lar sig även om den kostade  

50 000 kronor. Hon tycker att de bör
jat få riktigt fina kalvar. 

 – Nu får vi enkelt rätt tempera
tur, varken för varmt eller kallt. Om 
råmjölken har fel temperatur så ger 
den inte full effekt även om den från 
början är av bra kvalitet. 

All råmjölk testas. Det är bara 
råmjölk som är av bra kvalitet där 

marie Olofsson ser till att råmjölken rinner rätt ner i kalvens mage med hjälp av tyngdkraft. Därmed 
säkerställs att varje kalv får i sig fyra liter råmjölk. 
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 mätaren, en kolostrometer, visar 
grönt som används. 

Överskott fryses in för att ha till 
kalvar där kon har för dålig råmjölk 
och mätaren visar rött. I lagret 
brukar mjölken bli liggande max 
några månader. Den får inte bli för 
gammal – då är det risk att den inte 
längre matchar de smittor som finns i 
besättningen. 

– Tidigare gav vi bara två liter 
råmjölk ur nappflaska vid det första 
målet. Så givan är betydligt större nu, 
säger Karolina. 

ett dygn räcker
Från årsskiftet räcker det enligt Kravs 
regler att kalven går ett dygn med 
kon, men Öjeby tänker nog fortsätta 
med att kalven går fyra dygn med kon, 
eftersom de har fungerande rutiner 
och inte tycker att det varit några 
svårigheter att skilja ko och kalv efter 
den tiden. 

Kalvarna flyttar sedan till ensam-

” Flera kor i en box vid 
 kalvning ökar smitt risken.”

 Karolina Hårsmar

Överskott av bra råmjölk från första målet 
kontrolleras och fryses in.

karolina Hårsmar tycker att satsningen på att säkra en 
bra råmjölkskvalitet till kalvarna ger fina kalvar.

Marie Olofsson stoppar ned råmjölks-
behållaren i vattenbadet för att värma 
råmjölken till rätt temperatur.

Under sommarhalvåret får korna kalva ute i en hage. det ger ett minskat smittryck.  
Så snart kon kalvat flyttas ko och kalv in i kalvningsboxen. 

box där de får vara i cirka en vecka. 
När de ser att kalven dricker själv från 
napphinken flyttas den in i en grupp-
box med kalvamma med fri tilldel-
ning på syrad mjölk. Kalvarna får hö 
från fyra dagars ålder och kalvkraft-
foder från en veckas ålder. Ensilage 
introduceras lite senare. 

– I ensamboxarna får kalvarna tre 
liter tre gånger per dag, säger Karo-
lina. En del orkar bara dricka två liter 
åt gången. Men det är ändå mycket 
jämfört med tidigare då de bara fick 
två liter två gånger per dag. 

I amman kan kalvarna komma upp 
i en mjölkkonsumtion på 15 liter per 
kalv och dygn.

Hellre enSaMbOx vid kalvning
Kalvningsstallet ligger som ett annex 
i anslutning till mjölkningsstallet 
och har fem gruppboxar med plats 
för fem, sex kor vardera. En av dessa 
boxar används som sjukbox. Karolina 
menar att de i dag i stället skulle ha 
byggt ensamboxar för kalvning för att 
minska smittrisken. 

– Flera kor i en box vid kalvning 
ökar smittrisken, säger Karolina.

På sommaren låter de därför en 

del kor kalva i en hage precis utanför 
stallet. 

Så fort en ko kalvat kan hon inte 
vara kvar om det finns andra kor 
som ännu inte kalvat i boxen. Då 
finns risk att hennes kalv stjäl mjölk 
från de  andra korna och därmed blir 
inte  deras första råmjölk av samma 
kvalitet. 

Kostallet är en kall lösdrift med 
liggbås och körbart foderbord mitt 
genom stallet och  med plats för lite 
drygt 360 kor. Besättningen har både 
svarta och röda kor och avkastningen 
ligger på cirka 9 000 kilo mjölk per ko 
och år. 

Eftersom produktionen är eko-
logisk får kvigkalvarna mjölk i tre 
månader. Tjurkalvarna säljs som kon-
ventionella vid tre veckors ålder. 

När de fick rådet av veterinären att 
sondmata kalvarna så sa han att det 
fanns försök som visade att kalvar 
som sondmatats mjölkade mer när de 
vuxit upp och själva kalvat in. 

– De första kalvar in nu i vinter, 
eftersom vi hållit på i två år, så vi får 
se om de förstakalvarna också mjölkar 
mer, säger Karolina.  

TEXT & FOTO: Ann Christin Olsson
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