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Solen skiner, frosten har lagt sig på 
marken och det är helt vindstilla. 

– Dagens väder är riktigt bra för att 
arbeta i det här öppna stallet, säger Bir-
gitta Fosselius, kalvskötare på Nöt-
center Viken, strax utanför Falköping 
i Västergötland. Så här får det gärna 
fortsätta i vinter.

sedan stallet byggdes har det varit 
två riktiga vargavintrar med mycket 
snö och kyla. Kalvarna mår dock prima 
och personalen klär sig efter vädret. 
Några gånger, när mycket snö fallit, har 
kalvarna blivit insnöade i sina hyddor. 
När personalen kommit på morgonen 
har de stått och kikat fram bakom snö-
vallen. 

Då får personalen börja med att 
skotta så att kalvarna får en gång fram 
till foderplatsen. Men inne i hyddorna 
ligger kalvarna torrt i halmen. 

Det har även hänt att mjölk som bli-
vit stående kvar i ledningen frusit där 
slangen går ut i nappen. Då får kalv-
skötaren ta in och tina upp slangarna. 
Men det är detaljer – på det stora hela 
fungerar stallet utmärkt.

Veterinären Mark Strandell kom-
mer på besök och avhornar en grupp 
kalvar. Han tycker att den här typen 
av stall ofta ger en väldigt bra miljö för 
kalvarna och han har märkt att det bör-
jar bli vanligare. 

Arbetet att sköta kalvarna på Viken 
tar nu knappt 8 istället för 16 timmar 
per dag. Men det handlar inte bara om 
arbetsbesparingen. Lika viktigt är en 
bra start med friska kalvar. 

Stallet kostade cirka 1,3 miljo-
ner kronor, inklusive utrustning som 
hyddor och ammor. Även om Anette 
Knutsson, vd på Nötcenter Viken, är 
nöjd med stallet finns en detalj som 
hon skulle gjort annorlunda. 

– Taket skulle kunna gå någon meter 
längre ut över gruppigloorna. Nu rasar 
is och snö ner mitt på igloorna. 

Ammorna står i isolerade hus och 
vattenkopparna är isolerade. Normalt 
gödslas bäddarna ut mellan grupperna 
och boxarna rengörs och desinficeras. 
Men på vintern fryser bäddarna fast 
och det går bara att ta bort det strö och 
gödsel som är löst, resten får ligga kvar. 
Å andra sidan växer det inte till några 
bakterier i kylan. 

det är Högt i tak i kalvstallet och 
taket är av fribärande plåt. Stallets pla-
cering är kanske inte helt optimalt. På 
ena sidan läar en plansilo och på andra 
en backe. Birgitta Fosselius menar 
att det gärna kunde ha varit lite mer 
öppet, med byggnader som läar mer 
på avstånd. 

Kalvarna är inne i ensamboxar i 
kalvningsstallet ett par dagar, medan 

de får råmjölk och tills de har blivit 
riktigt torra i pälsen. Sedan flyttas de 
ut till ensamigloos och får mjölk två 
gånger per dag ur napphink. Ensam-
hyddorna är samlade i mitten, vilket 
ger ett litet mer skyddat läge. 

När kalvarna är tio till fjorton dagar 
gamla flyttas de över i gruppigloos där 
de får mjölk ur en datoriserad amma. 
Kalvarna får 2,5 liter mjölk per gång i 
napphinken. 

– När temperaturen kryper under 
nollan ökas mjölkgivan med en liter 
mjölk per kalv och dag, vilket kalvarna 
behöver för att hålla värmen, säger Bir-
gitta Fosselius.

Tidigare gav de kalvarna mjölk tre 
gånger per dag, men tycker inte att det 
behövs nu eftersom kalvarna dricker 
och står sig bra på två mål. Istället ges 
mjölken med tolv timmars intervall. 
Efter råmjölk och sedan övergångs-
mjölk i fyra dagar får kalvarna mjölk-

kalvstallet har inga väggar utan bara ett tak, fotograferat i somras. den           röda byggnaden är ett isolerat hus som rymmer bland annat fyra ammor.
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Precis som barn mår även kalvar bra av frisk luft.  Dessutom 
har arbetstiden för att sköta kalvarna halverats tack vare det 
nya kalvstallet.

anette knutsson.
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kalvstallet har inga väggar utan bara ett tak, fotograferat i somras. den           röda byggnaden är ett isolerat hus som rymmer bland annat fyra ammor.

näring. I kalvamman är maxgivan nio 
liter per kalv och dag. 

Introduktionen av kraftfoder sker 
först i samband med att kalvarna flyttas 
in i gruppboxarna eftersom de inte hit-
tat något bra sätt att ge kalvarna kraft-
foder i ensamigloorna. I gruppigloorna 
får kal0varna också hö och de får smaka 
på kvigmixen. 

I gruppigloorna brukar de ha 10 kal-
var per grupp även om boxarna rym-
mer 15. 

Skulle någon kalv bli riktigt sjuk 
finns det möjlighet att flytta in dem i ett 
isolerat stall men det har inte behövts 
hittills. Kalvarna avvänjs när de är 55 
dagar och tjurkalvarna sparas till Viking 
Genetics eller säljs vid avvänjning till en 
nötköttsproducent.  

text & foto ann cHristin olsson

fotnot: Ett examensarbete pågår för att 
jämföra kalvhälsan före och efter det nya 
kalvstallet på Viken. 

kalvstallet mäter 38 gånger 24,6 meter.– Hellre kallt och friska kalvar än tvärtom, 
menar kalvskötaren birgitta fosselius.

A 20 ensamhyddor för en kalv.

B  Åtta igloos med rastfålla för 10-15 kalvar.  
 I framkanten kalvamma samt tråg för ensilage,  
 hö och kraftfoder.

C  Ett större isolerat hus med diskutrymme där  
 bland annat mjölk till napphinkarna i hyddorna  
 görs i ordning. Isolerat utrymme för fyra  
 ammor.

D  Isolerade små hus för två ammor vardera.
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