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På Nötcenter Viken fastnade man för kalvhyddor,
men placerade dem under tak.

Kalvstallet har inga
väggar utan bara ett
tak, kalvammorna
står i det isolerade
röda huset.
– Hellre kallt och friska
kalvar än tvärtom, menar
kalvskötaren Birgitta
Fosselius.

Kvigstallet är en
kall lösdrift med
körbart foderbord.

”DJUREN ÄR GLADA I DETTA STALL”
VIKEN Precis som Friluftsfrämjandets satsning på ”Ur och

skur” för glada och friska barn mår även kalvar bra av
frisk luft. Dessutom har arbetstiden för att sköta kalvarna
halverats tack vare det nya kalvstallet.
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
Birgitta Fosselius, kalvskötare på
Nötcenter Viken, strax utanför Falköping i Västergötland. Så 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 och står och kikar fram
bakom snövallen. Då får de börja med
att skotta så att kalvarna får en gång
fram till foderplatsen. Men inne i hyddorna ligger kalvarna torrt i halmen.
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Det har även hänt att mjölk som blivit
stående kvar i ledningen frusit där
slangen går ut i nappen. Då får kalvskötaren ta in och tina upp slangarna.
Men det är detaljer – på det stora hela
har stallet fungerat utmärkt.
Veterinären Mark Strandell från
Vara stordjursveterinärer kommer på
besök och avhornar en grupp kalvar.
Han tycker att den här typen av stall
ofta ger en väldigt bra miljö för kalvarna och har märkt att det börjar bli
vanligare.
BRA BARNDOM GER BÄTTRE KVIGOR
Arbetet att sköta kalvarna på Viken tar
nu knappt åtta istället för 16 timmar
per dag. Samtidigt har besättningen
utökats och det är fler kalvar som ska
tas omhand. Men det handlar inte

bara om arbetsbesparingen. Lika
viktigt är att en bra start med friska
kalvar även ger bättre kvalitet på
rekryteringsdjuren.
Stallet kostade cirka 1,3 miljoner
kronor, inklusive utrustning som
hyddor och ammor. Även om Anette
Knutsson, vd på Nötcenter Viken, är
jättenöjd 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.
Stora sjok med is skulle dels kunna
skada hyddorna, dels kan de kana in
i boxen istället för att glida ner på
baksidan.
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.
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– Kalvarna flyttade in i det nya stallet sommaren 2009 och den investeringen kommer att betala sig bara på
ett par år enbart utifrån arbetsbesparingen, säger en mycket nöjd Anette
Knutsson.
HYDDOR BLEV LÖSNINGEN
Tidigare stod kalvarna i det som då
var ett kombinerat ungdjurs-, sinko
och kalvningsstall. Inte den bästa lösningen. Förutom att det var för dålig
luft i kalvarnas hörna blev det dragigt
och fuktigt. Med så många djur i alla
åldrar som passerade stallet blev smittrycket väldigt högt.
– Det går inte att blanda stora och
små djur på det sättet i en stor besättning, säger Anette Knutsson.
Medan de letade efter en annan
lösning började de flytta ut ett tiotal
kalvar i kalvhyddor. Men att släpa
mjölkhinkar ut i kylan och genom
snödrivorna var inte roligt och en sådan lösning för alla kalvarna lockade
inte.
– Men vi fastnade ändå för en
Husdjur 12/2011

lösning med hyddor, men att placera
dem under tak, säger Birgitta Fosselius.
Ritningen visas här intill. Ensamhyddorna är samlade i mitten, vilket
ger ett litet mer skyddat läge. Stallets
placering är kanske inte helt optimal.
På ena sidan läar en plansilo och på
”När temperaturen
andra en backe. Birgitta Fosselius
kryper
menar att det gärna kan vara lite mer
under
öppet, med byggnader som läar mer
nollan
på håll.
Men enda alternativet på Viken var ökas
mjölkgivan
att placera stallet mitt ute på Västgömed en
taslätten och det skulle nog inte vara
liter mjölk
bra med fritt blås genom stallet. Det
per kalv
är högt i tak i kalvstallet och taket är
och dag.”
Birgitta Fosselius
fribärande plåt.
Hon har jobbat som kalvskötare
i åtta år på Viken och var med och
beslutade om hur de skulle bygga.
Även om det nya stallet är väldigt öppet menar hon att det är stor skillnad
att jobba under tak som skyddar mot
regn.
Det är heller ingen annan i personalen som har klagat på att arbeta

utomhus på vintern. Med rätt kläder
fungerar det bra. Det är också skillnad
att ta ett helt arbetspass ute hos kalvarna mot att tidigare bara springa ut
och ge några kalvar mjölk i hyddor utan
att riktigt vara klädd för det.
BYT BARA EN SAK I TAGET
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. När de 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
Birgitta Fosselius.
Tidigare gav de kalvarna mjölk tre
gånger per dag, men tycker inte att det
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Fotnot: Ett examensarbete pågår för att jämföra
kalvhälsan före och efter det nya kalvstallet på
Viken. Husdjur återkommer när det är klart.

B.

TROG

Kalvstallet mäter 38x24,6 meter.
A. 20 ensamhyddor för en kalv.
B. Åtta igloos med rastfålla för 10-15 kalvar. I framkanten kalvamma samt tråg för e
 nsilage, 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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NYTT KVIGSTALL
Besättningen har ökats ut till 550 kor.
Korna fick ta över ungdjursstallet. Via
en eluppvärmd drivgång kan korna
i ”gamla ungdjursstallet” gå över till
mjölkningstallet med karusell.
Kvigorna har precis som kalvarna
fått flytta till ett nytt stall. Det är en
kall lösdrift med 458 liggbås, körbart foderbord i mitten och tre rader
liggbås per sida med mönstrade
skrapgångar
– Vi utökade med 230 kor men
med samma mjölk- och foderanläggning samt lönekostnad tack vare
effektivare skötsel av både kalvar och
kvigor, säger Anette Knutsson.
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C.

TROG

ISOLERING VID SJUKDOM
Skulle någon kalv bli riktigt sjuk finns
det möjlighet att flytta in dem i ett
isolerat stall men det har inte behövts
hittills. Tjurkalvarna sparas antingen
till VikingGenetics eller säljs vid avvänjning till en nötköttsproducent.
Kalvarna avvänjs när de är
55 dagar och kvigkalvarna flyttas ner
till kvigstallet när de är 80–90 dagar.
Samtidigt som de var tvungna att
hitta en bättre lösning för kalvarna

sneglade Anette Knutsson på möjligheten att öka antalet kor.
– Tidigare hade vi 320 kor och för
vår verksamhet var det inte optimalt,
det var svårt att få ihop arbetsscheman med hela dagar.

5m

behövs nu eftersom kalvarna dricker
och står sig bra på två mål. Istället ges
mjölken med tolv timmars intervall.
Efter råmjölk och sedan övergångsmjölk i fyra dagar får kalvarna mjölknäring.
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 hittat något
bra sätt att ge kalvarna kraftfoder
i ensamigloorna. I gruppigloorna
får kalvarna också hö och smaka på
kvigmixen.
I gruppigloorna brukar de ha tio
kalvar per grupp även om boxarna
rymmer 15.

LÅSBAR FODERGRIND
✓ För 7 kalvar med upphissningsbara hinkhållare ( 2,44 m långa)
✓ Möjlighet att montera
på fodertråg och att
låsa fast 1-7 kalvar

Plansilor

MJÖLKTAXI

✓ Rätt temperatur och
volym till varje kalv

Framtidens plansilo, upp till 25 tons packningsmaskin
och 4 meters höjd. Kan levereras med taköverbyggnad.

✓ Helt i rostfritt stål

Tillval

Välkommen till oss med dina byggplaner.
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et!

✓ Olika storlekar 80,120,
200 och 250 liter

för de stora maskinerna

Dalby 046–20 79 80 • Edsbyn 0271–220 00 • Kalmar 0480–41 77 30
Linköping 013–31 87 20 • Ulricehamn 0321–121 40 • Uppsala 018–51 14 90
Varberg 0340–58 27 00 • Växjö 0470–965 00 • Östersund 063–12 08 40 • www.abetong.se

Nyh

✓ Nu även 80 liters Mjölktaxi
med pastöriseringsfunktion

–
–
–
–

✆

Pastörisering
Motordrift
et!
Digital doseringsarm
Nyh
Dubbelmantlad tank för kylning

0522 - 350 30 • www.gardsbyiglu.se
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