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Välkommen till 
Holm & Laue
Sedan 1991 levererar vi produkter som bildar ett fundament 
för prestationsorienterad och modern kalvuppfödning i hela 
världen. Med våra produkter har vi alltid fortsatt att under-
lätta ditt arbete med kalvarna, förbättrat hälsan och pre-
stationsförmågan hos djuren, samt sänkt kostnaderna och 
arbetstiden för kalvuppfödningen.

Hos Holm & Laue får du välkonstruerade apparater som 
endast utvecklas av praktiker som har kvar rötterna i jordbru-
ket. Holm & Laue erbjuder mer än bara moderna apparater: 
Vi vill vara din partner inom alla aspekter av kalvuppfödning. 
Vårt team tillhandahåller råd när du planerar det nya stallet 
och kommer gärna med tips för den dagliga kalvutfodringen 
och råd för bättre kalvhälsa. Vi är inte nöjda förrän du är 
100 % nöjd, tycker att ditt arbete blivit lättare och får bättre 
resultat! 

Vår handbok Kalvuppfödning ger en översikt över vårt 
arbete. Vi ser fram emot ett produktivt samarbete.

Hans-Joachim Laue   Hans Joachim Holm

Företagsområdet Holm & Laue i Westerrönfeld
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Välkommen till
Gårdsby Iglu AB 
Gårdsby Iglu AB är ett företag som är specialiserat på pro-
dukter för kalvar och deras hälsa. Vi arbetar med ett smalt 
nischat sortiment för att bli riktigt bra på det vi arbetar med. 
Gårdsby Iglu AB är svensk agent för det tyska varumärket 
Holm & Laue, som är representerat i många europeiska län-
der och som borgar för hög kvalité.

Gårdsby Iglus historia startade 2006 med att Bröderna 
Johnsson i Ogestad åkte tillsammans med Mikael Gowenius 
ner till Tyskland för att titta på olika lösningar på kalvstall.

Fann då att Holm & Laue med sina praktiska och välkonstru-
erade lösningar var mycket bra, vilket resulterade i att Mikael 
åkte hem till Sverige och tog kontakt med Sven Högström 
och började planera för att starta upp och sälja H&L-produk-
terna i Sverige.

Företaget döptes då till Gårdsby Iglu. Företaget började växa 
och det som var tänkt att bli som en hobby, blev med mer 
och mer efterfrågan också ett större arbete.

Efter ca 1 år såldes Gårdsby Iglu. Vi är idag verksamma i Sve-
rige och Norge med kontor i Jönköping och Stavanger och 
lagerhållning i Växjö.

Vi är ett företag med mångårig erfarenhet av kalvhälsa och 
för att ge råd hur du ska få bästa möjliga resultat när du plane-
rar det nya kalvstallet och tips för den dagliga kalvutfodringen 
för att underlätta det dagliga arbetet.

Vi presenterar här en kalvhandbok med översikt av våra pro-
dukter och kalvhälsa.

Vi ser fram emot ett gott samarbete!
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Automatisk och på samma 
gång individuell kalvutfodring 
Huvudmålet för datorstyrda kalvammor har hittills varit att 
utfodra så många kalvar så möjligt med så liten arbetsinsats 
som möjligt. 

Idag måste tekniken dessutom anpassas fl exibelt till olika 
uppfödningssituationer och t.ex. kunna utfodra olika foder-
medel med olika foderprogram, naturligtvis alltid med en 
produktionsorienterad anpassning till den individuella kalven 
med hänsyn tagen till en optimal hälsa. Allt detta är egenska-
per som kalvamman H&L 100 effektivt omsätter i praktiken 
sedan många år.

I lantbruksföretag som växer blir dock andra faktorer vikti-
gare: Säkerställande av maximal hygien, lagring och analys 
av viktiga kalvdata och en effektiv arbetsorganisation i kalv-
stallet krävs i toppföretag.

H&L 100 med sina hygienstationer och management-pro-
grammet CalfGuide sätter nya milstolpar på området auto-
matisk utfodring av kalvar. På följande sidor kan du uppleva 
hur H&L 100 dessutom kommer att revolutionera arbetet i 
ditt kalvstall.

H&L 100
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Sommets d‘Or 2015 
för HygieneStation

DLG Silver Medalj för TOM –
Temperatur-optimerad Mixning
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Lugna och tillitsfulla kalvar
Eftersom det inte fi nns några fasta utfodringstider 
med H&L 100, kan dina kalvar hämta mjölk när som 
helst. I och med att människan inte längre ses som 
en amma håller sig kalvarna lugna när personer 
kommer in i kalvstallet. Yngre och svagare kalvar har 
tillräckligt med tid att begära sin mjölk. I och med att 
H&L 100 arbetar med fortlöpande halvdagar fi nns 
det ingen fast tidpunkt när alla kalvar är behöriga 
och trängs vid stationerna. Dessutom förhindrar 
mjölkventilen med stöldskydd att starkare kalvar 
stjäler mjölk. Resultat: Mycket jämna och avspända 
kalvgrupper!

Utfodring av många kalvar med en färsk blandning och 
anpassat till den enskilda kalven är en enorm utmaning. H&L 
100 klarar detta perfekt.

Alltid nyblandat 
Många konventionella automater på marknaden 
använder en central mjölktank. Detta är en enorm 
nackdel: Vid 40 °C fördubblas halten mikroorganis-
mer i mjölken var 20:e minut. Vid H&L 100 blandas 
mjölken färskt för varje kalv, det fi nns inga mjölkres-
ter som bakterier kan växa till i.

Individuell anpassning 
Den centrala mjölktanken i konventionella auto-
mater har en annan avgörande nackdel: Moderna 
foderprogram (t.ex. metabolisk programmering) 
kräver högre kalvnäring-koncentration (t.ex. 160 g/l) 
i början av uppfödningen för att ge en energikick. 
Under fasen för avvänjning av utfodring med dryck 
behövs lägre koncentration (130 g/l). Denna indivi-
duella utfodring av djuren är en grundförutsättning 
för moderna utfodringsstrategier och kan endast 
genomföras om det sker en individuell blandning för 
varje kalv som med H&L 100.

Metod för avvänjning av utfodring med 
dryck 

H&L 100 förbereder kalvarna mycket skonsamt för 
intag av kraft- och grovfoder. Den reducerar mäng-
den dryck i slutet av uppfödningen i små steg på 0,2 
l per dag och stimulerar på detta sätt utvecklingen 
av våmmen.

Djurvåg
Med framfotsvågen registrerar H&L 100 kalvarnas 
dagliga tillväxt. Med denna information förs sepa-
rata larmlistor och snabbväxande kalvar vänjs av 
snabbare från mjölk med hjälp av sin viktutveckling.

Kraftfoder
Vid kraftfoderstationen kan konventionell Kraftfoder 
eller müsli utfodras. Då fastställs exakt hur mycket 
foder varje kalv har ätit. Hänsyn tas till restmängder. 
Även här är en individuell utfodring av mjölken möj-
lig efter den aktuella förtäringen av kraftfoder.

INDIVIDUELL UTFODRING AV DJUREN 
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FLEXIBELT UTFODRINGSPROGRAM 

Metabolisk programmering
Många lantbrukare vet att en intensiv utfodring när 
det gäller mängd och blandning under de första lev-
nadsveckorna ger en betydligt högre mjölkproduk-
tion senare . När den rätta avvänjningen för kalvarna 
är över ställer sedan varje kalvhållare inför särskilda 
utmaningar. Vid H&L 100 vänjs varje kalv av lång-
samt från ett högt mjölkintag både i volym men 
även i koncentration.

Effektiv blandning av mjölkpulver 
Flexibilitet i utfodringen innebär också att väldigt 
olika mjölkersättningar och tillsatser kan användas. 
Det är då viktigt att mjölken görs i ordning optimalt 
och utan klumpar. H&L Powermixer rör om mjölk-
pulvret på några få sekunder.. Tack vare detta får 
kalven sin färskblandade mjölk direkt i nappen redan 
efter 3 sekunder.

Utfodring med helmjölk 
Med H&L 100:s helmjölksprogram går det att 
utfodra med upp till 100 % helmjölk. Antingen kom-
mer helmjölken direkt från din helmjölkstank eller 
också använder du vår H&L Milchboy. Den lagrar 
110 l helmjölk direkt i automaten. Tack vare de stora 
hjulen är det inte längre något problem att transpor-
tera mjölkbehållaren. Det integrerade omrörarverket 
styrs direkt genom H&L 100. Den effektiva vattenkyl-
ningen körs helt oberoende av ström eller annan 
teknik.

Moderna utfodringsprogram ska alltid anpassas till kalvar-
nas ålder, ras, personligt uppsatta uppfödningsmål eller 
hälsotillstånd. Allt detta kan du genomföra optimalt med 
H&L 100.

Utfodring av valda tillsatser
För att stabilisera mag-tarmkanalen kan du tillsätta 
syror (eller andra tillsatsmedel) i mjölken i mycket 
små mängder. Sjuka kalvar kan ges medicin genom 
mjölken eller ett speciellt dietprogram med elek-
trolyter. För maximal fl exibilitet kan du välja mellan 
två pulverutmatare eller en pulverutmatare och en 
vätskeutmatare.

Pulvermjölk-
koncentration
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En kalvamma ska underlätta ditt arbete och utföra sitt arbete 
kontinuerligt under 24 timmar. Därför måste den arbeta till-
förlitligt under de hårda förhållanden som råder i ett kalvstall 
som H&L 100.

Slangrengöring fram till nappen 
Tidigare visade sig vissa slangsystem innehålla 
avlagringar av bakterieinfekterad mjölk, eftersom 
de rengjorts för sällan eller inte ordentligt. I den 
nya HygieneStation kan nu för första gången hela 
mjölkslangen ända fram till nappen spolas och ren-
göras automatiskt efter varje dryckestillfälle. Det 
minskar kalvens exponering för mikroorganismer, 
förbättrar dess hälsa och sparar in manuella ren-
göringsarbeten.

Flugskydd som standard 
Två stora luckor tillsluter det känsliga blandnings-
området. Tack vare detta kan inga fl ugor hamna i 
mjölken och störningar i mjölksystemet undviks. 
Luckorna går att låsa så att det inte fi nns någon risk 
för barn att skadas.

Redo för användning i alla väder 
Kalvar tycker om utomhusklimatet och det gör H&L 
100 också! Den har ett frostskyddsprogram som 
aktiveras automatiskt så snart det är risk för frost. 
Du kan rengöra automaten utifrån med vatten utan 
problem eftersom alla känsliga delar är tätade mot 
stänkvatten.

Enkelt underhåll 
En regelbunden funktionskontroll av tekniken är 
mycket lätt: Underhållsmenyn gör det möjligt för 
dig att snabbt och enkelt testa H&L 100:s alla vik-
tiga komponenter. Om ramvillkoren har ändrats är 
en kalibrering av parametrarna viktig. Även detta 
kan du snabbt utföra själv. Programvaran guidar dig 
genom kalibreringen och talar om exakt vad du ska 
göra. Vi rekommenderar att du låter en servicetek-
niker med specialutbildning underhålla H&L 100 en 
gång om året. Detta gör att du kan känna dig säker 
på att din automat kommer att utfodra dina kalvar 
även i framtiden. 

Högvärdiga komponenter 
Alla delar som leder mjölk är tillverkade av högvär-
digt rostfritt stål eller av material som är godkända 
för livsmedel. Mjölkpulversystemet, med sin kraft-
fulla skruv, är utformat för höga belastningar. Näs-
tan allt mjölkpulver kan följaktligen doseras exakt. 
Helmjölksystemet är mycket effektivt tack vare den 
7,5 m långa värmeväxlarslangen. Elektroniken är 
enkelt och tillförlitligt konstruerad så att den klarar 
de hårda förhållanden som råder inom lantbruket.

REN OCH TILLFÖRLITLIG 
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Vinna tid och fl exibilitet 
Bry dig om dina kalvar NÄR du vill, och låt inte kal-
varna ange dagordningen. Framförallt på morgonen 
och kvällen har man ofta annat arbete och andra 
plikter: mjölkning och utfodring av korna, ställa fram 
frukost till familjen eller få barnen till skolan ... H&L 
100 utfodrar dina kalvar. Du behöver bara kontroll-
era tekniken och djuren. Inlärningen reduceras till ett 
minimum med den nya HygieneStationen. Hur detta 
är möjligt kan du läsa om i kapitlet ”HygieneStation”.

Högre inkomst genom bättre produktion 
Optimal utfodring av kalvarna ger även bättre pro-
duktion i framtiden. Kalvar som får mycket energi 
börjar tidigare med laktationen och ger senare mer 
mjölk! Med H&L 100 har du dessutom de bästa tänk-
bara förutsättningarna för optimal djurhälsa. Detta 
innebär lägre förluster och att det föds fl er djur i det 
egna lantbruksföretaget. Detta i sin tur ger dig en 
möjlighet att selektera din återväxt målinriktat och 
att sälja överfl ödiga kvigor med vinst. Och sist men 
inte minst: Tack vare arbetsbesparingarna får du fri 
kapacitet inom ditt företag som du kan använda på 
ett vinstgivande sätt.

En automat som kan växa 
Med H&L 100 utfodrar du upp till 100 kalvar vid 4 
stationer och under vissa omständigheter till och 
med upp till 150 kalvar! Om du utfodrar färre djur 
idag kan du när som helst bygga ut automaten med 
alla tillval som erbjuds tack vara byggsatssystemet. 
Detta gör att du först sparar pengar men senare 
ändå har alla möjligheter.

Inget mer släpande på hinkar 
Din rygg tackar dig: Det besvärliga släpandet på hin-
kar är över! Allt du behöver göra är att fylla på mjöl-
kersättning i den stora pulverbehållaren eller fylla på 
helmjölk i mjölktanken. Tack vare den låga påfyll-
ningshöjden på 112 cm är det bekvämt att fylla på 
mjölkpulver. I behållaren med 50 kg innehåll är det 
bekvämt att fylla på 2 säckar mjölkpulver. Tack vare 
detta sparar du in frekventa kontrollturer.

Automatiserade arbetsförlopp 
Med H&L 100 vet varje medarbetare när han eller hon 
ska göra vad. Du kan sköta påfyllningsarbeten, napp-
byten osv. vid fasta tidpunkter som du bestämmer. 
Detta blir ännu bekvämare med programvaran Calf-
Guide som är tillval: Den har en praktisk schemalägg-
ningsfunktion som redan på morgonen informerar 
dig och dina medarbetare om vad som ska göras den 
aktuella dagen.

ARBETA SMARTARE - ÖKAD PRODUKTION 

Två fl ugor i en smäll: Med H&L 100 befrias du inte bara från 
besvärliga och ansträngande arbetsuppgifter utan dess-
utom ökas kvaliteten i utfodringen.

CalfGuide – mobil åtkomst till dina kalvars alla viktiga data. 
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Ny hygienstandard för 
kalvammor 
Fram till nu har vi lärt oss följande: H&L 100 blandar alltid 
färskt, individuellt per djur och med rätt temperatur. Även 
den automatiska rengöringen av alla slangar är automatisk 
för H&L 100.

Men: Den plats där kalven får mjölken har hittills varit brotts-
ligt försummad vid konventionella kalvammor. Det är därför 
många veterinärer är oroliga för överföring av sjukdomar vid 
nappen vid automatutfordring.

Här sätter HygieneStation från Holm & Laue den nya stan-
darden inte bara när det gäller hygien utan även när det gäller 
att underlätta arbetet.

HygieneStation
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OPTIMAL KALVHÄLSA ARBETSBESPARING 

En napp som alltid är ren 
För den nya HygieneStationen gäller att nappen 
rengörs utifrån med tryck och färskvatten efter 
varje besök. Därigenom sjunker den mikrobiella 
belastningen i nappen med upp till 80 %!

Rengjort salivtråg 
Varje kalv avger saliv medan den dricker. I Hygiene-
Stationen samlas saliven upp tillsammans med ren-
göringsvattnet från nappen i ett salivtråg och spolas 
bort efter varje dryckestillfälle. Det innebär att hela 
dryckesområdet hålls rent och torrt.

Naturlig drickställning 
På samma sätt som moderkons juver pekar nappen 
på stationen snett nedåt. Det stämmer med kalvens 
naturliga drickställning. Det sträckta huvudet främ-
jar den naturliga nätmagsrefl exen och minskar ris-
ken för våmacidos.

LED-nappbelysning 
Praktiken visar att kalvarna har lättare att orientera 
sig om nappen är upplyst. Mjölkförbrukningen ökar 
på natten och dryckestillfällena fördelar sig jämnt 
över 24 timmar.

Vet du vilken plats i kalvboxen där det fi nns mest bakterier? 
Exakt! På den plats där alla kalvar dricker mjölk fl era gånger 
om dagen. Nu ser HygieneStation till att det är rent.

Arbetsbesparing är ett argument för kalvamman för många 
lantbrukare. Den nya HygieneStationen underlättar nu det 
återstående arbetet avsevärt ännu en gång.

Kalvar lär sig själva 
Så snart en kalv lyfter på nappen strömmar en liten 
mängd mjölk in i munnen. Det leder till att den första 
drickimpulsen retas. Manuell träning behövs bara i 
undantagsfall. Om en manuell träning ändå krävs 
går det att mata mjölk till nappen via en knapp.

Napp med snabbkoppling 
Tack vare snabbkopplingen är det rena barnleken att 
byta napp med ett handgrepp på några sekunder.

Kan fällas ned vid mockning 
Många stationer står direkt i kalvboxen. Vid 
mockning kan den nya HygieneStationen därför 
fällas 90° framåt så att hela ytan kan rengöras 
bekvämt med traktorn.

Bekväm manövrering
Alla komponenter kan nås på bekväm arbetshöjd. 
Det underlättar kontrollen. Alla delar som är rele-
vanta för underhållet är gulmarkerade. Stationens 
design gör det möjligt att placera den även i ett 
utomhusstall eftersom alla delar är frostskyddade.
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All kalvdata på en plats
Vore det inte skönt om du kunde hämta all information om 
alla automater och alla kalvar när som helst på din dator? 
Om dina medarbetare dessutom kan se larmlistorna och 
arbeta sig igenom uppgiftslistorna på sina egna smarttele-
foner eller surfplattor är arbetsförloppen i kalvstallet tydligt 
defi nierade. Allt detta är möjligt med CalfGuide, infosyste-
met för din H&L-dryckesautomat.

CalfGuide-servern samlar all data från alla dina automater 
och gör dem tillgängliga i ett eget WLAN i kalvstallet.

Alternativt kan du dessutom använda dessa data på alla 
enheter som är anslutna till gårdsnätverket.

CalfGuide
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AKTUELLA KALVDATA ARBETSHJÄLPMEDEL 

Kalvskötsel 
Navigera direkt till drick- och tillväxtkurvan för olika 
kalvar från överskådliga listor. Tack vare detta är det 
enkelt att skapa sig en grov översikt eller mycket 
enkelt att analysera enstaka djur.

Hälsoindex 
Med hjälp av olika data som förtäring av dryck, 
drickhastighet, besöksfrekvens, viktutvecklihng etc. 
beräknar CalfGuide ett larmindex. I och med detta 
kan du och dina medarbetare se direkt vilka kalvar ni 
behöver bekymra er för. Dessutom kan du hålla kvar 
anmärkningsvärda händelser i en ”event-dagbok” 
och kan således dokumentera på ett sätt som går 
att följa upp.

CalfGuide ger dig en fullständig översikt över alla kalvammor 
och alla kalvar i ditt företag.

Varje medarbetare vet vad han/hon har gjort när och du 
har alltid en översikt över alla arbetssteg och dina kalvars 
utveckling. Brådskande uppgifter visas direkt.

Individuella listor 
Det går inte att svara på vilka frågor du kommer att 
ha om kalvutfodring i framtiden. Men
CalfGuide kan ändå ge dig svar med hög sannolik-
het: Med den fl exibla listgeneratorn skapar du egna 
listor som är exakt anpassade till din frågeställning. 
I och med detta kan du till exempel skapa enkla, 
reducerade listor för rutinkontroller men även skapa 
mycket påkostat fi ltrerade listor för särskilda obser-
vationer.

Uppgiftshanterare 
CalfGuide organiserar ditt arbete och påminner dig 
om vad som ska göras. Flytta till annat stall efter 
xxx dagar? Skilja tjurkalvarna efter xxx dagar? Allt 
du behöver göra är att registrera återkommande 
arbeten och sedan påminner CalfGuide dig och dina 
medarbetare dagligen om vad som ska göras.

Arkiv 
CalfGuide glömmer inget. Alla data, t.ex. dryckes-
mängder, viktutveckling, behandlingar osv., sparas 
permanent för alla dina kalvar i ett arkiv efter avytt-
ringen. I och med detta ger CalfGuide dig en möjlig-
het att se hur dina bästa kor har utfodrats som kal-
var även efter fl era år. På detta sätt kan du optimera 
dina foderprogram långsiktigt.

Tekniska felmeddelanden 
CalfGuide visar dig alla tekniska felmeddelanden, 
även de som automaten själv har åtgärdat.

LAN/WLAN
Data från automaterna överförs centralt till en ser-
ver och administreras där. CalfGuide-systemet har 
ett WLAN i kalvstallet så att du alltid kan använda 
alla funktioner med t.ex. en surfplatta. CalfGuide 
kan naturligtvis även integreras i gårdens nätverk 
så att alla CalfGuide-funktioner kan användas från 
arbetsplatserna i nätverket.

För alla kalvammor 
CalfGuide sammankopplar ALLA H&L 100 
utfodringsautomater i kalvstallet. Större gårdar som 
har fl era kalvammor värdesätter den överskådliga 
översikten över alla kalvar, enskilda grupper eller 
hela beståndet på en enda bildskärm.

Med surfplatta eller dator 
CalfGuide är operativsystems- och enhetsövergri-
pande och fungerar både på en stationär arbets-
platsdator och på en surfplatta. Det innebär att du 
alltid har perfekt överblick över kalvstallet. All data är 
bara några fi ngerspetsar borta ...
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• 1 PowerMixer
• Färsk tillredning av mjölken individuell för varje djur, inget 

förrådssystem.
• Automatisk hjälp med utfodringen av dryck och transport 

av mjölken till nappen genom stationspumpen.
• Efterspolning av blandningsbehållaren och sugledningen 

efter varje tillredning av mjölk.
• Mjölkventil med stöldskydd för att förhindra stöld av 

mjölk.
• Diskmedelspump för automatiskt rengöring av alla delar 

som leder mjölk.
• Rengöringstemperatur på upp till 65 °C
• Ytor av rostfritt stål och plast som är lätta att rengöra

• Stor pulverbehållare för 50 kg kalvnäring
• Stark pulverskruv som är lämplig för olika kalvnäring
• Låg påfyllningshöjd på 112 cm
• Integrerad utfodringsdator
• 5 förinställda foderkurvor (inkl. metabolisk foderkurva)
• Anpassning av foderkurvan till varje djur
• Automatisk registrering av nya kalvar
• Inga stressiga utfodringstider på grund av individuellt 

fl extidsprogram
• Lagringskapacitet för 150 kalvar
• Frostskyddsprogram som aktiveras automatiskt
• Pulverutrymmet tätat mot fuktighet
• Flugskydd som standard

Hygienstation
• Möjligt med upp till 4 dryckesstationer per dryck-

esautomat, för upp till 100 kalvar
• Uppställningsavstånd på upp till 7 m är möjligt
• Djuridentifi ering via H&L-halsband eller ISO-öron-

märkesidentfi ering (system med halv eller full 
duplex)

• Fällbar för mockning
• Automatisk och manuell inlärningshjälp
• LED-nappbelysning
• Salivtråg

En andra PowerMixer
• Två kalvar kan dricka samtidigt

CalfGuide
• Management-programvara med egen server, WLAN-

router i stallet

Extra doserare
• Pulverdoserare med dietprogram för diarréprofylax
• En andra medicindoserare, tillval som vätske- eller 

pulverdoserare

Helmjölkstillval
• Helmjölksystem för variabel dosering av VM-andelar 

på 20 - 100 %, som standard med en effektiv värme-
växlarspiral och automatisk rengöring

Milchboy
• Lagringstank (110 l) på hjul
• Styrning av omrörarverket på H&L 100 av inter-

valltyp
• Termostatreglerad vattenkylning (utan ström)

Djurvåg
• Djurvåg i mjölkningsrummet för optimal djur-

kontroll och utfodringsfunktion 

Napprengöring
• Vattenspolning av nappen efter varje besök

Kraftfoderstation
• Kraftfoderstation med restmängdsvägning och 

utfodringsfunktion

TILLVAL OCH UTRUSTNING
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Teknisk specifi kation HygieneStation*

Strömförsörjning [V DC] 24 V

Vattenmatning ½″

Tillval napp- och gallerspolning
Tillåtet vattentryck

1,4 - 8,2 bar

Vikt HygieneStation
fullutrustad

cirka 50 kg

Kontinuerlig ljudtrycksnivå < 70 dB

Mått HygieneStation 0,47 x 1,31 x 1,61 m

Utrymmesbehov 
HygieneStation

0,50 x 2,3 m

* Med förbehåll för tekniska ändringar!

TEKNISKA UPPGIFTER 

Teknisk specifi kation H&L 100*

Strömförsörjning och 
värmeeffekt Heizleistung

400 V 16 A (6 kW) eller 
230 V 16 A (3 kW)

Kapacitet för fyra stationer

upp till 100 kalvar
(Under vissa 
omständigheter upp till 
150 kalvar)

Identifi kationssystem
Multireader HDX
och FDX

Magasin för mjölkpulver 90 l/50 kg

Höjd för pulverpåfyllning 1,12 m

Boilervolym 12 l

Mått H&L 100 0,6 x 0,7 x 1,21 m

Utrymmesbehov H&L 100 1 x 1 m

* Med förbehåll för tekniska ändringar!
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Nya sätt att utfodra med hink 
År 2005 revolutionerade Holm & Laue utfodring med hink med upp-
fi nningen av mjölktaxin. Sedan dess tillhör bärande av hinkar det för-
gångna och varje kalv får en optimalt tillrörd blandning med rätt tem-
peratur. Idag har mjölktaxin blivet ett verktyg som den moderna mjölk-
gården inte klarar sig utan tack vare extra utrustning som den elektriska 
framdrivningen, den radiostyrda doseringspumpen, möjligheten till pas-
törisering och kylning, uppvärmning av varmvatten och matningsson-
den för kor.

I den senaste generationen 4.0 revolutioneras utfodringen med hinkar 
en gång till.

Mjölktaxin gör det nu möjligt med en tillförlitlig tillvänjning och avvänj-
ning från utfodring med dryck beroende på ålder vilket hittills endast 
varit möjligt med kalvammor. Den identifi erar varje igloo och beräknar 
den för tillfället aktuella mängden dryck för kalven! I och med detta kän-
ner mjölktaxin dessutom till den mängd mjölk som behövs vid nästa 
utfodring och detta leder redan vid tillredningen steg för steg till rätt 
blandning, inklusive uppvärdering till helmjölk! Tack vare detta är fel eller 
försummelser uteslutna. Och höjdpunkten: Alla data om utfodringarna 
kan sparas permanent och alltid hämtas via en surfplatta eller en dator. 
Detta innebär att fel i utfodringen kan lokaliseras och åtgärdas direkt.

På nästföljande sidor kan du läsa mer om vilka tillval till mjölktaxi 4.0 
som är viktiga för dig och hur du kan dra fördel av dem.

mjölktaxi

18



www.holm-laue.de

Bästa nyhet från förlaget DLV 
för utfodring till griskultingar med mjölktaxi

Innovation Award EuroTier 2016 
från DLG för mjölktaxi 4.0

Innovation Award SPACE 2017
för mjölktaxi 4.0
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Kraftfullt bottenomrörarverk
Omrörarverket på 250 watt blandar alla mjölker-
sättningar klumpfritt på några sekunder. Dessutom 
stöttar omrörarverket uppvärmningen genom korta 
blandningsintervaller. VIKTIGT: Dessa intervaller är 
anpassade till mjölkmängden. Tack vare monte-
ringen i botten ges maximal arbetssäkerhet och ing-
enting stör vid rengöringen av tanken.

Skonsam uppvärmning 
Mjölktaxin arbetar med en ytuppvärmning över hela 
bottenytan. Till skillnad från spiraluppvärmningar 
uppstår det på detta sätt inga ”hotspots” där mjöl-
ken kan brännas vid. Tack vare detta värms mjölken 
upp snabbt och kvaliteten bibehålls trots detta. På 
displayen får du alltid information om din drycks 
aktuella temperatur.

Tidsstyrning 
Många funktioner, som uppvärmning och pastöri-
sering, kan programmeras via timer. Även det intel-
ligenta kylprogrammet kyler endast när det faktiskt 
fi nns vätska med högre temperatur i tanken och 
upphör med kylningen i rätt tid före uppvärmningen 
för att spara energikostnader.

ENKEL TILLREDNING SMART MIX

En del av mjölktaxins starka sidor fi nns till en del i det för-
dolda: Det sätt som den rör om mjölkpulver klumpfritt på 
några sekunder eller värmer upp helmjölk skonsamt utan att 
den bränns vid överraskar alla som ser mjölktaxin för första 
gången.

Vid tillredning har man hittills kunnat göra många fel. Detta 
är över för den nya mjölktaxin för dig nu steg för steg till den 
perfekta blandningen.

Blandningskalkylator kalvnäring 
Från och med nu väljer du önskad kalvnäring-kon-
centration (procentuell torrsubstanshalt) och din 
skyffelstorlek. Sedan fyller du mjölktaxin till önskad 
fodermängd. Smart-Mix adderar automatiskt den 
kalvnäring-mängd som krävs och anger det antal 
skyffl ar kalvnäring som krävs. Hänsyn tas även till 
kalvnäringens löslighet för 20 kg kalvnäring upplöst i 
100 l vatten ger mindre än 120 l mjölk (114 l). Dessa 
fel korrigerar mjölktaxi 4.0 automatiskt.

Exakt fyllnadsnivå 
Mjölktaxin upptäcker automatiskt hur mycket mjölk 
eller vatten som redan har fyllts på i behållaren och 
visar ständigt det aktuella fyllvärdet på displayen.

Uppvärdering till helmjölk med kalvnäring 
Och om helmjölk och kalvnäring ska blandas? Om 
din mjölk har ett torrsubstansvärde på 12,3 % men 
du behöver en total blandning med 13,5 % torrsub-
stans? Då upptäcker SmartMIX hur mycket helmjölk 
som har fyllts på och fastställer hur mycket vatten 
och kalvnäring som måste tillföras för att få den 
mjölkmängd i den koncentration som krävs.
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Enkel dosering 
Med 9 fritt programmerbara doseringssteg kan du 
dosera nästan varje valfri fodermängd - utan besvär-
lig efterdroppning. Dessutom är handtaget ergono-
miskt anpassat och mycket lätt. Tack vare det inte-
grerade batteriet är du oberoende av strömförsörj-
ningen hos kalvarna. Detta gör dig helt fl exibel vid 
val av plats i synnerhet vid ensamigloohållning och 
du kan utfodra kalvarna på olika platser.

Radiostyrd fjärrstyrning 
Med fjärrstyrningen på doseringsarmen kan du 
dessutom utfodra kalvar bekvämt som står upp till 
10 m från mjölktaxin, helt utan kabel. Naturligtvis 
kan även här mängderna anpassas individuell på 
doseringsarmen.

Statistikfunktion 
På mjölktaxins displaymeny kan du kontrollera de 
viktigaste arbetsstegen via en särskild statistikfunk-
tion. Varje pastöriseringscykel, varje utfodring och 
varje rengöring dokumenteras. Denna information 
är tillgänglig även efter fl era veckor och gör det möj-
ligt för dig att ha en optimal kontroll över arbetspro-
cesserna i ditt lantbruksföretag.

UTFODRA BÄTTRE SMART ID

De sparade fodermängderna, fjärrstyrning med den upp till 
10 m långa slangen eller också en droppfri dosering gör 
utfodringen lätt som en plätt.

Sex integrerade foderkurvor 
Varje kalv får en foderkurva med utfodringsmängder 
tilldelade ungefär som vid kalvammor. Det fi nns 6 
individuellt inställbara foderkurvor tillgängliga. I och 
med detta kan kalvarna alltid få exakt den mängd de 
ska ha vid utfodring av dryck i hinkar som gäller för 
deras ålder även vid ensam- och gruppboxar.

Intelligent boxhantering 
Smart-ID fungerar både för ensam- och gruppboxar. 
Vid kalvgrupper visas hur många kalvar det fi nns i 
gruppen och om de ska utfodras med separata hin-
kar eller med så kallade ”nappstänger”. Även i detta 
fall kan kalvgrupperna utfodras med dryck i lång-
samma steg i enlighet med kurvan.

Radioigenkänning av kalvboxarna 
Mjölktaxin upptäcker varje box och boxnumret, anta-
let kalvar och utfodringsmängd via radiofrekvenser 
när den kör förbi. Medarbetarna behöver nu bara 
trycka på utlösningsknappen och fylla på mjölken i 
hinkarna. Naturligtvis kan du alltid anpassa mäng-
derna individuellt via displayen. I synnerhet för dem 
som har många kalvar att utfodra garanterar denna 
funktion absolut säkerhet eftersom varje medar-
betare alltid vet hur mycket som ska utfodras. En 
enorm förbättring av arbetskvaliteten, i synnerhet 
när det är olika personal.

Vid utfodringen ställer man sig ständigt samma fråga: Hur 
gammal är kalven och hur mycket mjölk får den? Detta är nu 
äntligen ett passerat kapitel eftersom mjölktaxin känner igen 
varje box, kalvens ålder och beräknar mängden dryck indivi-
duellt!

www.holm-laue.de
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Pastöriserare 
Vid pastöriseringen med den så kallade batch-me-
toden dödas farliga sjukdomsalstrande bakterier 
till 99,5 % vid 63 °C under 35 minuter. Alternativt till 
detta program erbjuder mjölktaxin dessutom två 
olika värmebehandlingar vid 60 °C under 60 resp. 
70 minuter. Alla starttider kan programmeras fritt. 
Tack vare detta är mjölken färdigpastöriserad när du 
kommer in i stallet på morgonen för utfodring.

Automatisk kylfunktion 
Tillsammans med mjölktaxi-pastören fi nns det 
också som standard en vattenkylning. Tack vare 
detta kan mjölken lagras färsk fram till utfodringen 
eller pastöriseringen. Det automatiska kylprogram-
met är extra praktiskt vid användning av mjölkrobo-
tar. Det registrerar fyllnivån och temperaturen vid 
den automatiska påfyllningen. Dessutom program-
meras kylningen så att den utnyttjar den energi som 
krävs optimalt.

Varmvattenuppvärmning
Om du vill spara elektrisk värmeenergi och vill ha ett 
överfl öd av varmvatten sparar den optimala varm-
vattenuppvärmningen höga energikostnader vid 
uppvärmningen av mjölken.

LÄTTARE ATT TRANSPORTERA PASTÖRISERING 

Den lätta transporten av mjölken är sedan mer än 10 år den 
avgörande faktorn som underlättar arbetet för våra kunder.

Mastitbakterier spelar en viktig roll även vid sjukdomar i kalv-
stallet. Pastöriseringen eliminerar upp till 99,5 % av dessa 
bakterier och är redan standard vid utfodringen av kalvar i 
många lantbruksföretag.

Hinktransport och råmjölkskanna 
Extra praktisk är den fällbara ramen som du kan 
transportera upp till två mjölkkannor på. Även andra 
saker går också lätt att transportera på detta sätt, 
till exempel torrfoder eller verktyg. Extra praktiska 
är råmjölkskannorna på 8 l. Mjölken förblir optimalt 
tempererade när den är insatt i den större kannan 
med varmt vatten innan den utfodras till kalvarna.

Stabilt chassi med 4 hjul 
Mjölktaxin är extremt stabil på 4 hjul med låg tyngd-
punkt. Även vid snabb körning, ojämnt underlag 
och helt fylld tippar den inte. Med de 40 cm stora 
framhjulen och den höga markfrigången är ojämn-
heter eller små trösklar inget hinder. Alternativt kan 
modellen 260 l även fås som släpvagn med en axel.

El-drivning 
Alla modeller kan köras steglöst framåt och bakåt 
i två olika hastigheter med den elektriska framdriv-
ningen. Tack vare detta blir utfodringen av kalvarna 
inte bara rolig utan det skonar dessutom din rygg.

Mörker är inga problem 
Tack vare den integrerade LED-belysningen ser du 
alltid vart du kör. Då är det inte något problem att 
utfodra kalvar ens i avlägset belägna kalvhyddor på 
kvällarna.
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Statusrapport 
Medarbetarna och företagsledaren kan när som 
helst ta reda på i vilket tillstånd mjölktaxin befi nner 
sig i, t.ex. om den just håller på att pastörisera eller 
värma eller hur mycket mjölk det fi nns i behållaren.

Dokumentation av arbetsstegen
Varje utfodring visas med överskådlig grafi k när det 
gäller mängd och temperatur. I och med att även 
pastörisering, kylning och rengöringsprocesser spa-
ras kan du se hur du eller dina medarbetare har arbe-
tat med mjölktaxin även efter fl era veckor i kalender-
funktionen.

Pastörprotokoll 
Pastöriseringen är en mycket känslig process i och 
med att mjölkens kvalitet kan bli lidande vid tempe-
raturproblem i processen. Med CalfGuide är du på 
den säkra sidan för den registrerar alltid det exakta 
temperaturförloppet och visar om det har förekom-
mit diskrepanser

CALFGUIDE MTX ARBETA KOMFORTABELT 

Modern djurhantering kräver datatransparens. Inget pro-
blem vid datastyrda kalvammor medan utfodringen med 
hinkar hittills har varit i det närmaste utan dokumentation. 
Med CalfGuide till mjölktaxin går det att hämta all kalv- och 
utfodringsdata trådlöst på surfplattan eller datorn.

När allt kommer omkring är det komforten som underlättar 
ditt arbete. En användarvänlig display, lätt rengöring och 
andra användningsmöjligheter än utfodring av kalvar: Du 
kommer inte att vilja vara utan din mjölktaxi.

Automatisk rengöring 
I och med att locket kan öppnas helt är rengöringen 
av behållaren mycket enkel. Det halvautomatiska 
rengöringsprogrammet ger en optimal hygien. Rest-
mängder, även från pumpen och slangen, kan töm-
mas ut helt. En kompletterande rengöring med bor-
sten förbättrar resultatet och efter några minuter är 
din mjölktaxi redo för användning igen.

Högvärdig kvalitet 
Det fi nns så mycket annat som du måste tänka på 
under dagen och därför måste tekniken helt enkelt 
fungera! Därför tillverkar vi alla komponenter i högsta 
tänkbara kvalitet för att få en hög tillförlitlighet. Den 
högvärdiga mjölktanken av rostfritt stål är lätt att ren-
göra och har en lång livslängd. Pumpar och motorer 
är skyddat monterade och hela konstruktionen utan 
onödiga kablar eller buntband garanterar en enkel 
skötsel och därmed en lång och problemfri drift.

Sondmatning av kor 
Som tillval kan en sondmatningsfunktion för kor 
erhållas. Sondmatningsvätskan kan röras om och 
tempereras optimalt i mjölktaxin, köras ut till korna 
och sedan sondmatar till våmmen på ett skonsamt 
sätt via pumpen. Istället för att anstränga sig med 
en manuell handpump kan du koncentrera dig opti-
malt på kon med mjölktaxin.

Arbetsprotokoll 
Under utfodringen går det att spara information om 
exempelvis sjukdomar för enskilda kalvar. Dessa 
förs sedan till listor i CalfGuide och visas på mjölk-
taxins display igen vid nästa utfodring. Tack vare 
detta går ingen värdefull information förlorad.www.holm-laue.de
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Pastöriseringsfunktion
• Pumpar, rör, uppvärmning som standard
• Upp till 6 inställbara starttider för pastöriseringen
• Integrerad vattenkylning
• Tre program kan väljas: 65 °C under 35 minuter, 60 °C 

under 60 minuter 60 °C under 70 minuter

Elektrisk El-drivning
• Steglös 24 V drivning, två hastigheter (fram och smart-ID 

tillbaka) med laddare

Smart-ID
• Radioigenkänning av boxarna
• Strecknummersystem med RFID-transponder
• 6 programmerbara foderkurvor

CalfGuide för mjölktaxi
• Kalvlistor, statusrapport mjölktaxi, arbetsprotokoll, ...

Trådlös fjärrstyrning på doseringsarmen
• Avstånd till mjölktaxin upp till 10 m (vid längre slang som 

tillval)
• Val av mängd kan göras vid doseringsarmen

Fällbar hinkfästram för två 30 l mjölkkannor
• För transport av kolostrum, dricksvatten, dryckeshinkar 

etc.

Punkteringssäkra däck
• 4 punkteringssäkra däck
• Hållbar fyllning av soft-elastiskt polyuretan

Råmjölksbehållare
• Behållare av rostfritt stål för 8 l råmjölk (passar till 30 l 

mjölkkanna)

Energisparande uppvärmning av varmvatten
• Värmeväxlarmantel utanpå tanken
• Temperaturkontroll av varmvattnet
• Programmerbar värmestart (upp till 6 tider)

Pumpfunktion
• Upp till 9 fritt programmerbara doseringsmängder
• Batteridriven pump av rostfritt stål
• Doseringsarm med ergonomiskt handtag
• Underhållsfritt batteri och laddare
• Elektronisk mängdstyrning

Elektrisk ytvärme
• Skonsam uppvärmning av mjölken utan vidbränning
• Olika värmeeffekter enligt modell (3 - 6 kW)
• Programmerbar värmestart (upp till 6 tider)

• Mjölktaxi typ 100 l, 150 l, 260 l med stabilt och smidigt 
chassi på 4 hjul, 40 cm stora framhjul

• Elektronisk styrning med nivåkontroll, termometer och 
statistikfunktion

• Kraftfullt bottenomrörarverk, intervallstyrd omrörning vid 
uppvärmning av mjölken

• Mjölktaxi typ 260 l som släpvagn med stödhjul
• Tank i polerat rostfritt stål, lätt att rengöra
• Låsbart lock med tätning, öppnas helt
• 1 ¼ ″ utloppskran för fullständig tömning
• LED-åkljus
• Halvautomatiskt rengöringsprogram

TILLVAL OCH UTRUSTNING

Smart-Mix
• Exakt fyllnivåidentifi ering och fl ödesmätning (Exakt upp-

täckt av fyllningsnivå, fl ödesmätning och programmering 
av sluttid)

• Blandningskalkylator för optimal kalvnäring-koncentration
• Beräkningsmässig helmjölksuppvärdering efter bestäm-

ningen av torrsubstanshalten t.ex. med refraktometer 
(ingår inte i leveransomfattningen)

Sondmatningsfunktion för kor
• Sondmatningslang 1,5 m med snabbkoppling och fl ö-

desreducering
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Tekniska uppgifter*

Nätanslutning
230 V/16 A eller 400 V/16 A

Pumpeffekt
cirka 40 l/min

Värmeeffekt
3 kW, 5 kW eller 6 kW

Omrörarverk
250 W

Däckstorlek
400/265 mm

Mått*
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Bredd 
(cm)

Längd 
(cm)

Höjd 
(cm)

Mjölktaxi 100 l 100 l 115 l 60 126 109

Mjölktaxi 150 l 150 l 180 l 75 129 109

Mjölktaxi 260 l 260 l 290 l 76 133 119

Mjölktaxi 
Släpvagn

260 l 290 l 120 140 125

* Med förbehåll för tekniska ändringar!

TEKNISKA UPPGIFTER 
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Hälsosam uppfödning i 
utomhusklimat 
I dag kan man knappt förstå detta längre: Fortfarande för 20 
år sedan fanns det ingen möjlighet att föda upp större grup-
per av kalvar i utomhusklimat utan dyra stall. Det var inte för-
rän H&L uppfann igloor som uppfödning av kalvar i utomhus-
klimat, på ett sätt som är rätt för arten, fi ck sitt genombrott. 
Idag känner alla till att kalvar i grupp ute i friska luften får den 
mest hälsosamma uppväxten och når de bästa resultaten.

En igloo som är enkel att transportera för upp till 15 kalvar 
med optimal luftcirkulation, gynnsamma temperaturer både 
på sommaren och på vintern av GFK (glasfi berplast), är i det 
närmaste omöjlig att förstöra var då som nu utan alternativ 
för många lantbrukare.

H&L Iglo
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HÄLSOSAMT MIKROKLIMAT DEN FLEXIBLA PROBLEMLÖSAREN 

En oslagbart enkel design skapar skillnaden mellan maximal 
luftväxling och en dragfri liggyta.

Varje lantbruksföretag har sina egenheter. Det gäller då att 
skapa stallösningar som anpassar sig optimalt till dessa för-
utsättningar. H&L:s igloo kommer alltid att anpassa sig idea-
liskt i din verksamhet.

Ett område där dina kalvar kan dra sig 
tillbaka
Alla vet detta: Drag i liggområdet belastar kalvarna 
och gör dem sjuka. Konventionella kalvstall behö-
ver en hög luftomsättning för att byta ut förbrukad 
och bakteriemättad luft. Kalvar kan ännu inte 
jämna ut denna negativa inverkan genom sin egen 
produktion av kroppsvärme. I H&L storigloo får 
upp till 15 kalvar ett dragfritt och på samma gång 
välventilerat rekreationsområde.

Det går snabbt att ställa upp den 
Två personer behöver 30 minuter för att montera en 
igloo. Förborrade element som passar exakt, utfö-
randet av hög kvalitet och en monteringsanvisning 
som är lätt att förstå bidrar till detta.

Mobilt eller fast stall 
Oberoende av om du föredrar en Iglu Veranda (se 
nästa sida) eller ett fast kalvstall enligt Igloo-syste-
mets mönster erbjuder konceptet med igloouppföd-
ning en idealisk placering av dina kalvar.

Lösningar med äldre hus 
Har du inga lämpliga utomhusytor för ett igloosys-
tem? Vill du hellre använda ett äldre hus? Öppna 
byggnaden för att garantera en maximal ventilation 
och igloon ser till att det nödvändiga mikroklimatet 
invändigt uppnås. Tack vare detta kan du använda 
gamla tillgångar utan dyra ombyggnader och kan 
använda lokalen alternativt som maskinhall, halm-
lager etc..

Ett enastående ventilationssystem 
Igloons halvrunda form ger en idealisk ventilation: 
Vinden som blåser över igloon skapar ett undertryck 
vid den högsta punkten (Bernoulli-effekten). Den 
förbrukade luften sugs ut ur igloon aktivt. I och med 
att ingångsöppningen är 12 gånger högre än från-
luftsöppningarna är luftens hastighet extremt låg 
i liggområdet. I kalvarnas liggområde uppstår det 
således inte något oönskat luftdrag.

Aldrig för varmt - aldrig för kallt!
En speciell beläggning på igloon ser till att solenergin 
refl ekteras maximalt.   Tack vare detta värms igloon 
inte upp onödigt mycket ens under heta sommarda-
gar utan den erbjuder kalvarna ett svalt liggområde. 
På vintern skiljer sig temperaturen i igloon knappt 
från utetemperaturen. Tack vare detta börjar djuren 
inte svettas vilket skulle leda till betydande problem. 
Varje företag har sina egenheter. Det gäller då att 
skapa stallösningar som anpassar sig optimalt 
till dessa förutsättningar. H&L:s igloo kommer att 
anpassa sig idealiskt i din verksamhet.

Tekniska uppgifter*
Rekommenderat 
antal kalvar

15

Liggyta cirka 14 m²

Längd/bredd/höjd 3,9 m / 4,4 m / 2,2 m

Ingångshöjd 1,40 m

Volym cirka 20 m³

Vikt 220 kg

Material Handlaminerad glasfi berplast

Grundutrustning
4 frånluftshuvar, transport-
krokar

Tillval
Sidogardiner i ingången för 
bättre väderskydd vid extrema 
förhållanden.

* Med förbehåll för tekniska ändringar!
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Mobil igloouppfödning 

Uppfödning i utomhusklimat är idealisk för kalvar och H&L 
Iglu är den perfekta kalvbostaden. Igloon blir dock inte full-
ständig förrän i kombination med en gård med tak. Det 
spelar ingen roll om det är ett fast tak eller mobilt som Iglu 
Veranda för kalvarna drar i vilket fall som helst nytta av en 
maximal mängd frisk luft samtidigt som de har ett skydd 
mot dåligt väder.

Det är dock inte bara kalvarna som uppskattar det skyddade 
arbetsområdet utan även människan. Dessutom håller sig 
foderförråd och strö torra.

Mobilitet betyder fl exibilitet som inte bara märks vid mock-
ningen i Iglu Veranda utan även vid utvecklingen av lant-
bruksföretaget när det är så enkelt att byta plats för kalvstal-
let.

Övertyga dig själv om fördelarna med detta innovativa kon-
cept som till och med är skonsamt för din plånbok.

H&L Iglo-Veranda
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Utmärkelse för bästa nyhet för H&L Iglu Veranda när det gäller 
”uppfödningsteknik nötkreatur” 
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DJURENS VÄL I FOKUS ENKELT OCH EKONOMISKT 

Det är bara om djuret mår väl som det uppvisar önskade 
prestanda. Denna princip stämmer inte så bra någon annan-
stans än vid uppfödning av unga kalvar.

Om de friskaste kalvarna kommer från det lämpligaste stal-
let och det dessutom är enkelt att sköta då är beslutet egent-
ligen redan fattat: för H&L Iglu Veranda.

Tvåplatsprincipen: kalven väljer själv 
Den har visat sig fungera bra i praktiken och har vilo-, 
aktivitets- och ätområden. Vilande kalvar störs då 
inte av lekande kalvar som springer omkring glad-
lynt. I Iglu Veranda kan kalven själv avgöra var den 
mår bäst: I igloon som är skyddad mot luftdrag eller 
i gång, ligg- eller ätområdet i friska luften.

Enklare mockning 
Igloon och verandan är lätta att fl ytta med en front-
lastare. Kalvarna hålls inhägnade i verandan under 
tiden och går med dig till sin nya ”boplats”. Det spe-
lar ingen roll om det är på siloplattan på sommaren 
eller framför maskinhallen på vintern: Du hittar alltid 
en plats för H&L Iglu Veranda. Om du byter plats vid 
varje mockning får kalvarna alltid växa upp på rent 
underlag som inte är belastat med bakterier i förväg. 
UV-strålar, frisk luft och regn ger en desinfi cering.

Låga investeringskostnader 
Konventionella kalvstall kräver omfattande bygg-
nation och ventilationssystem. Vi avråder dig från 
det och rekommenderar istället Iglu Veranda med 
gårdsyta och en skyddad mikroklimatmiljö. Denna 
lösning är upp till 70 % mer kostnadseffektiv är ett 
konventionellt kalvstall!

Variabel utformning av utfodringsplatserna 
De 14 utfodringsplatserna är utrustade med spe-
ciella säkerhetsfånggaller. Det går inte att fånga in 
kalvarna av misstag. Det går att byta ut sidodelarna 
och frontgallren på ett fl exibelt sätt. Som standard 
utrustar vi ätområdet med tippbara tråg av rostfritt 
stål. Som tillval kan du använda napphinkar eller nor-
mala dryckeshinkar. I och med detta är Iglu Veranda 
idealiskt lämplig för utfodring med mjölktaxin.

Väderskydd för människor och djur 
Kalvarnas friluftsområde är i hög grad övertäckt, 
och i H&L storigloo får upp till 15 kalvar ett dragfritt 
och på samma gång välventilerat rekreationsom-
råde. Och även ditt arbetsområde är naturligtvis 
regnskyddat.

Mycket plats och stor rörelsefrihet 
H&L Iglu Veranda består av ett 5 x 5 m stort liggom-
råde, den s.k. grundställningen. Tillsammans med 
ytan i igloon ger vi kalvarna en 2,8 m² yta att ligga, 
äta och leka på. Detta är nästan dubbelt så mycket 
som föreskrivs i EU. Taket (tillval) med måtten 7 x 
7,5 m ger tillräckligt skydd mot nederbörd och inten-
sivt solljus. Taket kan vid behov byggas ut till 8 m 
bredd.
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Iglo Veranda Tekniska specifi kationer*

Rekommenderat antal kalvar 14

Mått grundställning 5 x 5 m, höjd max. 2,5 m

Takyta
7 x 7,5 m
8 x 7,5 m

Liggplatsyta
25 m² under tak,
14 m² i igloon
(2,78 m²/kalv)

* Med förbehåll för tekniska ändringar!
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Kompletteringsmöjligheter
• Tak med regnslang i måtten 7 x 7,5 m eller alternativt 8 x 

7,5 m
• Napphinkställ
• Hinkställ (ringar)
• Höhäck
• Kraftfoderdispender
• Stor strödörr (bredd 2,44 m)

• 2 H&L foderfronter med vardera 7 platser
• 2 tippbara tråg av rostfritt stål
• 1 transportkrok för frontlastare
• Monteringsmöjlighet för H&L dryckesstation

TEKNISKA UPPGIFTER TILLVAL OCH UTRUSTNING 

Flyttning och utgödsling av Iglo Veranda

3

2

1

Flyttning och utgödsling av Iglo Veranda

4

5

Rengöring av kalvstallar för 56 kalvar 
på 1 timme och 46 minuter. 

Till videon (YouTube) QR-kod eller
https://youtu.be/FZ3kzaXfjQM

31



Effektiv hållning av små 
grupper 
Mindre och medelstora mjölkgårdar har ofta inte tillräckligt 
med kalvar för att bilda större grupper. Även gruppstorlekar 
på fem till sju kalvar har dock arbetsekonomiska fördelar. I 
mindre grupper kan du dela upp kalvarna bättre efter ålders-
grupper och således uppfylla deras behov mer individuellt. 

Efter förslag från fl era kunder har vi förenat fördelarna med 
de små grupphyddorna med det beprövade verandakoncep-
tet. Resultatet är MultiMax-verandan, med liknande fördelar 
som iglooverandan som är anpassad till smågrupper.

MultiMax-veranda UNO 

MultiMax-veranda DUO 

MultiMax-Veranda
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KAN ANPASSAS EKONOMISKT 

Vem vill egentligen binda sig? Vet du redan idag vad som 
händer imorgon? MultiMax-verandan erbjuder en idealisk 
instegsmodell till hälsosam utomhusdjurhållning.

Verandakonceptet är den mest ekonomiska formen av kalv-
hållning. MultiMax-verandan möjliggör nu ekonomiska för-
delar även för små grupper.

Alternativa utrustningsmöjligheter 
Du har valmöjligheten: MultiMax-veranda UNO, 
idealisk för det mindre familjeföretag med upp till 
7 platser i gruppen och upp till 4 platser i ensam-
hyddor. Alternativt MultiMax-veranda DUO med två 
kalvgrupper med vardera upp till 7 djur som är sepa-
rerade med en mellanvägg.

Maximal hållbarhet 
Kärnan i MultiMax-verandan är MultiMax från Calf-
Tel. Den kännetecknas av en unik egenskap: Den är 
oförstörbar! En speciell termoform-tillverkningsme-
tod leder i kombination med polyetylen av mycket 
hög kvalitet till en oöverträffad stabilitet, hållbarhet 
och livslängd. Materialet släpper inte igenom några 
UV-strålar. Vi ger tio års garanti för plastelementen i 
MultiMax!

Enklare mockning 
MultiMax-hyddorna och verandan transporterar du 
utan problem med en frontlastare. Kalvarna förblir 
då instängda i verandan och vandrar med den till 
den nya ”boplatsen”. MultiMax släta yta gör rengö-
ringen med högtryckstvätt och den anslutande des-
infi ceringen lätt som en plätt.

Separata, medelstora åldersgrupper 
Ju mindre åldersskillnad i en kalvgrupp desto jäm-
nare utveckling av djuren. Dessutom innebär färre 
kalvar i en grupp även en mindre risk för överföring 
av sjukdomar till beståndet. MultiMax-verandan 
erbjuder den optimala lösningen för medelstora 
företag med sina grupper på 5 till 7 kalvar.

Tillval och utrustning 

Kompletteringsmöjligheter
• Tak i måtten 6 m x 7,85 m
• Regnslang
• Napphinkställ
• Hinkställ (ringar)
• Höhäck
• Kraftfoderdispender

• 1 resp. 2 H&L låsbara fodergrindar med vardera 7 platser
• 1 resp. 2 tippbara tråg av rostfritt stål
• Stängda mellangaller
• 1 transportkrok för frontlastare

Tekniska uppgifter*

Yttre mått för 
en separat MultiMax

Längd: 2,20 m
Bredd: 2,73 m
Höjd: 1,83 m
Vikt: 107 kg

Total yta Multimax-veranda UNO och DUO*

I MultiMax 6 m²

Gård per MultiMax cirka 7 m²

Total yta per kalv
2,6 m² (5 kalvar per grupp)
Eller 1,8 m² (7 kalvar per 
grupp)

Verandagrundram 2,5 m x 5 m x 2,5 m 

Takyta 6 m x 8 m
* Med förbehåll för tekniska ändringa
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Minigruppen som lösning 
Mer och mer ser man redan företag som placerar två kalvar 
i en ensamhydda. Det som ofta börjar som en nödlösning 
vid tvillingfödslar eller brist på kalvhyddor är idag en vanlig 
placering av unga kalvar för många lantbruksföretag. Över-
föringen av sjukdomar begränsas i detta fall till ett minimum. 

Det är dessutom inte bara djurskyddare som ser alltmer kri-
tiskt på att hålla fl ockdjur ensamma. Även organisationer för 
ekologiska lantbruk ålägger idag sina medlemsföretag att 
placera kalvarna i grupper.

Holm & Laue presenterar med TwinHutch och FlexyFence 
den enda lösningen för hållning av minigrupper på upp till tre 
kalvar på 5,8 m² yta i hela världen.

TwinHydda
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TVÅ OCH TVÅ ISTÄLLET FÖR ENSAM EKONOMISKA ARGUMENT 

Fram till nu har det inte funnits någon lämpligt kalvhydda 
för placering av två eller tre kalvar i och med att de vanliga 
hyddorna strider mot många djurskyddsdirektiv eftersom de 
inte har tillräckligt med plats.

Inte bara djurskyddsaspekter talar för Twinhyddan utan även 
fördelarna mellan kostnader och prestanda.

Den första minigruppen 
Vanliga hyddor har maximalt en yta på 3 - 4 m². 
TwinHutch erbjuder, i kombination med ett modi-
fi erat FlexyFence, en total yta på 5,8 m². Tillräckligt 
med plats för minigrupper på två till tre kalvar.

Ökade prestanda 
Studier visar att kalvar från minigrupper uppvisar 
ett bättre socialt beteende, ett högre intag av foder 
och ökad tillväxt även när kalvarna har slutat med 
mjölk1. Detta leder till en tidigare ålder för den första 
kalvningen och högre mjölkproduktion.

1 Early pair housing increases solid feed intake and weight gains in 
dairy calves” J.H.C. Costa, R.K. Meagher, M.A.G. von Keyserlingk, 
D.M. 2015

Mindre platsbehov 
Dessutom är plats- och kostnadsbesparingarna 
argument som inte bara tilltalar ekologiska lantbruk. 
Vid samma antal kalvar halveras platsbehovet och 
du behöver färre igloos! Då har du således färre 
igloos att rengöra.

Längre användningstid 
För ensamboxar gäller den EU-rättsliga begräns-
ningen på maximalt 8 veckor. I Twinhyddan kan 
kalvarna dessutom hållas längre eftersom begräns-
ningen för enkelboxar inte längre gäller. Du kan vänja 
av kalvarna från mjölken och behöver inte stalla om 
dem förrän efter 10 - 12 veckor.

Äta och dricka två och två 
I FlexyFence fi nns det plats för två fullvärdiga napp-
hinkhållare samt en extra plats för en tredje dryck-
eshink. Två ytterligare hinkfästen för kraftfoder och 
vatten kompletterar utfodringsområdet.

Kompatibel med ekologiska riktlinjer 
I ekologiska lantbruk är det en skyldighet att ha kal-
varna i grupp. Under tider med få kalvningar är det 
ofta svårt att sätta ihop homogena grupper. Twin-
hyddan uppfyller direktiven för placering av två kal-
var med en väl tilltagen plats på 3,5 m² i hyddan och 
2,3 m² i utloppet.

TwinHutch dimensioner*

TwinHutch utvändigt (LxBxH) 250 cm x 154 cm x 151 cm

TwinHutch invändigt (LxBxH) 243 cm x 146 cm x 136 cm
Mått med FlexyFence
och hinkar

432 cm x 156 cm x 105 cm

Plats cirka 5,8 m²

TwinHutchs vikt 43 kg
* Med förbehåll för tekniska ändringar!
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Den bästa hyddan med den 
bästa gården 
Placeringen av kalvarna i ensamhyddor är alltid mycket 
omtyckt. Många lantbruksföretag ser fördelar i en separe-
ring av kalvarna och den minskade överföringen av bakterier 
som detta leder till. Även trenden mot mer intensiv utfodring 
av kalvarna under de första tre levnadsveckorna (utfodring 
med dryck efter behag) leder till att kalvarna hålls i ensam-
hyddor under längre tid. Den optiska djurkontrollen är enk-
lare i ensamhållning. 

Valet av ”rätt” kalvhydda påverkar dock lönsamheten för din 
kalvuppfödning i och med att ensamhållningen är betydligt 
mer arbetsintensiv än exempelvis en grupphållning med 
automatisk utfodring. Till detta kommer de lokala förutsätt-
ningarna på ditt lantbruksföretag vilket innebär att separata 
hyddlösningar alltid ska skräddarsys. 

Med de många olika modellerna och tillvalen erbjuder vi den 
rätta lösningen för alla företag med Calf-Tel-hyddorna och 
FlexyFence. Övertyga dig själv.

Utmärkelse för innovation från SPACE, 
Frankrike för FlexyFence till Calf-Tel-hyddan. Calf-Tel hyddor och FlexyFence

36



ETT ÖVERLÄGSET SYSTEM SMARTA DETALJER 

De båda huvudkriterierna vid enkelhållning: Optimala håll-
ningsförhållanden och effektiv skötsel.

Utfodringen vid ensamhållning hänger på många olika detal-
jer. Fundera på hur dina kalvar skulle bestämma sig.

Oförstörbart 
Calf-Tel-hyddorna kännetecknas av en enastående 
egenskap: Den är oförstörbar! En speciell termo-
form-tillverkningsmetod leder i kombination med 
polyetylen av mycket hög kvalitet till en oöverträf-
fad stabilitet, hållbarhet och livslängd. Materialet 
släpper inte igenom några UV-strålar. Vi ger tio års 
garanti för plastelementen!

Den rätta placeringen för vattningsplatsen
Dryckeshinken är monterad bredvid ingångsdörren. 
När kalven har lärt sig detta kan du lämna gården 
genom dörren. För att inga restmängder ska bli kvar 
i dryckeshinken hänger den lite snett.

Färskt vatten och kraftfoder 
För att kalvarna alltid ska ha tillgång till färskt vatten 
och kraftfoder är även FlexyFence utrustat med två 
hinkringar. Vi rekommenderar utfodring av kraftfo-
der i platta skålar.

Torr plats för hö 
I hyddan är det alltid torrt och därför är denna plats 
också idealisk för att tillhandahålla hö i en höhäck. 
Det är enkelt att montera den under ströluckan och 
den kan tack vare detta fyllas på enkelt och snabbt 
bakifrån.

Praktisk foderbox 
Om det inte fi nns något väderskydd, som i kalvgår-
den, kan du även hänga foderboxen från H&L i stäng-
slet. Där skyddas kraftfodret och höet mot regn.

Det smarta FlexyFence 
Vår kalvgård övertygar med många detaljer som 
underlättar det dagliga arbetet med kalvarna. Hjulen 
som är monterade på sidan löper bredvid halmmat-
tan och underlättar transporten av hyddan till tvätt-
platsen. Plåtarna i sidoväggarna skyddar kalven mot 
luftdrag och hindrar att halm blåser iväg. Hyddan 
kan fällas in i gallret men gallret kan även fällas över 
hyddan.

Lätt rengöring och transport 
Alla kalvhyddor, även de stora, är lätta att tippa in i 
FlexyFenc med handtaget på baksidan och sedan 
går det att rulla dem utan problem till tvättplatsen. 
Tack vare detta går det snabbt och enkelt att mocka 
med hjullastaren och hyddans släta yta gör även 
rengöringen av hyddan till ett nöje.

Optimal ventilation 
Calf-Tel-hyddorna har ett sofi stikerat ventilations-
system med öppningar i taket som är anpassade 
efter hyddöppningens format. Sommartid kan strö-
luckan, som är monterad i det bakre området, även 
användas som extra ventilation. Det sörjer för att 
det alltid fi nns frisk luft och optimal temperatur inuti 
hyddan. Dessutom ger den stora öppningen en ide-
alisk möjlighet att lägga strö exakt på de platser där 
kalven ligger oftast.
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MODELLEN 1.2 COMPACT MODELLEN ECO

Den idealiska instegsmodellen när kalvarna ska hållas i 
ensamhyddor enbart under de första levnadsveckorna 
(max. 3 veckor). Detta prisvärda alternativ är 60 cm kortare 
än modellen Pro II. Om platsen är begränsad går det att 
ställa upp fl er hyddor i ett givet område tack vare 1.2 Com-
pacts mindre uppställningsyta. Den standardmässiga, unika 
strö- och ventilationsluckan med många inställningsmöjlig-
heter är också här en standardbeståndsdel som till alla Calf-
Tel-hyddor.

Mått 1.2 Compact*

Hydda utvändigt 147 cm x 109 cm x 117 cm

Hydda invändigt 140 cm x 102 cm x 104 cm
Mått med FlexyFence och 
hinkar

312 cm x 112 cm x 98 cm

Plats cirka 3 m²

Vikt cirka 17 kg
* Med förbehåll för tekniska ändringar!

Allroundversionen bland Calf-Tel-hyddorna, Calf-Tel ECO är 
mycket lätt att hantera och 40 cm kortare än modellen Pro 
II. Tack vare detta är den mycket lätt att rengöra, lagra och 
transportera. Dessutom kommer man bekvämt till hyddan 
genom den stora ingångsdörren och har en god inblick i hyd-
dan och ser kalven ordentligt. Denna modell är lämplig för 
placering av kalvar i en ålder på upp till 8 veckor.

Mått ECO*

Hydda utvändigt 187 cm x 118 cm x 137 cm

Hydda invändigt 179 cm x 110 cm x 122 cm
Mått med FlexyFence och 
hinkar

342 cm x 126 cm x 98 cm

Plats cirka 3,6 m²

Vikt cirka 21 kg
* Med förbehåll för tekniska ändringar!
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MODELLEN PRO II MODELLEN PRO II - OPENFRONT 

Storebror i Calf-Tel-familjen lämpar sig idealiskt för enfasig 
hållning i ensamhyddor fram till den 8:e levnadsveckan. Tack 
vare hyddornas djup hittar kalvarna i synnerhet på vintern 
eller vid fuktigt väder ett gott skydd i det bakre området. Vid 
denna modell ger multifunktionsluckan inte bara en idealisk 
ventilationsinställning utan gör det enkelt att lägga in strö 
och det är lättare att kontrollera djuren bakifrån i den långa 
boxen. Den förskjutna ingångsöppningen förhindrar luftdrag 
och ger det bästa skyddet vid ogynnsamma väderleksförhål-
landen.

Mått Pro II*

Hydda utvändigt 220 cm x 122 cm x 140 cm

Hydda invändigt 212 cm x 114 cm x 122 cm
Mått med FlexyFence och 
hinkar

395 cm x 126 cm x 98 cm

Plats cirka 4 m²

Vikt cirka 33 kg
* Med förbehåll för tekniska ändringar!

Varianten OpenFront av hyddan Pro II underlättar åtkomsten 
till kalven med den maximalt öppnade framsidan, i synner-
het för storvuxna personer. Dessutom har man en mycket 
god insyn till kalven och man kan utföra djurkontrollen i för-
bigående. Hyddans mått är identiska med måtten för Pro II. 
Som vid alla Calf-Tel-hyddor har även här den praktiska strö- 
och ventilationsluckan visat sig fungera bra.

Mått Pro II - Openfront*

Hydda utvändigt 220 cm x 122 cm x 140 cm

Hydda invändigt 212 cm x 114 cm x 122 cm
Mått med FlexyFence och 
hinkar

395 cm x 126 cm x 98 cm

Plats cirka 4 m²

Vikt cirka 33 kg
* Med förbehåll för tekniska ändringar!
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Skyddad ensamhållning 
Kalvuppfödning i ensamhyddor under de första levnadsda-
garna och levnadsveckorna har hävdat sig över hela världen 
som en form av djurhållning som är riktig för djuren och 
hygienisk. Dessutom uppskattar både människor och djur 
det extra skyddet mot väderleken med ett tak. Vid konven-
tionella, fast installerade taksystem är igloosystemet inte 
mobilt vilket således gör en enkel rengöring och byte till olika 
platser omöjlig. Kalvgården från Holm & Laue säkerställer 
alla fördelar med en mobil djurhållning i enkelhyddor med de 
fördelar som ett mobilt tak dessutom innebär. 

Den perfekta lösningen för dina kalvars första levnads-
veckor. H&L kalvgård!

kalvgård
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SKYDDAR MED ETT TAK FLEXIBEL DJURUPPFÖDNING 

Det som gäller för grupphållning är dessutom viktigt i enkel-
båsen: Ett skjul med tak skapar ett optimalt klimat och är bra 
för kalven. Vad betyder detta i praktiken?

Vem kan sia om framtiden? Vill du ha ett regelbundet byte 
av plats eller har du fl er kalvningar? Med kalvgården kan du 
alltid reagera fl exibelt!

Väderskydd och torrt strö 
Kalvarna vistas ofta i utloppet i den friska luften när 
de är skyddade mot regn eller varm solinstrålning 
med ett stort tak. Dessutom håller sig ströet torrt 
längre vilket fördröjer bildningen av ammoniak. Allt 
detta stärker kalvarnas motståndskraft och minskar 
sjukdomar i andningsvägarna.

Lätt att fl ytta 
Med kalvgården kan du fl ytta stallet enkelt vid varje 
mockning. Både taket och hyddorna är lätta att 
fl ytta. Då får kalvarna alltid växa upp på rent under-
lag som inte är belastat med bakterier i förväg. 
UV-strålar, frisk luft och regn ger en naturlig desin-
fektion på ”den gamla ytan” fram till nästa fl yttning.

Kan kompletteras med moduler 
Med kalvgården reagerar du snabbt och fl exibelt 
på ändrade krav. Som ett alternativ till ett dyrt kon-
ventionellt kalvstall med ett fast antal kalvplatser 
rekommenderar vi istället kalvgården. Du sparar 
mycket pengar och kompletterar enkelt med upp till 
10 kalvplatser vid behov i framtiden.

Torrt foder 
Kraftfoder, kalvmüsli eller torr-TMR är värdefulla 
fodermedel. Foder ska alltid vara färskt och torrt. 
Taket håller alla fodermedel torra och gynnar på 
detta sätt foderupptaget.

Skyddad arbetsplats 
Även den person som arbetar med kalvarna får en 
skyddad arbetsplats och tar sig mer tid för kalvarna. 
Tack vare detta ökar arbetskvaliteten och tecken på 
sjukdom upptäcks tidigare.

Tekniska uppgifter*

Grundram 2,5 m x 5 m x 2,5 m

Takyta 6 m x 7,85 m
* Med förbehåll för tekniska ändringar!

Mobil eller stationär
Efter önskemål kan kalvgården även fås som fast version 
som kan förankras i golvet.

Stormskyddssats
För skydd mot stormar rekommenderar vi att kalvgården 
förankras i golvet med stormskyddssatsen.

Regnslang
Regnslangen leder regnvattnet åt sidan.

• Grundram 5 x 2,5 m stolpavstånd
• 2 påsättbara hjul med luftfyllda däck
• Fäste för frontlastare

Tak
Taket med en yta på 6 x 7,85 m klarar en snöbelastning 
på 85 kg/m². I och med att taket kan fås som tillval kan 
du använda dig av lokala leverantörer för högre snöbelast-
ningar.
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Stalluppfödning som 
alternativ till igloo?
Även om uppfödning i utomhusklimat är optimalt lämpade 
för kalven erbjuder även ett skyddat stall fördelar för din kalv-
uppfödning. I synnerhet med tanke på att det även där går 
att få ett godtagbart klimat för kalvarna tack vare moderna 
ventilations- och vindskyddssystem. 

Pen-systemet från USA har visat sig fungera i praktiken. Det 
bygger på ett enkelt instickssystem med enstaka boxar, (s.k. 
pens). Beroende på stallets planritning kan pen-boxarna sät-
tas ihop på olika sätt. Väggarna står då på golvet utan att 
vara fästa och det är enkelt och går snabbt att ta bort dem 
för rengöring. 

Kalvarna växer i boxarna tills det är nödvändigt med separat 
uppfödning. Senare kan pen-elementen tas bort så att kal-
varna föds upp i överskådliga grupper på samma plats.

Pen-System
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FLEXIBEL LAYOUT VARIABEL FRONT 

PenSystem är uppbyggt som en byggsats och kan monteras 
i olika varianter. Det kan inte vara mer fl exibelt!

För att det ska gå att utfordra effektivt eller också för att 
snabbt komma till kalven är PenFronts design av avgörande 
betydelse. PenSystem har många genomtänkta detaljer när 
det gäller detta.

Olika boxstorlekar
Sidodelarna kan levereras i tre längder. Tack vare 
detta kan du skapa boxar med en yta på 1,6 m², 2,2 
m² eller 2,5 m² och således anpassa dina pens exakt 
till dina kalvar och tiden för placering i PenSystem.

PenFront med fl exibel dörr 
PenSystems nya dörr kan öppnas i fyra olika rikt-
ningar. Du kan välja om dörren ska öppnas åt vän-
ster eller åt höger och om de öppnas inåt eller utåt. 
Tack vare detta har du maximal fl exibilitet även när 
det ibland blir något trängre i kalvstallet. Dessutom 
har PenFront ett stort handtag som är lätt att öppna 
till och med på vintern med tjocka handskar på.

Mångfaldig utfodring 
Utfodringen av kalvarna sker via två hinkhållare för 
vatten och kraftfoder och för utfodringen med mjölk 
kan du välja mellan nappfl askor och napphinkar. 
Något som är mycket praktiskt är att det är enkelt 
att klicka i och ur hinkarnas fästringar. På detta sätt 
sparar du plats vid transport av PenFronterna till 
tvättplatsen.

Den beprövade FlexyFront 
Alternativt till PenFront kan även FlexyFront som 
visat sig vara bra i ensamhyddor användas. Den 
ger en bättre översikt in i PenBox och napphinkarna 
är placerade bredvid dörren vilket gör inlärningen 
enklare för kalvarna. Ytterligare en fördel med Flex-
yFront är den öppna designen som gör att ventilatio-
nen av boxen är avsevärt bättre.

Enkel rengöring 
Pen-elementen är mycket lätta och kan demonteras 
med ett handgrepp och de är lika enkla att montera 
igen. Detta gör att det är enkelt att transportera dem 
till tvättplatsen. Tack vare den släta ytan går det 
mycket bra att rengöra elementen.

Mindre överföring av sjukdomar 
De stängda sidoväggarna (med kontaktfönster 
enligt EU-föreskrift) reducerar utbytet av bakterier 
mellan djuren och förhindrar således spridning av 
sjukdomar.

Bakväggen stängd eller öppen 
Bakväggen kan utrustas med de normala pen-ele-
menten och erbjuder således ett isolerande skydd 
av kalvarna som gärna lägger sig i det bakre områ-
det. För mer frisk luft i boxen rekommenderar vi den 
öppna AirMax som kan stängas med en platta.

• FlexyFront eller PenFront
• Sidoväggar i längderna 135, 183 och 213 cm
• Väggfästen för väggmontering när man avstår från bak-

väggen.
• AirMax bakvägg

Pen-systemet dimensioner*

Längd
183 cm (tillval även 135 cm 
eller 213 cm)

Bredd 122 cm

Höjd 114 cm
* Med förbehåll för tekniska ändringar!
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Den helt rätta matplatsen för 
varje stall 
Varje kalvstall kräver ett genomtänkt fodersystem oavsett 
om det rör sig om ett stall med utomhusklimat, t.ex. Iglu 
Veranda, ett konventionellt stall i massiv konstruktion eller 
också bara en snabb ombyggnad av ett stall. Då kan onödiga 
vägar sparas in och utfodringen av kalvarna göras snabbare 
och säkrare. 

Lika olika som dina individuella önskemål och dina kalv-
ars krav är, lika mångfaldiga är också de möjligheter som 
erbjuds dig. Oavsett om du utfodrar kalvarna med H&L kal-
vamma eller med mjölktaxi avgör i huvudsak användningen 
av motsvarande foderfront. Det gäller då att göra det rätta 
valet för framtiden utan att begränsa sig för mycket. 

Detta är att vara i valet och kvalet. Tala med din Holm & 
Laue-återförsäljare. Han/hon vet exakt vad det handlar om 
och du undviker fel som andra har gjort.

FoderFronter
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FLEXIBEL ANPASSNING TILL VARJE SITUATION 

Även vid valet av foderfront ska man ta hänsyn till kalvarnas 
behov. Med rätt utrustning kan du placera dina kalvar på ett 
sätt som är rätt för djuren.

Säkerhet för kalvarna 
H&L låsbara foderfront har V-formade foderplats-
öppningar för att släppa in och ut kalvarna på ett 
säkert sätt. Det går inte att fånga in kalvarna av 
misstag. Ett galler på sidan vid hinkringen och napp-
skyddskorgen vid napphinkshållaren förhindrar att 
andra kalvar stjäler mjölk. Detta kan också användas 
för utfodring av dryck till större grupper av olika ålder.

Kalvar fi xeras snabbt 
Har du ett problem med att kalvarna suger på var-
andra? Fixera då kalvarna i gallret i 30 minuter efter 
utfodringen med dryck och förebygg navelinfektio-
ner på detta sätt. Via ett praktiskt handtag går det 
snabbt att fånga in hela kalvgruppen. Även efter-
släntrare kan sättas fast separat på ett bekvämt 
sätt.

Snabb åtkomst 
H&L foderfront kan utrustas med en vridmekanism 
så att man kan öppna hela frontsidan. Tack vare 
detta kan man rengöra enstaka boxar bekvämt 
framifrån. Persongrinden med låsbar dörr gör det 
möjligt för dig att snabbt och enkelt komma in till 
kalvarna i boxen.

Mångfaldig utformning av foderplatser 
De låsbara foderfronterna är utformat för 6 - 12 plat-
ser. Tack vare ett nytt teleskopsystem kan foderfron-
ten anpassas till varje stolpmått med ett avstånd på 
2,20 till 4,40 m. En idealisk lösning för användning 
av gamla byggnader. Du bestämmer det nödvän-
diga avståndet och vi ger gärna råd om vilket av de 
tre teleskopsfronterna som passar bäst hos dig. Till 
varje foderfront fi nns det ett lämpligt tråg av rostfritt 
stål. Det är lättillgängligt och det går lätt att tippa ut 
foderrester.

Foderfront med hinkringfäste, sidobegränsningar och tråg 

Foderfront med tråg och napphinkfäste 
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Foderfånggallrets mått

Standardfoderfånggaller för kalvar*

H&L låsbar foderfront (7) Längd 2,44 m, 7 foderplatser, foderplatsbredd 30 cm, inte variabel

Teleskopfoderfånggaller för kalvar*

H&L teleskopisk Låsbar foderfront (6-8)
Längd 2,20-3,15 m: (8 foderplatser med variabel längd på 2,76-3,15 m, reducering 
till minst 2,20 m för 6 resp. 7 foderplatser genom borttagning av en resp. två 
foderplatser) Foderplatsbredd: 33 cm

H&L teleskopisk Låsbar foderfront (9-10)
Längd 3,16-3,80 m: (10 foderplatser med variabel längd på 3,40-3,80 m, reducering till 
minst 3,16 m för 9 foderplatser genom borttagning av en foderplats) Foderplatsbredd: 
33 cm

H&L teleskopisk Låsbar foderfront (11-12)
Längd 3,81-4,40 m: (12 foderplatser med variabel längd på 4,04-4,40 m, reducering 
till minst 3,81 m för 11 foderplatser genom borttagning av en foderplats) 
Foderplatsbredd: 33 cm

* Med förbehåll för tekniska ändringar!

• V-formad foderplatsöppning
• Halsbreddinställning
• Centrallåsning med grepp
• Separat lås
• 6 cm fyrkantsrör för enkel montering

Kompletteringsmöjligheter
• Olika längder (se tabell)
• Napphinkställ med nappskyddskorg
• Hinkställ med sidobegränsningar
• Grind
• Vridenhet med snabbkoppling
• Stolpe med och utan bottenplatta

Grind till foderfront 

TILLVAL OCH UTRUSTNING 
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Kraftfoder ska alltid läggas fram färskt och i små mängder 
så att inte det värdefulla fodret blir fuktigt. Detta är svårt att 
lägga in i det dagliga arbetet. Med en efter behag-dispender 
fylls alltid den mängd på som kalvarna dessförinnan har ätit 
upp. För kraftfoderdosering rekommenderar vi vår kraftfo-
derdispender av rostfritt stål med cirka 50 l innehåll. Den är 
lätt att fästa på betong med foten. Alternativt kan den även 
erhållas för väggmontering.

Tekniska uppgifter*

Bredd 1 m

Volym 50 liter
*  Med förbehåll för tekniska ändringar!

Kalvar äter gärna hö. Det är dock viktigt att erbjuda höet rent 
och fritt tillgängligt. Den stora höhäcken från H&L är 1,5 m 
bred och det är bekvämt att hänga den över skiljegallret. 
Tack vare detta går det snabbt att fylla på den från hö- och 
halmlagret på sidan.

Tekniska uppgifter*

Bredd 1,5 m

Utrustning
Med krok för upphängning över skilje-
galler

*  Med förbehåll för tekniska ändringar!

KRAFTFODERDISPENDERN 

GROVFODERTRÅGET

HÖHÄCKEN 

DEN DIAGONALA FODERFRONTEN 

Alternativt till trågen kan även diagonala foderfronter för kal-
var användas. Detta är lämpligt i synnerhet vid utfodring på 
foderbord. Med den diagonala foderfronten från H&L skapas 
det 17 foderplatser på fem meters bredd. Tänk på att foder-
bordet ska vara upphöjt med 15 cm. Då uppnår du en opti-
mal foderplatshöjd för dina kalvar.

Tekniska uppgifter*

Bredd 4,85 m

Utrustning
17 platser, 
diameter över- och underrör: 2 tum

*  Med förbehåll för tekniska ändringar!

Ett tråg säkerställer att kalvarna inte kan skjuta bort fod-
ret från sig. Tack vare detta säkerställs ett högt foderintag. 
Det rostfria tråget är två meter långt. Den tillhörande nack-
stången är vinklad och ger även större kalvar en mycket god 
hållning under ätandet.

Tekniska uppgifter*

Bredd 2 m

Utrustning Med förzinkad nackstång
*  Med förbehåll för tekniska ändringar!
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coloQuick

Bästa nyhet på SPACE 
2010 Frankrike

Hedersomnämnande vid World 
Ag Expo 2012,Tulare,Kalifornien

Bästa produkt på Agrofarm 
2013,Moskva,Ryssland

En oerhörd värdefull utmärkelse 
av en produkt vid 2009 

Agromek, Danmark

Att få ut det optimala i kalvuppfödningen är hörnstenen för 
alla framgångsrika lantbrukare. Idag har ingen råd att låta bli 
att dra fördel av sina djurs genetiska potential. Varje lantbru-
kare vet hur viktig råmjölken är för en nyfödd kalv. Men det 
som nya studier bekräftar ställer det nuvarande arbetssät-
tet inför stora problem; kalven ska dricka 4 liter högkvalita-
tiv råmjölk inom de första timmarna efter födelsen, som en 
sköljning av hela magsystemet. Det kommer att förstärka 
kalvens motståndskraft och senare i livet resultera i en 
betydligt högre mjölkproduktion.

Men – alla moderkor har inte en råmjölk av god kvalité. Och 
endast ett väldigt litet antal kalvar kan dia 4 liter råmjölk från 
kons juver inom en timme! Finns det då någon praktisk möj-
lighet att snabbt kunna kontrollera kvalitén på råmjölken, att 
ha en reserv med högkvalitativ råmjölk tillgänglig vid alla 
tider, och att dessutom få kalven att dricka 4 liter snabbt och 
enkelt?

Det nya coloQuick systemet ger dig möjlighet att kontinuer-
ligt bygga upp ett förråd från bara den bästa råmjölken, vilket 
kommer att möjliggöra för dig att erbjuda dina kalvar den 
bästa möjliga start i livet vid alla tider. Det unika konceptet 
möjliggör en praktisk och enkel arbetsgång på gården.

Kontinuitet hellre än chansning

Utmärkt hälsa direkt från början

Bättre resultat på ett kostnadseffektivt sätt

Det är det som coloQuick systemet är gjort för.

Den här delen av vår handbok berättar hur coloQuick möjlig-
gör för dig att låta dina djur utvecklas till dess fulla genetiska 
potential.

Råmjölk – det fl ytande guldet!

Bästa nyhet från förlaget DLV, Tyskland,
i rubrik ”näring nötkreatur” 
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Så här fungerar den:
• Du bygger upp ett råmjölksförråd i 

praktiska påsar.
• Du tar 4 liter från detta förråd och 

utfodrar den nyfödda kalven, direkt efter 
födseln.

• Sedan mjölkar du kon och kontrollerar 
kvalitén på hennes råmjölk.

• Om råmjölks kvalitén är tillräckligt bra, 
lägger du in den i råmjölksförrådet, i ditt 
kylskåp eller i frysen.

”hälsosamt, hygieniskt och konsekvent”
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Kor kalvar ofta utanför ”normal arbetstid”. Trots det är det 
viktigt med en grundlig omsorg om kon och kalven även om 
det är mitt i natten. Du vet om det! Men är det inte så att 
ibland fungerar inte allt som det ska? Nu har du möjligheten 
att informera dig om det rätta sättet att behandla råmjölk.

Endast kvalité
• 40-60% av den första mjölken mjölkad av en ko innehåller 

inte tillräckligt antal med antikroppar! Använd därför bara 
råmjölk med tillräcklig mängd antikroppar.

• En kolostrometer är ett enkelt verktyg för att kontrollera 
kvalitén på råmjölken snabbt och enkelt.

En enkel och hygienisk hantering
• Högkvalitativ råmjölk hälls direkt i engångspåsar, för att 

undvika kontakt med eventuellt smutsig utrustning, hän-
der eller utfodringshinkar.

• Nästa steg är att kyla ner mjölken, som är skyddad i en 
kassett, i kylskåpet eller i frysen. Samma kassett används 
när mjölken ska värmas upp i ett vattenbad.

• Den uppvärmda råmjölken utfodras sedan direkt till kal-
ven med en slang med napp, eller en sond om det behövs.

Låt säkerheten guida dig
• Råmjölksförrådet som du bygger upp på det här sätter 

försäkrar en säker leverans; tillräcklig kvantitet med hög-
kvalitativ råmjölk är tillgänglig vid alla tider.

• Dessutom kan du alltid konstatera om kalven har druckit 
tillräckligt mycket. 

Arbeta effektivt och noggrant, dygnet runt
• Genom att använda coloQuick-systemet kan kalven 

snabbt bli serverad råmjölk från råmjölksförrådet. Efter 
endast 20 minuter är mjölken färdig att serveras!

• Att mjölka kon kan utan problem vänta till en senare 
tidpunkt, t ex vid nästa mjölkning.

Använd klara arbetsbeskrivningar
• Behov av kalvningsassistans är inte alltid förutsägbart, 

och kalvningen sker ofta under tidspress. Det kan resul-
tera i misstag i uppmärksamheten till den nyfödda kalven.

• Använd standardiserade protokoll som dina anställda 
enkelt kan förstå och arbeta efter. En ”Checklistan för 
nyfödda kalvar” som finns på sidan 31 kan hjälpa dig. 
Kopiera och laminera sidan och häng upp den vid kalv-
ningstillbehören

• Det kommer att resultera i nöjda medarbetare eftersom 
alla vet vad som förväntas av dem.

Fasta procedurer hellre än tillfälligheter

Dålig råmjölkskvalité Bra råmjölkskvalité

Råmjölkspåsen skyddas effektivt i kassetten

Skonsam upptining och uppvärmning
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Utmärkt hälsa direkt från födseln

I praktiken får många kalvar råmjölk genom att dia sin 
mamma, eller från en läskflaska eller liknande, förvarad 
någonstans. Om kalven diar sin mamma är varken kvalitén 
eller kvantiteten kontrollerad.

Bevara och upprätthålla den högsta kvalitén
• För att tina en läskflaska med råmjölk direkt från frysen 

inom en acceptabel tid, behövs en mikrovågsugn eller 
ett hett vattenbad (mer än 60°C). Med båda metoderna 
minskas mängden antikroppar väsentligt, och inget utav 
dem rekommenderas (44 % of IgG reduction; U of Applied 
Sciences Soest, topAgrar 11/2009).

• Använd istället coloQuickens effektiva vattenbad. Under 
tiden som plastväskan konstant flyttas runt, värms mjöl-
ken till den bestämda dricktemperaturen på mindre än 
20 minuter. Och temperaturen på vattnet är så lågt som 
45°C.

• Att använda engångspåsar för att lagra råmjölken betyder 
att ingen diskning behövs och att ingen risk finns att dåligt 
rengjorda, nedsmittade behållare används.

Ge kalven tillräckligt mycket råmjölk
• När kalven dricker 4 liter råmjölk, sköljs hela matsmält-

ningssystemet med ”det flytande guldet”. Det resulterar i en 
minskad möjlighet för bakterier att få fäste i vävnaderna.

• Dessutom ökar antalet antikroppar som passerar genom 
tarmväggarna och ut i blodet.

• Mängden råmjölk som får plats i coloQuickpåsarna är exakt 
4 liter. Kalven kan dricka hela mängden från påsen genom en 
slang med napp eller en sond.

Procedur för utfodring med råmjölk

Kalven diar kons juver
Råmjölk serveras på ett 
okontollerat sätt

Råmjölken är kontrol-
lerad, hämtad från 
råmjölksförrådet

coloQuick 
råmjölkssystem

Arbetsprocedur Kalven diar Juvret Mjölkar, utfodrar

Mjölkar, kvalitén kont-
rolleras, vid dålig kvalité 
hämtas annan mjölk 
från förrådet som tinas

Värm djupfryst råmjölk 
och utfodra

Tid, till kalven ätit 
råmjölk

0 till 24 timmar
Från minst 30 min till 
flera timmar

>1,5 timme om mjölken 
har varit frusen

20 minuter

Antal kalvar som får  
till-räckligt antal anti-
kroppar

20% - 30% 30% - 40% 80% - 90% 90% - 100%

Begränsande faktorer

• Smutsigt juver
• Okontrollerad mängd
• Okontrollerad kvalité
• Okontrollerad ättid 

• Okontrollerad kvalité
• Tidsförlust

• Tidsförlust
• Dåligt kontrollerad 

hantering

• Säker kvalité
• Exakt mängdkontroll
• Snabb utfodring inom 

den första timmen

Upptäck att försiktig pastörisering är möjlig
• Precis som vid pastörisering av vanlig mjölk kan man erhålla 

en tydlig minskning av smitta i råmjölk. Det medför en mins-
kad belastning på de nyfödda organen och ett bättre skydd 
för kalven.

• Följden blir betydligt fler antikroppar i blodet, vilket medför 
ett bättre skydd för kalven. Det bevisar flera studier.1

• Råmjölken värms försiktigt upp till 60°C i 60 minuter och kyls 
sedan ner igen. På så vis är alla skyddande antikroppar kvar 
medan alla sjukdomssmittor är förstörda.

1  Elizondo-Salazar J.A. and Heinrichs A.J., The Pennsylvania State University, 
J Dairy Sci 92:4565-71 (2009); Johnson J.L., Godden S.M. et al., University 
of Minnesota, J Dairy Sci 90:5189-98 (2007); Vesterager Laurensen M., Helle 
Sloth K., Agrotech, Denmark (Aug. 2009)

Färdigt att serveras inom 20 minuter!
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Motståndskraftiga och starka kalvar från början

Lovande avkomma

Att föda upp kalvar kostar pengar ända tills de kan ge mjölk 
för första gången eller kan säljas till liv hos en annan lantbru-
kare. Trots det kan kalvuppfödning erbjuda en enorm poten-
tial, ännu inte utnyttjad, genom att öka prestanda och sänka 
kostnaderna. Här berättar vi hur!

Bli uppmärksam på vad sjuka kalvar kostar dig
• Döda kalvar innebär ett totalt bortfall av hittills gjorda 

investeringar (insemination av kon, uppfödningen av 
kalven, och det framtida bidraget till besättningen). I det 
långa loppet, tvingar det här dig till att satsa stora sum-
mor på att köpa kvigor, för att bibehålla besättningens 
storlek.

• Sjukdomar är en kostnadsfaktor. T ex när en kalv är sjuk, 
kostar det mellan 810 kr och 2385 kr. I en besättning 
med 75 uppfödda kalvar innebär det mellan 18000 kr 
och 81000 kr om året! (Chamber of Agriculture of Lower 
Saxony)

• De här kostnaderna kan tydligt reduceras genom en 
bättre friskhet hos djuren. Grunden till det är genom att 
utfodra med råmjölk så tidigt som möjligt.

Arbeta mer effektivt
• Även arbetskostnaderna vid kalvningarna och den 

första kalvskötseln kan du minska genom ett effektivare 
arbetssätt. Det tar bara 20 minuter innan mjölken är färdig 
att drickas, men kon kan mjölkas senare, t ex vid nästa 
ordinarie mjölkning.

• En klar och enkel beskrivning av de olika stegen som 
medarbetaren behöver göra, betyder att varje anställd vet 
exakt vad som ska göras. Kostsamma misstag kan därför 
undvikas (se checklista på nästa sida).

Mer mjölk betyder mer mjölk
• Kalvar som dricker 4 liter råmjölk direkt efter födseln kom-

mer att producera betydligt mer mjölk som vuxen ko, (950 
kg vid första laktationen, 1650 kg vid andra laktationen).1

• Det beror på den bättre utvecklingen av kalven den första 
levnadsveckan, vilket ger en bättre möjlighet att tillvarata 
kalvens genetiska potential.

Påverka inkomsterna
• Friskare kalvar ger färre förluster, vilket betyder fler dräk-

tiga kvigor i slutet av ungdjursuppfödningen.
• Det ger dig en möjlighet att välja endast de bästa kvigorna 

till din besättning, och att sälja de andra för en bra slant, 
och på så sätt tjäna ytterligare pengar.

1 Faber S.N. et al., University of Arizona, The Professional Animal Scien-
tist 21:420-25 (2005)

Bättre resultat genom ett kostnadseffektivt beteende
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Nyckeln till en lyckad kalvuppfödning är en klart 
definierad checklista som varje anställd i kalvhan-
teringen följer.

Den följande checklistan ger dig och dina medarbetare prak-
tiska förslag, hur ni kan förbättra den första behandlingen av 
era kalvar. Kopiera och laminera de här sidorna och häng upp 
dem i kalvstallet och i utrymmet med kalvningstillbehör. Dis-
kutera de olika stegen med din veterinär, för att om möjligt 
kunna lägga till egna förslag.

1. Kalvningen
• Kontrollera kons och kalvens hälsostatus
• Lämna kalven hos sin mamma i ungefär 30 minuter, så 

hon kan slicka den torr.

2. Under tiden ta fram frusen råmjölk från frysen och tina 
den i coloQuick i ungefär 20 minuter.

3. Utfodra de 4 litrarna direkt från behållaren.

4. Mjölka råmjölk
• Rengör juvret noga och förmjölka varje spene

5. Kvalitetssäkra råmjölken
• Använd en råmjölksmätare(colostrometer) för att 

kontrollera kvalitén på råmjölken.
• Spara endast råmjölk av bra kvalité (grön indikation) och 

häll i plastpåsar.

6. Pastörisera råmjölk (tillval)

7. Djupfrys råmjölk av bra kvalité
• Märk med datum, kons nummer och råmjölkens kvalité.

Egna noteringar:

coloQuick Checklista
Ytterligare råd
• Andas kalven inte direkt efter födseln, använd kalvrädda-

ren (se vidare på sidan 33)
• Försäkra dig om att kalvningsboxen och kalvens egna box 

är rengjord, sanerad och att ny bädd är utlagd.
• Ge råmjölken med en sond (endast efter att du fått 

instruktion av din veterinär)
• För att hålla maximal hygien, använd aldrig råmjölksplast-

påsen två gånger.

1.7.

2.

3.

6.

5.

4.

53coloQuick



coloQuick Standard

Till att portionera, frysa ner och lagra råmjölk.

Innehåller:
• Vattenbad Standard, för två kassetter
• Påfyllnadsstation med 4,2 liters tratt.
• 10 råmjölkskassetter, 35 råmjölksplastpåsar, 

 colostrometer.
• Napp, slang och sond av rostfritt stål (insidesdiameter 

12 mm).

coloQuick Pastörisering

Till att portionera, pastörisera, frysa ner och lagra råmjölk.

Innehåller:
• Vattenbad med pastörisering, för två kassetter.
• Påfyllnadsstation med 4,2 liters tratt.
• 10 råmjölkskassetter, 35 råmjölksplastpåsar, 

colostrometer.
• Napp, slang och sond av rostfritt stål (insidesdiameter 

12 mm).

coloQuick Pastörisering Maxx 4

Till att portionera, pastörisera, frysa ner och lagra råmjölk.

Innehåller:
• Vattenbad med pastörisering, för fyra kassetter.
• Påfyllnadsstation med 4,2 liters tratt.
• 20 råmjölkskassetter, 70 råmjölksplastpåsar, 

colostrometer.
• Napp, slang och sond av rostfritt stål (insidesdiameter 

12 mm).

Tekniska data*
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coloQuick 
Standard

230 V, 32 A 
eller 380 V, 
16 A, 6 kW

4,2 l
85 l, för
2 kassetter

L=69
B=53
H=72

60 kg

coloQuick 
Pastörisering

230 V, 32 A 
eller 380 V, 
16 A, 6 kW

4,2 l
85 l, för
2 kassetter

L=71
B=53
H=74

68 kg

coloQuick 
Pastörisering 
Maxx 4

2 x 380 V, 
16 A, 12 kW

4,2 l
150 l, för
4 kassetter

L=77
B=71
H=107

95 kg

* Tekniska ändringar förbehålles

coloQuick Standard

coloQuick Pastörisering

coloQuick Pastörisering Maxx 4
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Varför är maximal hygien vid kalvningsassistans 
och för den nyfödda kalven så viktig?

Födseln är en enorm kroppslig belastning för kalven och en 
riktig utmaning för kalvens egna immunförsvar. Den lämnar 
den sterila miljön i livmodern och anländer till en värld full 
av främmande ämnen. Nu påbörjas kapplöpningen mellan 
sjukdomssmitta och antikroppar, båda på väg ”in i” kalven. 
Kom ihåg följande:
• Rengör och sanera kalvningsboxen.
• Tillhandahåll tillräckligt mycket högkvalitativ halm och 

strö.
• Använd hellre individuella kalvningsboxar, än gruppboxar, 

men om möjligt, placera boxarna så att kon har visuell 
kontakt med andra kor.

• Innan kalvningen, rengör kons bakparti och bakbenen.
• Ge optimal uppmärksamhet till den nyfödda kalven (se 

checklistan)
• Separera kalven från modern så tidigt som möjligt.
• Förflytta kalven till en rengjord och desinficerad kalvbox 

eller iglo.

Vad ska jag göra om kalven inte andas efter fö-
delsen? 

De första sekunderna efter det att kalven är född, är ofta 
avgörande för om kalven överlever eller är död. Speciellt vid 
en besvärlig kalvning kan slem finnas i mun och luftvägar. Då 
gäller det att agera snabbt!

Men undvik att lyfta kalven i bakbenen eller att lägga den över 
en grind för att få ut slemmet. Det kan allvarligt skada kalven.

Ett mycket mer effektiv – och mer skonsamt- alternativ är 
att använda CalfVital Kalvräddare, för att suga ut slemmet. 
Den består av en sugkolv, som enkelt manövreras för hand. 
En mjuk tratt placeras över kalvens nos och med några tag 
med sugkolven sugs slemmet försiktigt ut från luftvägarna.

Om kalven efter denna process fortfarande inte andas, 
används CalfVital Kalvräddarens andra tratt, för att försiktigt 
pressa in luft. En integrerad ventil förhindrar för hårt tryck så 
att inte kalvens känsliga lungor skadas.

Vad gör man om kalven inte dricker 4 liter råmjölk?
Omedelbart efter kalvningen har kalven oftast störst lust att 
suga. Ju tidigare du kan ge den råmjölk, desto större är chan-
sen att kalven kommer att dricka hela mängden! 
Skulle det inte fungera, finns två möjligheter:
• Ge råmjölken med en sond ( endast efter att du fått 

instruktioner av din veterinär!); eller CalVital Kalvräddare – livsviktigt!

coloQuick kassett och sond av rostfritt stål

Praktiska tips om råmjölkshantering  
och kalvningsassistans

• Försök att utfodra den återstående mängden råmjölk 
igen inom de närmaste 4-6 timmarna (kyl mjölken under 
lagringen och värm den igen inför utfodringen!)

Elektrolytblandningar med sond

Du kan också använda sonden och coloQuick påsarna vid ett 
senare tillfälle, för att ge en större mängd elektrolytblandning 
eller medicin direkt i kalvens vom.
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Övriga produkter

56 Övriga produkter

Mjölktankar
Prisvärda, kompakta, smidiga mjölktankar med perfekt 
förvaring av mjölk till kalvarna. 

Våra mjölktankar, från 50 liter, är tillverkade i rostfritt 
stål. Den elektroniska kontrollpanelen för kylning och 
omröring av mjölken har en lättläst 3-siffrig display 
som gör det lätt att använda kyltanken med en enkel 
knapptryckning.

Panelen med de elektroniska kretsarna är skyddade 
mot inträngning av vatten eller vattenånga.

Det perforerade skyddet av rostfritt stål förhindrar att 
små djur och smuts kommer in i tankens kylaggregat, 
vilket säkerställer en smidig drift. Det är enkelt att ta 
bort kylenheten för underhåll och reparation.

Napphink
Våra napphinkar rymmer 9 liter och gjorda 
i slagkraftig plast. Botten är något vinklad, 
som möjliggör fullständig tömning av napp-
hinken. Napphinken är gjord i miljövänligt 
material fria från CFC och PVC.

Ventil med packning
Snabbventil, 1,5 varv, inklusive packning.

Nappar 

Napparna finns i färgerna brun, röd och vit.
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Mjölktankar
Prisvärda, kompakta, smidiga mjölktankar med perfekt 
förvaring av mjölk till kalvarna. 

Våra mjölktankar, från 50 liter, är tillverkade i rostfritt 
stål. Den elektroniska kontrollpanelen för kylning och 
omröring av mjölken har en lättläst 3-siffrig display 
som gör det lätt att använda kyltanken med en enkel 
knapptryckning.

Panelen med de elektroniska kretsarna är skyddade 
mot inträngning av vatten eller vattenånga.

Det perforerade skyddet av rostfritt stål förhindrar att 
små djur och smuts kommer in i tankens kylaggregat, 
vilket säkerställer en smidig drift. Det är enkelt att ta 
bort kylenheten för underhåll och reparation.

Napphink
Våra napphinkar rymmer 9 liter och gjorda 
i slagkraftig plast. Botten är något vinklad, 
som möjliggör fullständig tömning av napp-
hinken. Napphinken är gjord i miljövänligt 
material fria från CFC och PVC.

Ventil med packning
Snabbventil, 1,5 varv, inklusive packning.

Nappar 

Napparna finns i färgerna brun, röd och vit.

Märkningsutrustning
för nötkreatur
Vi säljer godkända original och elektroniska öron-
märken, manuella märkestångar och reservnålar.

Kalvtäcken
Upprätthåller värme genom PU-skumlager. Utmärkt 
passform och fl exibel storlek tack vare justerbart 
 magskydd, benband och kardborreband på bröstet.
Finns i storlekarna: 70 cm och 80 cm.

Kalvnäring
Vi är agenter i Sverige för Schils, 
som ligger i  Holland. Schils är en av 
de större tillverkarna av djur foder 
med kunder över hela världen. 
Det avancerade, unika sök- och 
spårningssystemet (SAP) gör 
det möjligt att upprätta en helt 
automatiserad koppling mellan 
ingredienserna och den färdiga 
produkten, vilket garanterar full 
spårbarhet. SAP-systemet har 
stor betydelse för att garantera 
vår produktkvalitet.

Rehydion
Rehydion är en välsmak-
ande koncentrerad gel 
bestående av elektroly-
ter samt pH-höjande 
ämnen. Den kan 
blandas i mjölk åt 
kalvarna för att upp-
rätthålla rätt syra/
bas-, elektro lyt- och 
vätskebalansen vid 
diarrétillstånd.

Rehydion är en välsmak-



Små hjälpredor – stor effekt
Även inom kalvhållningen fi nns det måste sysslor som 
måste uträttas förutom de vardagliga såsom utfodring, 
ströspridning och hälsokontroll. Kalvarna behöver stallas 
om relativt ofta under de första levnadsveckorna. Och sjuka 
kalvar kräver särskild uppmärksamhet. För många av dessa 
arbetsområden fi nns det praktiska hjälpmedel som under-
lättar sysslorna.

Förutom de välkända produkterna som mjölktaxi, H&L kal-
vamma eller H&L igloo-veranda, har Holm & Laue även vissa 
av dessa innovativa hjälpmedel i programmet. De underlät-
tar arbetet vid transport av kalvarna, ger stöd vid födseln av 
svaga kalvar, och skyddar de unga djuren mot extrem väder-
lek, t.ex. på vintern.

För dessa små hjälpredor gäller samma krav som för alla 
andra produkter hos Holm & Laue: Enkel hantering, lång livs-
längd, innovativa funktioner och maximal hygien. På nästföl-
jande sidor presenterar vi några av dessa produkter.

Kalvhälsa
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CALFBUGGY

CalfBuggy – Enkel och säker 
transport av kalvar 
Att transportera kalvar på gården är en svår och, framför allt 
när man är ensam, mycket ansträngande uppgift. Att dra kal-
ven över gården med grimma och rep tar lång tid och går alla 
som medverkar på nerverna. Sådana situationer kan också 
snabbt bli mycket farliga om kraften saknas för att lyfta upp 
kalven på en skottkärra eller om den riskerar att falla ut ur 
tråget. 

Med CalfBuggy kan du transportera dina kalvar bekvämt 
även över längre sträckor utan att du utsätter dig för en 
säkerhetsrisk. Vagnen går att sänka ner på marken med 
hjälp av enkel manövrering så att kalven kan lastas av en 
ensam person utan problem. 

För att sänka transportvagnen till markhöjd låser du helt 
enkelt upp snabbkopplingen. Kalven kan lätt föras in genom 
svängdörrarna på fram- och baksidan och sedan gå ut på 
den andra sidan. 

När kalven är lastad trycker du enkelt ner handtaget tills 
snabbkopplingen går i lås och hjulen är i transportläge. 

Plastgallret på CalfBuggys botten garanterar att kalvarna 
står säkert och snabb rengöring. 

Ojämnt och grovt underlag liksom sörja och snö är inget pro-
blem tack vare de stora hjulen. Dessa balanserar ut vikten 
idealiskt vilket gör det lätt som en plätt att skjuta på vagnen. 

En fångstanordning på CalfBuggys framsida gör det möjligt 
att hålla djuret lugnt och säkert på sin plats för att kunna ta 
hand om det medicinskt. 

CalfBuggy är dessutom idealisk för att transportera andra 
saker som foder, halm eller verktyg.

KALVJACKA

Alltid väl skyddad på vintern - 
H&L:s kalvjacka  
Kalvjackan ger dina kalvar ett optimalt skydd vid låga tem-
peraturer. Den sänker energibehovet för att hålla kroppsvär-
men med upp till 30 %. 

En idealisk komplettering för energiintensiv uppfödning med 
metabolisk programmering. 

Om kalvar trots ett hälsosamt utomhusklimat blir sjuka i 
hyddan är det lämpligt att låta dem vara kvar i den invanda 
miljön och att dessutom skydda dem med en kalvjacka. 
Flyttning till ett dåligt ventilerat varmt stall ger extra belast-
ning med bakterier och ammoniak. Det är enkelt att anpassa 
kalvjackan till olika kroppsstorlekar med inställbara benband 
och praktiska kardborrstängning på bröstet.

Utmärkt bearbetningskvalitet
- Andningsaktivt 3M Thinsulate-material
- Kan tvättas i 30 °C samt desinfektion med lätta 

desinfektionsmedel
- Robusta lås i metall på benremmarna
- Tålig kantförstärkning
- Vattenavvisade ovanmaterial
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TAXICLEAN OCH NUTRICLEAN 

NutriClean
Rengöring av alla Holm & Laue kalvammor är utformade 
som en alkalisk enfasrengörare. Tack vare detta löser den 
upp mjölksten och kalk samt mjölkfett och protein på ett 
enastående sätt. Den sänker pH-värdet till en nivå där bak-
terier inte längre kan växa till. Detta garanterar friska kalvar 
och säkerställer en problemfri funktionsduglighet för H&L 
kalvammor. 

Förpackningsstorlekar: 12 kg och 25 kg

Hygien och renlighet spelar en avgörande roll vid utfodring 
av kalvarna. Det är då viktigt att även utfodringstekniken ren-
görs optimalt. Endast då kan enheternas funktionsduglighet 
säkerställas och du skyddas mot funktionsavbrott och eko-
nomiska förluster.

TaxiClean
Specialrengöringsmedlet för mjölktaxin är mycket alkaliskt 
och löser upp fett och proteinföreningar skonsamt men 
intensivt och leder till en säker rengöring av mjölktaxin tack 
vare en hög förmåga att ta hand om smuts. Rengöringsför-
stärkaren kan dessutom också användas om det förekom-
mer mjölkrester i behållarna som är svåra att få bort. 

Förpackningsstorlekar: 12 kg och 25 kg

 12 kg och 25 kg

CALVITAL KALVRÄDDARE

Livsviktigt – CalfVital kalvräddare 
Om kalvar som kommer till världen är väldigt svaga gäller 
det att agera snabbt. Det händer ofta att nyfödda kalvar 
inte andas eller att det hörs att det fi nns vätska i andnings-
vägarna. CalfVital kalvräddare är en pump som kan använ-
das dubbelt och ger snabb hjälp.

Med pumpens sugpåsats (gul) kan man snabbt ta bort fos-
tervatten från andningsvägarna. Det räcker ofta med två till 
tre snabba pumpdrag.

Om kalven sedan inte uppvisar någon andning hjälper 
kalvräddaren CalfVital kalven att andas effektivt med en 
andra påsats. En integrerad ventil ser till att inget högre tryck 
byggs upp. Detta skonar de känsliga lungblåsorna. 

Rengöring och desinfektion är mycket enkel i och med att 
alla komponenter är tillverkade av plast och det går dess-
utom snabbt ta isär den. 

Förvaringsväskan som håller kalvräddaren ren och skyddar 
den är mycket praktisk. Tack vare detta kan CalfVital förva-
ras direkt tillgängliga i kalvningsområdet.

Suger ut slem

Skonsam lufttillförsel
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”På nästföljande sidor får du många praktiska
tips som gör mitt liv bättre!”
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Att försörjningen med råmjölk är livsviktig för nyfödda kalvar 
vet varje lantbrukare. I och med att en födelse aldrig går att 
planera är en god första försörjning av kalvarna alltid en stor 
utmaning.

Uppbyggnad av immunitet är den första prioriteten
Vid kalvens födelse handlar det bl.a. därför att se till att 
hygienen är absolut och att undvika infektioner. Det handlar 
dock om mycket mer: för att uppnå en god immunitet måste 
kalven ta upp mer än 200 g immunglobin IgG inom den för-
sta levnadstimmen. I och med att man måste utgå ifrån att 
endast 40 % av den första mjölken har en IgG-halt på över 
50 g IgG per liter måste kalven alltså få i sig över 4 liter mjölk 
och den ska enbart vara av hög kvalitet.

Studier belägger att kalvar som utfodras på detta sätt är mer 
motståndskraftiga och producerar mer mjölk senare. Faber 
m.fl .1 upptäckte att kalvar som dricker 4 liter råmjölk produ-
cerar mer mjölk som ko (1:a laktationen + 950 kg, 2:a lak-
tationen + 1 650 kg).  Dessa resultat från enbart 68 
kalvar baseras av ett fältförsök med hjälp av 1 800 
kalvningar som genomfördes av Soberon m.fl .2. 
De upptäckte att kalvar som drack 4 liter råmjölk 
producerade 1 027 kg mer mjölk på två laktatio-
ner än kalvar som endast fi ck 2 liter.

Men: Alla har dock inte bra råmjölk och de 
minsta kalvarna dricker fyra liter från kon 
under den första timmen! Dessutom 
är det givet att att kalven föds när det 
inte fi nns någon tid att ta del av dem. 
Så, hur kan de nya resultaten fungera 
i praktiken?

Standard Operation Procedures (SOP)
Denna management-metod är inget mer 
än en tydlig defi nition av arbetssteg som 
måste gås igenom om en viss uppgift ska 
klaras av. Den första försörjningen av kalvarna är 
då ett idealiskt exempel:

1 Faber, S. N. et al., University of Arizona, The Professional Animal Scientist 21 
(2005), 420-425

2 Fernando Soberon, Cornell University, June 2012

HANTERING AV RÅMJÖLK

coloQuick management-system3: Det bygger på ett förråd av 
bästa tänkbara råmjölk som fryses in i engångspåsar, tinas 
upp senare i ett vattenbad och låter kalvarna dricka direkt 
från påsen.
Med hjälp av de båda följande exemplen kan arbetsstegen i 
SOP beskrivas:

SOP ”råmjölksutfodring till den nyfödda kalven”
1. Födelse: Hälsokontroll av kalven och kon. Sedan blir 

kalven kvar hos modern max. 30 minuter så att hon kan 
slicka den torr

2. Under denna tid tas den frysta råmjölken ut från kyl- och 
frysskåpet och tinas i coloQuick cirka 20 minuter

3. Flytta kalven till ett enkelbås, desinfi cera naveln, ge 
järntillskott subkutant eller oralt

4. Låt kalven dricka 4 l råmjölk direkt från påsen inom den 
första levnadstimmen

SOP ”Bygga upp en råmjölksbank”
1.  Mjölka råmjölken från kon (rengör 

juvret grundligt och mjölka för hand)
2.  Kontrollera kvalitèn på råmjölken 

med colostrometer eller refrakto-
meter

3.  Fyll endast på god kvalitet i påsen 
och märk den med kvalitet, konum-
mer och datum

4.  Frys in råmjölken av god kvalitè och 
fyll på råmjölksbanken

Gör egna anteckningar,ha dem till-
gängliga vid kalvningsboxen. Disku-
tera de olika punkterna i ditt team så 
att var och en förstår bakgrunden. Det 

förbättrar arbetsprestationen och med-
arbetarnas tillfredsställelse eftersom de 

vet exakt vad som förväntas av dem. Och 
naturligtvis får kalvarna en optimal start i 

livet och är beredda på en god tillväxt och en hög, 
långvarig produktion. 

3 Mer information på www.coloQuick.comBranschartikel kalvutfodring
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Kalven är fortfarande ”omogen” när den kommer till världen. 
Många organ har inte utvecklats helt ännu. Datortomogra-
fi ska undersökningar har fastställt att det tar cirka 3 veckor 
för lungorna att mogna helt1. Även alla andra organ uppvi-
sar en kraftig utveckling av cellvävnaderna under de första 
levnadsveckorna. Om man bistår kalvarnas utveckling med 
högre energimängder och bättre näringsförsörjning över 
det mått som hittills har rekommenderats utvecklas dessa 
organ bättre och detta lägger grunden till en senare högre 
produktion.

För en hög produktion behöver kon ett väl utvecklat juver. 
Mot denna bakgrund är följande undersökning mycket 
intressant: Brown m.fl .2 har således upptäckt att juversyste-
met kan påverkas positivt genom en intensiv utfodring under 
de första 8 levnadsveckorna.

Utveckling av juversystemets parenkym för kalvar enligt 
BROWN m.fl . (2005)

Energinivå
2:a till 8:e levnadsveckan medelhög hög

Parenkym
(g/100 kg kroppvikt) 1,9 6,2

Energieniveau
8. bis 14. Lebenswoche låg hög låg hög

Parenkym
(g/100 kg kroppvikt) 16 15 24 23

I denna udersökning framgår det tydligt att det redan i den 
späda åldern på 8 veckor sker en utveckling av juvrets väv-
nad. Den är visserligen liten men är kraftigt beroende av kal-
vens energiförsörjning. Vi kan alltså påverka juversystemet 
positivt genom en tidig försörjning av kalven med näring 
under de första levnadsveckorna. Den andra raden är dock 
viktigare: Om vi skulle missa chansen och försöka främja 
juversystemet senare genom mer energi är detta inte längre 
möjligt!

Från andra undersökningar vet vi att en för hög energiförsörj-
ning av äldre kalvar (från 6 månader) fram till brunsten leder 
till en massiv förfettning av juvret med försämrad produktion 
som följd.

1 Dr. Bernd Linke, 18273 Güstrow, Tyskland
2 Brown et al. (2005)

HÖGRE MJÖLKPRODUKTION GENOM TIDIG METABOLISK PROGRAMMERING 

Undersökningar på andra djur (t.ex. laboratorieråttor) visar 
till och med på ytterligare en positiv effekt: Om organismen 
utsätts för en hög energiimpuls i tidig ålder under en viss tid 
utsöndras mer insulin vilket krävs för en hög produktionsför-
måga för kroppen. Det är dock intressant att det fi nns en typ 
av minneseffekt i kroppens metabolism. Om en hög energi-
försörjning ställs in (t.ex. för en kviga för att undvika en för 
hög förfettning) men återupptas igen vid en senare tidpunkt 
(t.ex. intensiv utfodring av kon vid den första laktationen) 
”kommer kroppen ihåg” sin programmering från tidigare och 
kan stötta kroppens ämnesomsättning optimalt tack vare en 
hög insulinproduktion.

Denna minneseffekt kallas ”metabolisk programmering”.

Soberon, Cornell University, 2012
När det gäller detta har Soberon3 gjort omfattande under-
sökningar på temat ”metabolisk programmering” hos nöt-
kreatur och anlitat 2 gårdar med totalt 1 800 kor som stöd. 

Här följer ett litet utdrag ur hans resultat:
•  Mjölkfasen är den livsfas när juversystemet reagerar 

positivt på förhöjd energiförsörjning. Detta leder senare 
till högre mjölkproduktion.

• Kalvar som har utfordrats med fri tillgång har en första 
kalvningsålder som är reducerad med en månad.

• För varje kilogram ökad dagstillväxt i mjölkfasen upp-
nådde djuren senare en ökad mjölkproduktion på 850 - 
1 113 kg under den första laktationen.

Det fi nns ytterligare undersökningar som resulterar i lik-
nande slutsatser. Ett tillräckligt skäl för att vi måste tänka 
igenom traditionella foderprogram som har reducerat kal-
varnas energiintag genom mjölk för att uppnå ett tidigt intag 
av kraftfoder.

Vi är glada att kunna erbjuda våra praktiska rekommendatio-
ner om detta ämne på följande sidor i denna kalvhansbok.

3 Fernando Soberon, Cornell University, June 2012; 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22281343
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KALVENS MATSMÄLTNINGSSYSTEM

När det gäller kalvarnas näring måste man ta hänsyn till 
kalvarnas enzymsystem. I denna tidiga fas är det enzymet 
”kymosin”, som är ansvarig för spjälkningen av kaseinet i 
mjölken. 80 % av de utsöndrade enzymerna utgörs av detta. 
Det innebär att, till det unga djuret ska enbart helmjölk eller 
mjölkersättning med en hög andel skummjölkspulver ges 
som foder. Mjölkprotein smälts huvudsakligen av enzymet 
”pepsin” som endast utsöndras i löpmagen till 20 % i den 
tidiga fasen. Därför kan vegetariska proteiner inte användas 
ännu. Därför kan kalvnäring av mjölkpulver i den tidiga fasen 
leda till minskad tillväxt eller till och med leda till diarrépro-
blem om vegetabiliska proteiner är inblandade.1

Fasen med enbart smältning av mjölk varar cirka 4 veckor. 
Inte förrän då kan kalvar undan för undan smälta vegetabi-
liska proteiner eftersom enzymspektrumet förändras. Detta 
innebär att vi måste ta hänsyn till två olika utfodringsfaser 
under den tidiga uppfödningen av kalvarna med mjölkut-
fodring.

a) Startfas: De första fyra veckorna med energitillförsel 
enbart genom mjölk. Här bör lättsmält helmjölk eller 
alternativt kalvnäring med minst 30 % andel skummjölk 
användas.

b) Utfodringsfas: Tiden efter ungefär den femte levnads-
veckan tills kalven slutar med mjölk där matsmältningen 
snabbt måste ställas om till vegetabiliska näringsämnen. 
Här bör man förbereda kalvarna på ökat intag av torrfo-
der.

1 Dr. Hans-Jürgen Kunz, Chamber of agriculture S.-H., 2016, Article: „Wie 
funktioniert die Verdauung!“ http://www.lksh.de/fi leadmin/dokumente/Bau-
ernblatt/PDF_Toepper_2016/BB_36_10.09/52-53_Kunz.pdf 

Hur mycket energi måste kalven ta upp?
Enligt DLG:s näringstabeller behöver en kalv med 50 kg 
kroppsvikt och en daglig tillväxt på 400 g cirka 15 - 16 MJ 
ME/dag. Detta motsvarar ungefär 6 l helmjölk eller 1 000 g 
kalvnäring/dag.

Om man tar hänsyn till de ovan nämnda metaboliska effek-
terna räcker inte en tillväxt på 400 g per dag. Den amerikan-
ska DCHA (Dairy Calf and Heifer Association) fastställer i 
sina Goldstandards att en fördubbling av kroppsvikten fram 
tills kalven slutar med mjölk vid 8 veckors ålder motsvarande 
en daglig viktökning på 1 000 g bör eftersträvas. Tillväxttak-
ter på 1 000 g per dag kräver visserligen dock en energiupp-
tagning på över 20 MJ/ ME/dag. Detta innebär mer än 8 l 
helmjölk eller minst 1 250 g kalvnäring per dag. 

Vid temperaturer under 10 °C måste dessa värden till och 
med ökas eftersom kalvarnas behov av försörjning ökar 
på vintern. Vid temperaturer betydligt under 0 grader är det 
svårt att öka energiupptagningen så att 1 000 g tillväxt per 
dag går att uppnå. Här har kalvjackor visat sig vara en bety-
dande hjälp eftersom de sparar in 30 % av försörjningsbeho-
vet så att mer energi från mjölken blir kvar för tillväxt. Under-
sökningar i Storbritannien har visat att kalvar med kalvjackor 
på vintern har 5,3 kg högre tillväxt och 2,90 GBP mindre 
kostnader för foder2.  Ytterligare åtgärder som torrt strö, gott 
smakligt kraftfoder och dragfritt tak över huvudet bidrar till 
en god tillväxt även vid låga temperaturer.

2 Gill Dickson; Simon Marsh, Harpers University, 2014, „Faster growth and 
lower feed costs from Calf Coats”
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En beprövad metod som är ett stöd för metabolisk program-
mering av kalvarna är utfodring av syrad helmjölk med fri 
tillgång. Detta innebär att kalvarna alltid har tillgång till en 
full hink med mjölk och kan dricka så mycket som de vill. I 
samband med detta kan ett intag på över 15 liter per dag 
observeras.

Denna utfordringsmetod leder till en mycket kraftig tillväxt 
på delvis över 1 000 g per dag. Om den genomförs riktigt 
blir kalvarna mycket robusta och motståndskraftiga. För ett 
framgångsrikt genomförande måste följande anvisningar 
följas:

• För utfodring med fri tillgång lämpar sig endast lättsmält 
mjölk, till exempel helmjölk eller kalvnäring med minst 
50 % skummjölkspulver.

• För att mjölken i hinken ska hålla sig färsk under en längre 
tid (även på sommaren!) måste den syras till pH 5,5. En 
kraftigare syrning är inte lämplig eftersom smakligheten 
då försämras kraftigt och inga höga intagsmängder då 
kan uppnås.

• För syrningen ska sådana syrakomplex användas som 
fungerar vid olika temperaturer och olika mjölksamman-
sättning. Den tidigare omtyckta myrsyran är inte alltid det 
bästa valet.

• Även vid syrad mjölk kan lagringskvaliteten drabbas vid 
sommartemperaturer på över 25 °C. Därför bör mjölken 
pastöriseras innan i och med att för pastöriserad mjölk 
märks ingen betydande utveckling av bakterier ens vid 
temperaturer på över 30 °C under 12 timmar.

• Mjölken dricks vid max. 20 °C och blir kvar på rumstem-
peratur. En för kraftig uppvärmning kan leda till fl ockbild-
ning i mjölken vid syrningen.

• Mjölkhinkarna ska förses med ett fullständigt tättslu-
tande lock för att hålla fl ugor och damm borta.

• För att kalvarna inte ska dricka för hastigt eller dricka för 
mycket måste man se till att hinkarna ständigt är fyllda. 
I och med detta blir kalvarna inte uthungrade inför nästa 
måltid och dricker bara mindre mängder.

• Utfodring med fri tillgång måste påbörjas redan direkt 
efter födelsen. Kalvar som en gång har utfodrats res-
triktivt ska inte ställas om abrupt till utfodring med fri 
tillgång.

UTFODRING MED FRI TILLGÅNG

• Med fri tillgång-fasen bör inte pågå längre än 3 veckor. 
Det är dock viktigt med en anslutande skonsam förbe-
redelse för utfodringen. För detta har den metaboliska 
foderkurvan på H&L 1001 visat sig vara bra.

Fördelar jämfört med utfodring med fri tillgång
För mycket mjölk leder till diarré: Vid den ovan beskrivna 
metoden hämtar kalvarna sin mjölk vid fl era besök. Trots att 
de har tillgång till en full hink tas endast små mängder upp.

För mycket mjölk förhindrar ett tidigt upptag av kraftfoder: 
Det är faktiskt tvärtom. Praktiska erfarenheter och många 
vetenskapliga undersökningar visar att kalvar som tar upp 
mycket mjölk uppvisar ett högt intag av kraftfoder. Detta ver-
kar hänga samman med metabolismens ökade krav på hög 
energiomsättning.

På vintern fryser hinkarna till: Det fi nns faktiskt risk för frys-
ning vid frost. Det kan då vara svårt att få ut den frysta mjöl-
ken från hinken och nappen. Kalvarna intar visserligen gärna 
ljummen mjölk och uppnås på så sätt en högre energiupp-
tagning och en motsvarande bättre tillväxt än vid ransonerad 
utfodring.

Före varje måltid kastas mycket mjölk bort: Det stämmer, 
i synnerhet för unga kalvar kan det förekomma att en stor 
mängd mjölk kastas bort. Dessa kostnader kompenseras 
dock av bättre tillväxttakter och en lägre ålder för den första 
kalvningen.

1 Se artikel ”Nya rekommendationer vid utfodring av kalvar vid kalvammor” i 
denna manual
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NYA REKOMMENDATIONER VID UTFODRING AV KALVAR MED KALVAMMA 

För att omsätta dessa vetenskapliga resultat när det gäller 
metabolisk programmering i praktiken på ett framgångsrikt 
sätt och därigenom föda upp friskare kalvar med en bättre 
produktionsprognos måste de historiska näringsrekommen-
dationerna revideras.

Traditionella foderprogram medför en risk!
Traditionellt har foderprogram som bygger på principen 3 l 
per måltid med vardera 120 - 130 g kalvnäring/l rekommen-
derats. I så fall försörjs kalvarna med cirka 750 g kalvnäring 
per dag. Fram till 2010 en helt vanlig rekommendation. Dessa 
program användes också vid automatiska kalvammor. 

Utöver den låga energikoncentrationen fi nns det en andra 
risk vid kalvamman: Hunger vid missad mjölkavvänjning.

I och med att kalvarnas hela mängd fördelas på 4 - 6 besök 
per dag får varje kalv bara 120 - 150 g kalvnäring per besök. 
Vid inlärningen fi nns det alltid några djur som behöver ett 
par dagar för att vänja sig vid utfodringstekniken. Då missar 
de ofta en eller annan måltid. Om en kalv missar sitt andra 
besök och bara hämtar en eller två måltider även nästa 
utfodringsdag innebär detta att den istället för de önskade 
750 g per dag ofta endast får hälften av denna mängd kalv-
näring. Dessa kalvar får då inte ens tillräckligt med energi för 
det egna behovet att hålla värmen och blir då mycket känslig 
för sjukdomar.

I och med detta är den förmodade fördelen med de många 
små portionerna vid kalvamman under vissa omständig-
heter också en riskfaktor!

Omdefi nierad utfodring av kalvar
Allt detta innebär att vi måste fundera på utfodring av kalvar 
på ett nytt sätt.

1.  Utfodringsparametrarna måste anpassas till kalvarnas 
individuella behov med hjälp av exakta och individuellt 
avstämda foderkurvor.

2.  Utfodringen av kalvarna fram till att de slutar med mjölk 
delas upp i följande två faser:
a. Startfas: Intensiv utfodring vid tidpunkten för organ-

mognaden (de första 28 levnadsdagarna)
b. Utfodringsfas: för att stötta kalvens utveckling till en 

idisslare.
3.  Som ett mått på försörjningen av kalvarna med energi i 

startfasen kan man defi niera den s.k. metabolic-faktorn. 
Den innebär hur mycket kalvnäring eller torrsubstanshel-
mjölk kalven har fått i sig fram till den 28:e levnadsdagen. 
Ju högre detta tal är desto högre är kalvarnas senare 
produktionspotential.

Omsättning av kunskaperna vid programmering av dator-
styrda kalvammor
Först bör varje lantbrukare fastställa hur intensivt han/hon 
ska föda upp sina kalvar. En intensiv utfodring med fri till-
gång under 2-3 veckor är inte det rätta sättet för alla. 

Därför måste man bestämma sig för en av två utfodrings-
strategier:

”Utfodringskurva economy”
En kalvammas standardkurva ska garantera ett dagsintag 
på cirka 1000 g under de första 4 veckorna. Detta motsva-
rar rekommendationerna för en måttlig uppfödning med en 
genomsnittlig tillväxt på 400 - 500 g/dag.

Detta uppnår man om man börjar med en startmängd på 6 
- 7 l per dag. Vid denna mängd rekommenderar vi att kalvnä-
ring-koncentrationen på 145 g/l ökas och att denna sedan 
reduceras till 135 g för den egentliga utfodringsfasen. Efter 
35 dagar vänjs kalvarna av i mycket små steg så att de är 
helt avvänjda vid 70 dagar. Denna foderkurva förbrukar totalt 
cirka 50 kg kalvnäring per kalv. Viktigt är dock att mer än 
50 % av energin (27 kg kalvnäring = metabolic-faktor) ges 
inom startfasen som pågår i 28 dagar.
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Viktigt är att besöksmängden fastställs till 2 l redan i början. 
Enligt denna metod får de kalvar som inte hämtar den andra 
måltiden vid inlärningen ändå alltid en energimängd på cirka 
600 g per dag. Med denna mängd täcks i alla fall kalvens 
behov för att hålla värmen. De kalvar som håller på att lära 
sig slipper att vara hungriga enligt beskrivningen ovan.

Den metaboliska foderkurvan för mer produktion
Alternativt till ”economy-kurvan” rekommenderar vi en ”meta-
bolisk foderkurva” för lantbrukare med en önskan om tydliga 
produktionsökningar.

Denna foderkurva avstår från en utfodringsfas och utfordrar 
8 - 10 l mjölk per dag under startfasen. Då accepterar lant-
brukaren att kalvarna till att börja med eventuellt inte hämtar 
de fullständiga mängderna. När det gäller koncentration bör-
jar man med 175 g kalvnäring/l. Intaget av kalvnäring uppgår 
under den första startfasen till 1 400 g och mer. Detta möjlig-
gör en daglig tillväxt för kalvarna på 1 000 g! Vid denna höga 
försörjning omsätter kalvarna extra kalvnäring-mängder i 
förhållandet 1 kg kalvnäring: 1 kg kroppsvikt!

Metabolic-faktorn under startfasen som varar 28 dagar 
uppgår till cirka 38 kg kalvnäring. Denna mjölkpulvermängd 
uppnåddes inte förrän i slutet av uppfödningen vid 10 veckor 
med de tidigare rekommenderade foderkurvorna.

På samma sätt som gäller för ”economy-kurvan” satsar även 
den ”metaboliska foderkurvan” på en utfodring av kalvarna 
genom en tidig reducering av kalvnäring-koncentrationen. 
På detta sätt säkerställs att kalvarna förbereds för intag 
av kraftfoder i god tid. Utfodringsfasen inleds med denna 
metod. Vi reducerar den mängd energi som är tillgänglig. 
Detta gör att kalvarna uppmuntras att stilla sin hungerkänsla 
med torrfoder. Dessutom får kalvarna fortfarande mycket 
mjölk under en viss tid vilket kan undertrycka tendensen till 
att de suger på varandra. 

Den metaboliska foderkurvan lämpar sig idealiskt för 
utfodring av kalvar som dessförinnan har fått dricka med fri 
tillgång i ensamboxar eller ensamhyddor1. En omstallning 
ska i så fall göras senast under den tredje levnadsveckan.
Vid den metaboliska foderkurvan kan man överväga att redu-
cera mjölkfasen med 2 veckor till 8 veckor. Vid en avvänjning 
upp till 8 veckor ligger den teoretiska kalvnäring-förbruk-
ningen på cirka 56 kg, vid en 10 veckors dryckesfas på delvis 
över 70 kg beroende på den faktiska mjölkmängd som intas. 

Förutsättningar för intensiva foderprogram
För att lyckas med sådana program är följande tre saker vik-
tiga:
1. Det är nödvändigt att använda högvärdiga och lättsmälta 

mjölkersättningar eller helmjölk. Vid dålig kvalitet kan det 
uppstå diarréer som beror på utfodringen.

2. Dryckestekniken måste kunna utfodra kalvarna individu-
ellt per djur i och med att anpassningarna av mängd och 
koncentration endast kan göras om varje portion tillreds 
särskilt för den aktuella kalven.

3. Företagsledaren och hans/hennes medarbetare måste 
ha ett gott öga till kalvarna. Trots bättre hälsa kan det i 
enstaka fall förekomma diarrésjukdomar som är svåra att 
skilja från tunnfl ytande spillning som förekommer när kal-
varna får i sig mycket mjölk. Management-system som 
analyserar kalvarnas besök och dryckesvanor exakt och 
visar företagsledaren de kalvar som väcker uppseende 
överskådligt på en dator eller surfplatta (t.ex. CalfGuide) 
kan vara bra att ha i detta sammanhang.

1 Se exkurs ”utfodring efter behag“ i denna manual
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PASTÖRISERING AV HELMJÖLK 

Helmjölk är ett värdefullt fodermedel för kalvar1. Tyvärr är 
denna mjölk ofta belastad med bakterier. Bakterier som ger 
kor mastit (E-coli, stafylokocker, streptokocker) spelar dess-
utom en viktig roll vid problem i kalvstallet. Dessa bakterier 
kommer direkt in i kalvens matsmältningssystem genom 
mjölken och orsakar eventuellt diarrésjukdomar. Praktiska 
erfarenheter har visat att kvigor som tidigare har utfodrats 
med belastad mjölk senare kan insjukna i mastit.

Pastörisering innebär en värmebehandling av mjölken för 
att döda bakterier. I USA är pastörisering av kalvmjölken en 
standardmetod för kalvmjölk. FlashPasteur som är det van-
liga där mjölken värms upp till 73 °C under 15 sekunder2. 
Tekniken är dock mycket dyr och lönar sig i regel för företag 
som måste pastörisera mer än 500 l mjölk.

För andra mjölkgårdar har batch-pastörisering (batch-meto-
den) vid 63 °C under 35 minuter visat sig fungera i praktiken. 
Efter denna tid har alla viktiga sjukdomsbakterier dödats 
till 99,5 % medan mjölkens viktiga näringsämnen bevaras. 
Denna metod används även vid mjölktaxi-pastörisering.

För att bevara mjölkens kvalitet fram till pastöriseringen är 
en sval lagring av mjölken absolut nödvändig, i synnerhet om 
den inte ska drickas inom de följande 12 timmarna. Mjölk-
taxi-pastören är utrustad med en enkel och ekonomiskt för-
delaktig vattenkylning. I regel räcker det med en temperatur 
på 10 - 20 °C för att lagra mjölken stabilt under en halv dag.

1 Se artikel ”Kalvens matsmältningssystem” 
2 Mer information på www.calfstar.com

Hur passar pastörisering av mjölken in i det dagliga arbetet?
Pastöriseringen tar i regel 2 - 3 timmar, ofta för länge för att 
det ska gå att utfordra kalvarna direkt efter mjölkningen. Då 
kan den automatiska, tidsstyrda pastöriseringen under de 
tidiga morgontimmarna komma till användning. Då fi nns 
det pastöriserad och exakt tempererad mjölk i mjölktaxin på 
morgonen som är redo för utfodring. Därför rekommenderar 
vi följande tillvägagångssätt (exempel kvällsmjölk):

19:00 kl  Fyll på mjölk i mjölktaxin och kyl den ner till 
vattentemperaturen. Programmera starttid i 
timern, t.ex. 04:00 på morgonen.

04:00 kl  Mjölktaxin börjar med uppvärmningen av mjöl-
ken vid denna tidpunkt.

06:00 kl  Pastöriseringen är slutförd och mjölken är till-
gänglig med dricktemperatur. 

07:00 kl  Efter rengöringen av mjölktaxin fylls morgon-
mjölken på och kyls innan mjölken pastöriseras 
och utfodras på eftermiddagen.

Vilken mjölk ska man pastörisera?
Av säkerhetsskäl bör man generellt pastörisera helmjölk. 
Även om det inte fi nns några sjukdomsproblem reducerar 
man den potentiella risken på detta sätt om ett smittämne 
har smugit sig in i fl ocken. Det är dock särskilt viktigt att 
pastörisera mjölk som inte kan säljas på marknaden (mastit-
mjölk etc.) före utfodringen för den medför en risk för överfö-
ring av sjukdomar från korna till kalvarna.

I synnerhet vid dryck med fri tillgång är det lämpligt att pas-
törisera mjölken för på detta sätt förbättras den syrade mjöl-
kens hållbarhet i dryckeshinkarna.

Generellt rekommenderar vi inte pastörisering av råmjölk 
eller av mjölk som redan tidigare har värmebehandlats. 
Mjölk som innehåller antibiotika ska generellt inte ges till kal-
var på grund av risken för att det bildas resistenta bakterier. 
Pastöriseringen leder inte till att antibiotika inaktiveras.

Antal bakterier
E. Coli, Staphylokokker, 

Enterokokker etc.
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SPARA FODERKOSTNADER OCH FÅ BÄTTRE KONTROLL MED DJURVÅGEN

Djurens vikt är ett centralt indicium på kalvens utveckling. En 
frisk kalv växer från 500 g upp till över 1000 g per dag enligt 
foderplanen1. En regelbunden kontroll av vikten ger viktig 
information om kalvens hälsotillstånd. För om en kalv exem-
pelvis insjuknar i diarré sjunker kroppsviken innan andra 
tecken i uppträdandet (minskat vätskeintag) blir synliga. Vid 
en daglig viktkontroll kan man således behandla dessa kal-
var redan innan de blir sjukare.

Därför är det en mycket lämplig investering att utrusta en 
kalvamma med en djurvåg i drickstationen. På en extra 
larmlista visas kalvar vars tillväxt stagnerar eller till och med 
avtar.

Ytterligare en viktig fördel är möjligheten att bestämma en 
individuellt anpassad tidpunkt för att sluta med mjölk. Kalvar 
som redan äter torrfoder växer i regel snabbare än andra kal-
var. I och med detta kan man reducera mjölkmängden tidi-
gare för dessa kalvar eftersom deras matsmältningssystem 
redan är väl utvecklat. 

Praktiska erfarenheter har visat att över 50 % av kalvarna slu-
tar med mjölk via djurvikten om även en viktberoende kurva 
för att sluta med mjölk programmeras utöver den alternativa 
åldersprogrammeringen. Tack vare detta ersätts dyr energi 
från kalvnäring med relativt mer fördelaktig energi från kraft- 
och grovfoder vilket leder till enorma kostnadsbesparingar. 
Undersökningar visar på besparingar på 8 till 10 euro per 
kalv i genomsnitt i beståndet.

1  Se artikel „metabolisk programmering“

Den ovan beskrivna undersökningen av LLG Iden2 kommer 
till resultatet att inte bara en tydlig kostnadsbesparing upp-
nås utan dessutom observerades en bättre tillväxt för kalvar 
vid utfodring efter kroppsvikt.

Om man däremot utfodrar efter kraftfoderförtäring kan 
besparingar visserligen observeras men i synnerhet under 
det fortsatta förloppet efter avvänjningen visade sig tillväx-
tdepressioner som tyder på att dessa kalvars matsmält-
ningssystem ännu inte var tillräckligt utvecklat.

LLG Iden kom till resultatet att en djurvåg lönar sig redan 
efter 40 uppfödda kalvar per år. I och med detta är denna 
extra investering vettig för nästan varje företag som skaffar 
en kalvamma.

2 Dr. Bernd Fischer, LLG Iden, Sachsen-Anhalt, 2003

Daglig tillväxt och foderkostnader vid olika metoder 
för avvänjning av utfodring med dryck

Avvänjning av 
utfodring med 
dryck efter

ålder FK vikt

Daglig tillväxt 690 g 700 g 756 g
Foderkostnader 98,60 € 87,05 € 89,95 €
Extra investeringar 0,- € 2.400,- € 1.300,- €
Kostnader per kg 
tillväxt 1,86 € 1,58 € 1,58 €

(Källa: Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt)

En station med våg ger den högsta dagliga tillväxten, de 
lägsta kostnaderna per kg tillväxt och lönar sig redan 
från cirka 40 kalvar per år!
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Vid val av kalvamma måste du se till att den kan användas 
fl exibelt och senare kan kompletteras med alla tillval. Då 
behöver du inte kompromissa vid installationen och driften 
av enheten.

Det fi nns dessutom ett par punkter som måste beaktas:
•  Ordna med en tillförlitlig strömförsörjning.
• Använd vatten av god drickbar kvalitet och använd ett 

vattenfi lter.
• Se till att det är rent runt drickstationen. Detta område 

uppsöks oftast av kalvarna och det kan snabbt bli smut-
sigt.

• Därför gäller följande:
- Placera HygieneStation på en cirka 15 cm hög sockel.
- Ordna med ett vätskeavlopp under stationen. Detta 

kan mynna i den avloppskanal som du behöver för 
HygieneStation.

- Placera stationen utanför det normala boxområdet.
- Rengör detta område regelbundet. I detta samman-

hang är HygieneStations tippfunktion mycket använd-
bar.

- Placera en vattenslang med dusch bredvid amman för 
att rengöra ytorna enkelt och snabbt.

• Se till att det fi nns tillräckligt med plats runt amman och 
HygieneStation redan vid planeringen. Detta gör senare 
arbeten som påfyllning av kalvnäring, byte av nappar och 
sugslangar eller det årliga underhållet mycket lättare. Två 
pallplatser bör räcka för mjölkpulvret. Vid användning av 
helmjölk måste tillräckligt med plats ordnas för en lämplig 
mjölkkyltank.

• Dra sugslangar och kablar i rör under golvet i den mån det 
är möjligt. Tänk på att tillsluta rörens öppningar så att inte 
några gnagare kan komma in.

• Du bör placera en vattenanslutning för napprengöringen 
direkt på varje HygienStation. Denna ledning kan vara inte-
grerad i den normala vattenledningen.

• Dessutom bör ett låsbart skåp för läkemedel, verktyg etc. 
ställas upp. Om detta skåp förblir torrt och dammfritt är det 
dessutom en idealisk plats för den lokala CalfGuide-servern.

• Du bör kunna se direkt till kalvgrupperna från H&L 100. 
Då kan du jämföra informationen från listorna direkt med 
kalvarna med en blick.

• Även om kalvamman har en frostskyddsfunktion bör du 
dessutom isolera sugledningarna. Se dessutom till att 
vattenledningen till automaten förblir frostfri.

• Via en dörr i kalvbåset direkt bredvid dryckesstationen kom-
mer du snabbt till båset eller kan träna nya kalvar snabbt via 
de dagliga kontrollturerna.

• Ta med framtida utökningar av kalvamman i beräkningen. 
Se redan nu till att en plats med en plattform och tomrör 
förbereds för fl er stationer.

Se följande sidor några installationsalternativ för H&L 100 
med hygienestationer.

HUR INREDER JAG MITT STALL FÖR KALVAMMAN? 
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H&L 100 med 4 hygienstationer (två stationer per grupp), tillgång till kalvboxen mellan hygienstationerna Installationsexempel, drickautomat
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H&L 100 (i servicerummet) med 2 hygiensationer utomhus

3000
1200

850

600

35
0

Wassertränke

H2O Ab�uss

Wasserzulauf
Anschluss 1/2"

Strom 380 Volt

Trog

H2O Ab�uss
Vattendryck

Vattenmatning
Anslutning 1/2“

Ström 380 volt

Tråg

H2O utlopp

H2O 
utlopp

72 Ritningar



H&L 100 med 4 hygienstationer (en station per grupp), avstånd till den bredaste hygienstationen 7 m
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H&L 100 med 4 hygienstationer och centralt foderbord
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PRAKTISKA TIPS FÖR KALVHÅLLNING 

När kan jag fl ytta mina kalvar till ett stall med 
utomhusklimat?

Helst direkt! Torka av kalven ordentligt efter födelsen så att 
den inte kyls ner och ta den till en väl strödd ensamhydda, i 
synnerhet under vintern. Där kan den hållas under råmjölks-
fasen tills den är tillräckligt i form för gruppen och dricker 
ordentligt. När du ska ta kalven till gruppen beror på vilket 
foderprogram du använder. Vid intensiv utfodring (metabo-
lisk programmering) är det lämpligt med omstallning efter 
cirka 3 veckor. Vid restriktiva foderprogram kan kalvarna 
komma till gruppen redan efter 7 - 14 dagar. Här måste man 
dock tänka på att kalvarna under denna tid är känsliga för 
påverkan av stress i och med att den första råmjölken sjun-
ker kraftigt och kalvens egen immunitet ofta inte är tillräck-
ligt utvecklad.

Kalvhyddor på vintern

Var inte rädd för låga temperaturer. Kalvhyddor är beprövad 
över hela världen under väldigt olika klimatförhållanden. Kal-
varna anpassar sig optimalt till omgivningen, även på vintern!

Observera följande punkter:
• Vänj kalvarna vid utomhusklimatet så tidigt som möjligt 

(se ovan).
• Tänk på att energibehovet blir högre på vintern. Upp till 40 

% mer energi måste tillföras via mjölken när temperaturen 
sjunker under fryspunkten.

• Se till att ströet är torrt och efterströ regelbundet. Detta 
minskar de liggande kalvarnas energiförlust.

• Små, svaga eller sjuka kalvar ska dessutom skyddas med 
kalvjackor. Dessa täcken minskar behovet att hålla värmen 
via fodret med upp till 30 %.

• Se till att det alltid fi nns färskt vatten även på vintern. Vat-
tenställena ska vara uppvärmda.

• Unna dina medarbetare en varm jacka och handskar som 
man vid behov kan sticka ut fi ngrarna genom. För männ-
iskan känner kylan på vintern mycket starkare än kalven 
som hon ska försörja!

De hygieniska åtgärdernas effektivitet vid ut-
läggning av strö

En regelbunden utläggning av strö ger endast ett ytmässigt 
och optiskt rent intryck. Bakteriepopulationen reduceras inte 
särskilt kraftigt. Även mockningen reducerar bakterierna 
bara med hälften. Det är bara rengöring med högtryckstvätt, 
torkning och en efterföljande desinfi cering av ytorna som 
ger ett verkligt skydd mot en för hög bakteriebelastning.

Hur rengör jag kalvboxarna och igloorna riktigt?

Högtryckstvätten gör att det virvlar upp mycket smuts och 
ökar luftfuktigheten i kalvstallet. Detta gynnar utveckling av 
bakterier. Därför gäller följande:
• Rengör kalvboxar och igloor på en separat tvättplats!
• Se till att använda en gruppvis in-ut-princip även vid 

ensamhyddor. Då kan du rengöra och desinfi cera hela 
området gemensamt.

• För på desinfi ceringsmedel endast på torrt underlag.
• Låt den rengjorda och desinfi cerade boxen stå tom i fl era 

dagar. Undvika kontaminering av en rengjort box (ingen 
djurtrafi k etc.).

• Kraftigt alkaliskt verkande kalkströ (t.ex. Desical®) kan 
reducera utvecklingen av varaktiga bakterier.

Artikel i fackpress, kalvhållning
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PLANERING AV ETT IGLOOSTALL 

Vilka fördelar har ett igloostall jämfört med ett 
konventionellt fast stall?

Uppfödning av kalvar i utomhusklimat är den typ av upp-
födning som innebär minst bakterier. Vinden driver bort alla 
skadliga gaser och bakterier från kalvarnas område och ger 
tack vare detta kalvarna en hälsosam omgivning.
Platser med naturlig ventilation eller tvångsventilation upp-
visar en enorm bakteriebelastning i luften. Följande tabell 
visar vilka belastningar man får räkna med1:

Bakteriebelastning i kolonibil-
dande enheter (KBE) per m³ luft

Uteluft 100 - 1 000 KBE/m³
Ren kontorsluft 1 000 - 2 000 KBE/m³
Väl ventilerat stall 10 000 - 15 000 KBE/m³
Kalvstall i kalvboxen 25 000 - 3 000 000 KBE/m³

Konventionella kalvstall är således mycket belastade med 
skadliga gaser och bakterier som visserligen kan optimeras 
med hjälp av god ventilation (här har slangventilation visat 
sig vara bra) men inte når resultaten för uteluften.

Dessutom är igloostallet en ekonomiskt mycket fördelaktig 
lösning oberoende av om det är mobilt som veranda eller 
som en kalvgård. Medan t.ex. ett Holstein-kalvstall snabbt 
kommer upp i 1 500 - 2 500 € per kalvplats räknar man med 
650 - 850 € per plats för ett igloostall.

Verandans och kalvgårdens mobilitet är en fördel inom lant-
bruksföretag som ständigt vidareutvecklas. För på den plats 
där det idag fi nns ett kalvstall ska det kanske byggas ett nytt 
kostall eller en foderhall imorgon. Inget problem vid mobila 
system.

För planeringen av ditt igloostall har vi sammanfattat föl-
jande tips:

1  Prof. Dr. Ken Nordlund, University Wisconsin, Madison, USA, 2014

Hur ska jag rikta in igloon när det gäller vindrikt-
ningen?

I och med att H&L-igloon är skyddad från mer än tre sidor 
spelar vindriktningen en underordnad roll. Trots detta ska 
följande punkter observeras vid planeringen av ditt igloostall:
• Rikta in din igloo så att den står med en sida mot huvud-

vindriktningen (t.ex. huvudvindriktning väst = öppningen 
i riktning mot norr eller syd). Då skyddas mikroklimatom-
rådet om vinden vrider sig och blåser från exakt motsatt 
riktning.

• Se till att igloon har ett tillräckligt tak så att nederbörd 
hålls borta från ströområdet och inte rinner in i ströet. 
Dessutom reducerar en skuggning av iglon uppvärm-
ningen i iglon under varma sommardagar. I och med 
detta vore det idealiskt att bygga upp takkonstruktionen 
på en axel från väst till öst och placera iglon norr om 
taket.

• Ta alltid hänsyn till de lokala förutsättningarna. Byggna-
der, häckar eller träd kan påverka luftvägarna och göra så 
att vinden oväntat kommer från en annan riktning.

Är det nödvändigt att skydda de yttre liggområ-
dena?

Om du ser till att taket sticker ut tillräckligt (cirka 1 m takut-
stick vid 3,5 - 4 m takhöjd) är nederbörd i regel inte något 
problem. Även på mycket blåsiga platser ska du inte börja 
stänga till igloosystemets sidor. Detta kan leda till att du 
leder vinden i fel riktning. Med varje stängd vägg förs mindre 
skadliga ämnen ut och mindre frisk luft förs in.

Om det är extremt dragit har det visat sig vara lämpligt att 
stänga till liggområdet upp till gallrets höjd. Då är de kalvar 
som ligger ner skyddade och vinden ser till att det även i fort-
sättningen kommer in frisk luft i ”stallet”.

På de följande sidorna fi nns det några ritningar med varian-
ter för igloostall. Om du planerar ett sådant stall ska du tala 
med oss. Vi hjälper dig gärna.
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Iglo System för 140 kalvar
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Kundutlåtanden

Magnus Karlsson Carlsro i Varberg

Vi har haft coloQuick sedan 2010, och det fungerar fantas-
tiskt bra. Att få in rutin på att kalven ska få i sig råmjölken så 
fort som möjligt är en enkel prioritering när man vet vilket 
resultat det ger. Vi är väldigt nöjda med Mjölktaxin, då vi är 
fl era som utfodrar kalvarna, då det alltid ges rätt mängd o 
rätt temperatur. Vi har kalvarna i ensamhyddor i 20 dagar 
innan de fl yttas över till grupphyddorna. Det fungerar väldigt 
bra. Märker en enorm skillnad från det att vi började ta ut kal-
varna i friska luften, de är piggare och har bra tillväxt.

Hagelsrums Gård AB i Målilla

Vi har ett kalvstall med cirka 150 ensamhyddor. Väldigt 
smidigt att utfodra med Mjölktaxin, man har också kontroll 
på varje individ; de kommer fram, dricker sin giva osv. Man 
ser i tid om allt inte står rätt till med kalven. Vi har kalvarna i 
småhyddorna i 2mån. coloQuicken vill vi inte vara utan! Tes-
tar all råmjölk med mätare, för att veta att det är bra kvalitè 
vi ger till kalvarna. Fått in en bra rutin med personalen att ge 
kalven råmjölken i tid.

”Taxin är ett solklart rutinsystem”

”Vill inte vara utan coloQuick”

Lantbruket 500 hektar 350 kor

Personal 7 st anställda

Holm & Laue 
Produkter

coloQuick, Mjölktaxi, ensamhyddor, 
storiglos, fodergrindar, kalvnäring

Lantbruket 500 hektar 600 kor

Personal 12 st anställda

Holm & Laue 
Produkter

coloQuick, Mjölktaxi, ensamhyddor, 
kalvnäring
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Jörgen Johansson Ladugårdsförman
Wapnö AB, Sverige

”Med stordrift så är det viktigt att man har bra rutiner. Colo-
Quick är ett system som ger oss bra rutiner, snabbt och smi-
digt värmer man råmjölken på 15min Vi utfodrar kalvarna 
de första 30 dagarna med pastöriserad mjölk med Mjölktaxi 
Nu har vi kontroll på kvalitén, temperaturen och volymen på 
mjölken som ges till kalvarna. Jag och mina medarbetare är 
glada och känner oss trygga i Mjölktaxin och ColoQuicken”.

“Bra rutiner bättre kalvhälsa”

Johan Sahlström
Suntetorps Säteri Skövde, Sverige

Vi har haft en MjölkTaxi med pastörisering och drivning sedan 
2009, vi byggde då om kalvstallet till att innefatta fodergrin-
darna och napphinkar. Jämfört med hur vi arbetade innan 
med utfodringen är det stor skillnad i tid och arbete. Inget 
mer bärande mellan dom olika boxarna. Har sparat in mas-
sor med tid vid utfodringen av mjölken och kan ägna den till 
mycket annat. Vi är väldigt nöjda med MjölkTaxin då det fung-
erar med all olika personal vi har, mängd och temperatur blir 
alltid lika, och det är så mycket smidigare att köra den mellan 
dom olika avdelningarna tack vare drivningen. Kalvarna mår 
bättre med den konsekventa utfodringen. Denna kalla vinter 
har vi också börjat använda kalvtäcken till dom svagare eller 
utsatta kalvarna med väldigt lyckat resultat. 

“Mjölktaxin har gjort underverk.”

Lantbruket
Ca 500 hektar åker- vall- bete. 500 kor + 
rekrytering

Personal 11st anställda

Holm & Laue 
Produkter

H&L Mjölktaxi
fodergrindar 
coloQuick

Lantbruket cirka 1500ha

Personal 50 anställda

Holm & Laue 
Produkter

H&L Mjölktaxi
coloQuick
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Med våra produkter kommer ditt arbete i kalvstallet att bli 
mindre ansträngande och mer framgångsrikt. Men det är 
bara en del av vad som krävs! För det krävs alltid människor 
för att presentera framgångsrika koncept. Därför bryr vi oss 
om alla människor som bidrar till att du blir framgångsrik i 
kalvstallet.

Dina återförsäljare/våra distributörer
Det är vår målsättning att kunna erbjuda alla kunder i hela 
världen, och allra minst på alla platser där kalvar föds upp, 
lika bra rådgivning som vi kan erbjuda de nordtyska jordbru-
karna i vår närmiljö. För att kunna upprätthålla denna kva-
litetsstandard, har vi byggt upp ett stabilt nätverk av åter-
försäljare över hela världen och investerar regelbundet i att 
utbilda dem.

SERVICE, UTBILDNING, EVENEMANG

Rätt person för nödsituationer/våra servicepartners
Även de bästa produkterna kräver regelbundet underhåll. 
Våra servicepartners på plats sörjer för att din drift löper på 
friktionsfritt. All servicepersonal i hela världen som tar hand 
om din H&L-produkt har utbildats av oss, vidareutbildas 
kontinuerligt och har tillgång till expertsystem på fl era olika 
språk i vår webbaserade serviceportal. Via serviceportalen 
får de hjälp vid feldiagnoser och har tillgång till all dokumen-
tation som behövs. Alla servicepartners har naturligtvis nära 
kontakt med oss och stöds av vårt egna serviceteam. Till-
sammans löser ni alla problem!

Allt vi gör handlar om att inspirera och ge idéer för ännu mer 
professionell kalvuppfödning. Kontakta oss eller din återför-
säljare på plats för att se vad som erbjuds inom din region. 
Titta in på vår hemsida www.gardsbyiglu.se där vi informe-
rar regelbundet om alla nyheter.

Service
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Vi är extra stolta över våra videor där du nästan kan se alla 
av våra produkter i praktisk användning: På vår webbplats 
eller i koncentrerad form via vår YouTube-kanal kan du se 
hur kalvstall för 56 kalvar kan rengöras av två personer på ett 
bekvämt sätt på 1 ¾ timmar, hur du kan få optimal råmjölks-
försörjning varje dag eller natt och mycket mer ...

www.youtube.com/user/HolmLaue

Följ oss på Facebook och håll dig alltid uppdaterad.

www.facebook.com/HolmLaue

www.facebook.com/gardsbyiglu/

www.gardsbyiglu.se

www.holm-laue.de

På våra webbsidor hittar du naturligtvis all information om 
vårt företag, våra produkter och våra återförsäljare i hela 
världen. Men det fi nns ännu mer att upptäcka där: 

Konfi gurationsverktyg
Vill du gärna kunna få råd online, utan några förpliktelser och 
både dag- och nattetid? Då kan du använda onlinekonfi gu-
ratorerna på vår webbplats. Hitta den optimala apparatkon-
fi gurationen för din kalvamma, din mjölktaxi eller för olika 
igloosystem.

Bildgalleri
Varför uppfi nna hjulet på nytt? Bläddra igenom våra bildgal-
lerier och se hur våra kunder använder våra produkter i sin 
verksamhet. Du kommer garanterat att få nya idéer!

Holm & Laues YouTube-kanal
www.youtube.com/user/HolmLaue

DIGITALA GODBITAR FÖR DIG YOUTUBE OCH FACEBOOK
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Jag är intresserad av:

 H&L 100 Kalvamma
 HygieneStation
 Mjölktaxi
 CalfGuide
 Mjölktaxi pastöriserare
 H&L Iglo
 Iglo-Veranda
 Fodergaller för kalvar
 MultiMax-Veranda
 KalvGård
 Calf-Tel kalvhydda med FlexyFence
 TwinHutch med FlexyFence
 Calf-Tel Pen-System
 CalfBuggy
 CalfVital kalvräddare
 Kalvjacka
 Service dryckesteknik

Maila  

För produkten som jag markerat ovan vill jag:

 ha mer informationsmaterial
 ha en offert
 få rådgivning

få en önskad leveransdag:

Fyll i och mejla till på adress:
info@gardsbyiglu.se

Från:

Telefon

Noter
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Ta tid på dig!

Vi är övertygade om att när Du läser vår handbok kommer 
Du att få många nya intryck. Nu rekommenderar vi att du 
lägger ifrån dig handboken, lutar dig tillbaka och funderar 
på vad du kan ändra på i din kalvuppfödning. Vad skulle du 
vilja ha? Hur kan dina resultat bli bättre?
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Produktinformationen i den här handboken innehåller beskrivningar och / eller prestandafunktioner som  i själva verket inte alltid kan 
tillämpas i den beskrivna formen eller kan förändras som ett resultat av en fortsatt utveckling av produkterna. De nödvändiga funk-
tionerna är endast bindande om de uttryckligen överenskommits vid tidpunkten för avtalets slut.
Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar .

Testresultaten som beskrivs i denna handbok kan inte alltid erhållas i praktiken. Detta beror på lokala förhållanden och förvaltnings-
åtgärder.
Alla produktnamn kan vara varumärken eller produktnamn på Holm & Laue GmbH & Co. KG eller andra företag.
Deras användning av tredje part för egna ändamål kan bryta mot ägarens rättigheter

Holm & Laue GmbH & Co. KG
Moorweg 6
24784 Westerrönfeld
Tyskland

Telefon:  +49 (0) 43 31 20 174 - 0
Telefax:  +49 (0) 43 31) 20 174 - 29
E-mail: info@holm-laue.de
Hemsida: www.holm-laue.de

Tack till företag och kunder som har bidragit med fotografi er 
till den här handboken.

Foto
Holm & Laue, Calvex, Calf-Tel, Chamber of Agriculture of 
Schleswig- Holstein, Elenathewise – Fotolia.com

Kalvhandbok, 5e upplagan
Förbehåll för ändringar

Gårdsby Iglu AB
Herrgårdsvägen 2
55338 Jönköping
Sverige

Dan Rudelöv: 0708-604028
Caroline Lindqvist Rudelöv: 0760-443132
E-mail: info@gardsbyiglu.se
Hemsida:  www.gardsbyiglu.se
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“Tack för att du tänker på oss!”
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FodergrindCalf-Tel FlexyFenceH&L KalvGård

Holm & Laue GmbH & Co. KG
Moorweg 6
24784 Westerrönfeld
Tyskland

Telefon:  +49 (0) 43 31 20 174 - 0
Telefax:  +49 (0) 43 31) 20 174 - 29
E-mail: info@holm-laue.de
Hemsida: www.holm-laue.de

Gårdsby Iglu AB
Herrgårdsvägen 2
55338 Jönköping
Sverige

Telefon: 036-711000
Dan Rudelöv: 0708-604028
Caroline Lindqvist Rudelöv: 0760-443132
E-mail: info@gardsbyiglu.se
Hemsida:  www.gardsbyiglu.se


