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Information 
Utfodring kalvar 

 

 

Kalvarna är gårdens framtid, genom att använda sig av goda rutiner och en väl anpassad utfodring till kalvarna kommer det bidra till en 
god kalvhälsa och ökad tillväxt vilket ökar företagets lönsamhet. Säkerställ så snart som möjligt efter kalvens födelse att den dricker 
råmjölk av god kvalité, eftersom antikropparna som finns i råmjölken bara kan tas upp i kalvens tunntarm under en kort tid efter födsel. 
Råmjölkens kvalité’, kan säkerställas genom att använda en refraktometer som analyserar råmjölkens innehåll direkt på gården.  Om 
kalven själv inte får i sig råmjölk är sondmatning ett alternativ. En större giva råmjölk ges vid sondmatning för att vara säker på att 
råmjölken går över till löpmagen. 
 
Det är från dag 1-50 i kalvens liv då de inre organen utvecklas som mest och det finns störst möjlighet att påverka kalvens tillväxt. Genom 
att ge kalven en mjölknäring som är gjord på råvaror av hög kvalité kommer tillväxten gynnas och kalven har möjlighet att utnyttja sin 
tillväxtpotential fullt ut. Lika viktigt som att kontrollera råmjölkens innehåll är det att kontrollera att blandningen av mjölknäringen är 
enligt anvisning. Introducera ett högkvalitativt kalvkraftfoder som Glänsa Kalv/ Kalv I-Form el Kalvmix under de första dagarna till kalven. 
Ge bara små mängder i början, så är det lättare att se när konsumtionen av kalvkraftfoder kommer igång. Från vecka 2 ge fri tillgång. 
 
För en god tillväxt krävs även att kalvarna har en bra hälsostatus. God hygien i kalvningsboxen och i ensamboxen är viktigt för att minska 
smittrycket i besättningen. För att minska att kalven utsätts för olika smittor bör kalven hållas i samma grupp så lång tid som möjligt. 
Genom att minimera förflyttningar, foder- och gruppbyten minskar stressen för kalven och förutsättningarna för att utnyttja 
tillväxtpotentialen ökar.

     
SCHEMA FÖR UTFODRING AV KALVAR UPP TOM. 8 VECKOR 
Dag 1 6 L Råmjölk. Minst 4 liter inom 6 timmar från födseln, kontrollerad råmjölk >50g IgG/L 
Dag 2 2 * 2,5 L Råmjölk 
Dag 3 2 * 3 L Råmjölk, övergång till pulver vid kvällsmålet 
Dag 4-7 2 * 3 L Mjölknäring Elitekalv + kalvkraftfoder Glänsa Kalv / Kalv I-Form och stråfoder 
V.2 2 * 3 L Mjölknäring Elitekalv + Glänsa Kalv / Kalv I-Form och stråfoder 
V.3-5 2 * 3,5 L Mjölknäring Elitekalv + Glänsa Kalv/ Kalv I-Form och stråfoder 
V.6 2 * 3 L Mjölknäring Elitekalv + Glänsa Kalv/ Kalv I-Form och stråfoder 
V.7-8 2 * 2 L Mjölknäring Elitekalv + Glänsa Kalv/ Kalv I-Form och stråfoder 
Avvänjning 1 * 2 L Utfodras vid kvällsmålet Avvänj kalven när den äter ca 1 kg kalvkraftfoder Glänsa Kalv/ Kalv I-Form, alternativt 

har uppnått dubbla födelsevikten. 
Från V.2: Fri tillgång på vatten (gärna ljummet), kraftfoder och stråfoder 

     
   

Blandningsschema mjölknäring 150 g/liter  
 

VIKTIGT! 
 
• Säkerställ att kalven dricker minst 4 liter 

råmjölk av god kvalitet inom 6 timmar efter 
födseln 

• Rätt koncentration och temperatur på 
mjölknäringen 

• Fri tillgång på vatten, grovfoder och 
kraftfoder 

• God hygien och skötsel  
• Minimera förflyttningar  
• Mjölknäring av god kvalité  
  

Liter vatten 45 ˚C Kg mjölkpulver Liter mjölknäring 40˚C 
2 0,45 3 
4 0,9 6 
6 1,3 9 
8 1,8 12 
10 2,2 15 
12 2,7 18 
14 3 20 
17 3,7 25 
20 4,5 30 
23 5,2 35 
27 6 40 
33 7,5 50 
40 9 60 

    
 
   

erbjuder kalvnäringar för hög tillväxt och god hälsa: 
 

  • Elitekalv Unik 
• Elitekalv Classic  

Kraftfoder 
• Glänsa Kalv 
• Kalv I-Form 
• Kalvmix 

 

• Elitekalv Xtra 
• Elitekalv Premium 
• Elitekalv Strong 

 


