
Godt kvigeoppdrett 
Kvigeoppdrett er en langsiktig investering, og dyra må stelles deretter, 

– med kunnskap og omtanke.
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Mål for kvigeoppdrettet

Hvilket driftsopplegg som er arbeids-
messig gjennomførbart eller økono-
misk optimalt på det enkelte bruk, 
styres av flere faktorer. Avgjørelsen 
påvirkes av bruksstørrelse, forvent-
ninger til ytelse, valg av kalvingstids-
punkt, plass i ungdyravdelingen og 
arbeidskapasitet på gården. Beitetil-
gang og driftsform (økologisk/kon-
vensjonell) har også stor betydning 
for valget. 

Bruksstørrelse
Bruksstrukturen i norsk melkeproduk-
sjon er i endring. Det blir stadig flere 
store fjøs med melkerobot og avansert 
fôrmekanisering. I slike besetninger 
må større del av inntektsgrunnlaget 
hentes inn i form av økt produktivitet, 
sammenlignet med mindre bruk som 
får flere tilskuddskroner per kuenhet. 
Hver liggebås koster penger, og om 
gjeldsbelastningen er stor, tolereres 
færre uproduktive dyr. God helse og 
fruktbarhet på dyra er selve «motoren» 
for en god økonomi i enhver besetning. 

Ytelse
I takt med at vi får større bruksen-
heter, øker ønsket om høgere ytelse. 
Eldre kyr har i snitt høgere melke-
produksjon enn yngre. En økning i 
gjennomsnittlig levealder kan derfor 
bidra til mer melk per kuenhet, og det 
årlige rekrutteringsbehovet av kviger 
begrenses. Dette gir igjen rom for 
innkryssing av kjøttfe og dermed økt 
kjøttproduksjon. Ifølge Kukontrollen er 
sykdom eller manglende fruktbarhet 
gjentakende utrangeringsårsak. Bedre 
holdbarhet på våre kyr krever høg 
kvalitet innen avl, fôrdyrking, fôrings-
praksis, dyrevelferd og ikke minst i 
oppdrettet av kviger. 

Økt melkeproduksjon i første laktasjon 
vil for mange være den letteste veien 
mot høgere snittytelse, siden andelen 
førstekalvskyr ofte utgjør 40-50 % 
av kuflokken. Dyr i første laktasjon 
bør produsere minst 80 % av melke-
mengden til eldre kyr. Hvis ikke, har 
bruket et klart forbedringspotensiale. 

Forskning viser at det er positiv 
sammenheng mellom kroppsvekt ved 
første kalving og melkeavdrått i første 
laktasjon. Store kviger er ønskelig, 
men de må ikke bli feite. Dårlig kalve-
helse, parasittangrep og sykdom har 
også negativ innvirkning på ytelsen. 

Vekt ved kalving 
Kvigene bør ha oppnådd bortimot 
85-90 % av fullvoksen størrelse før 
de kalver første gang.  For NRF-kvi-
ger vil dette tilsvare et brystmål på 
ca 191-193 cm, eller en egenvekt på 
mellom 560 og 580 kg. Det vil alltid 
være en viss variasjon i vekt ved en 
gitt alder, selv for dyr oppdrettet 
under samme forhold. Forskjellene 
kan være eksteriørmessig betinget, 
eller bestemt av ulikheter i fôropptak, 
fôrutnyttelse eller helsetilstand. Ge-
nerelt stiger vektvariasjonen mellom 
dyr med alderen. Høg egenvekt sikrer 
stort fôropptak, og dyrekroppen vil 
kanalisere energien til produksjon av 
melk framfor vekst etter kalving. Store 

Valg av driftsopplegg

Målet med kvigeoppdrettet er å få 
fram robuste, produktive og frukt-  
bare melkekyr. God helse vil sikre  
dyra et lengre liv, og det vil begrense 
behovet  for utrangering. Kvigene 
skal bli trygge gjennom korrekt 
håndtering  og stimuleres til å bli 
gode grovfôretere. Høgt grovfôropp- 
tak og god fôrutnytting kan redusere 

kraftfôrforbruket. Det vil gi både 
helsemessig, økonomisk og miljø- 
messig gevinst i melkeproduksjonen. 
Alle melkebønder anbefales å sette 
realistiske målsetninger for sitt bruk, 
slik at de tidlig kan legge opp en rik-
tig fôringsstrategi. Fôring og stell av 
kviger har stor betydning for melke-
ytelsen og økonomien på gården. Så 

mye som 33 % av de variable kostna-
dene i melkeproduksjon er knyttet til 
oppdrett av rekrutteringskviger, og  
62 % av de totale variable kostnadene i 
kvigeoppdrettet er fôrkostnader (TINE 
Mjølkonomi regnskapsåret 2015).  
Fôring har derfor fått stor plass i  
denne brosjyra. 
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Beiting på fulldyrka areal eller god innmark gjør det lettere å følge veiledende 
vekskurve første sommer.

kyr har større vedlikeholdsbehov enn 
små, men dette har relativt sett mindre 
betydning enn et høgt fôropptak. I løs-
driftsfjøs er det spesielt viktig at kvige-
ne er mest mulig utvokst ved kalving. 
Liten forskjell i størrelse mellom kviger 
og eldre kyr vil redusere konfliktnivået 
som oppstår når rangen mellom dyra 
skal etableres. 

Kalvingsalder 
Økonomisk optimal alder ved kalving 
er mellom 23 og 26 måneder. Det er 
vanligvis økonomisk gunstig å ha ei 
kort oppfôringstid, forutsatt at ønsket 
vekt blir oppnådd. Ei kvige som blir 
560 kg på 24 måneder, trenger ca 12 
% mindre energi fra 3 mnd og fram til 
kalving enn ei som oppnår samme vekt 
ved 27 måneder. Rikelig tilgang på bil-
lige beiter og halm kan forsvare ei noe 

lengre framfôringstid på kvigene.
Vårfødte kviger kan by på en del utfor- 
dringer siden rett insemineringsvekt 
inntreffer i beiteperioden. Av praktiske 
grunner velger noen å utsettes all 
bedekking til etter innsett om høsten, 
med den følge at dyra blir eldre enn
to år når de kalver. Andre går for ei 
intensiv fôring i vinterhalvåret slik at 
rett insemineringsvekt nås før 15 mnd 
og beiteslipp.

Et norsk forsøk konkluderte med at 
intensiv framfôring og kalvingsalder 
ned mot 22 måneder ikke har negativ 
betydning for melkeytelsen i første 
laktasjon. Hvordan ulik tilvekstinten-
sitet påvirket dyras fruktbarhet og 
holdbarhet ble ikke vurdert i denne 
undersøkelsen. Data fra Kukontrollen 
viser at en lavere kalvingsalder enn 23 
måneder kan øke faren for kalvings- 

vansker. I mange tilfeller vil problemer 
med kalvinga skyldes for svak fôring 
og lav vekt, og ikke selve alderen.
Tilvekstresultater fra beiteperioden 
legger sterke føringer på hva som er 
riktig valg av kalvingsalder for kvigene.

Kalvingssesong
Noen brukere ønsker å ha mange kyr 
i høglaktasjonen for å toppe produk- 
sjonsvolumet i de månedene med best 
melkepris. Andre vil på grunn av
fôrtilgang eller arbeidsmessige hensyn 
ha konsentrert kalving bestemte perio- 
der av året. Samme kalvingstidspunkt 
hvert år, krever at kvigene må kalve 
ved to års alder og deretter med 12 
måneders intervaller. En slik driftsform 
forutsetter at arbeidskraft er tilgjenge- 
lig, men også at fjøset og kalveavde- 
lingen er tilpasset dette.

Konsentrert kalving krever riktig 
oppfølging og oppmerksomhet rundt 
kvigenes vekstutvikling første leveår, 
hvis dyra skal nå anbefalt insemine- 
ringsvekt (390-415 kg) ved 15 mnd. 
Tidspunktet for påsett bør styres etter 
vekt og ikke alder. Hvis tilveksten blir 
for lav første beitesommer, bør insemi- 
nering utsettes, og målet om kalving 
ved 24 mnd må forkastes.

I AMS-fjøs med begrenset robotka- 
pasitet er fleksibiliteten til å styre 
produksjonsvolumet etter sesong 
eller pris mindre. Her vil jevn tilgang 
på nykalva kyr være nødvendig hele 
året, for å sikre god dyreflyt gjennom 
melkingsenheten. Kvigene kan da  
insemineres etter riktig vekt, og  
små avvik i alder er ikke like viktig.
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Beiteressurser
Storfe skal sikres mulighet for 8 uker 
fri bevegelse og mosjon på beite i 
løpet av sommerhalvåret. Tilskudd 
utbetales først om gjeldende beitekrav 
på inn- og utmark tilfredsstilles. 

Er arealet en begrensende faktor, blir 
som regel fulldyrka eng prioritert til 
vinterfôr, og gode beiteområder nært 
fjøset reservert til melkekyr. Kviger 
slippes gjerne på mindre produktive 
arealer lenger unna gården. De til 
enhver tid gjeldende tilskuddssatser 

legger også føringer for valg av 
beiteområder. Ulike regionale tilskudd 
brukes mange steder som tiltak for å 
forhindre gjengroing av utmark og
gammel kulturmark, og kan gi grunnlag 
for billig fôring i oppdrettsperioden. 

Utvikling og vekst 
Generelt er vekstintensiteten høg 
hos unge dyr. God energitilgang gir 
stor muskelmasse og lite fettavleiring 
forutsatt at det er proteindekning.
Som vist på kurven i figur 1, er kvi- 
genes tilvekst størst mellom 5 og 11 
måneder for deretter å avta gradvis. 
I ung alder består hver kilo vekst av 
mye bein og sener. Dette etterfølges
av en periode der muskler utgjør 
mye av vektøkningen. Når dyra 
nærmer seg utvokst størrelse, avtar 
den daglige tilveksten. Samtidig vil 
fettandelen øke og muskelandelen 
minke i hver kilo de legger på seg. 
Tilgangen på næringsstoffer avgjør 
hvordan vekstkurven til det enkelte 
dyr faktisk blir.

Kalveperioden (0-3 mnd)
For å få store og velutvikla kviger som 
er egnet for melkeproduksjon, er det 
viktig at kalven får en god start og 
vokser bra. Rett stell, oppstalling og 
fôring vil minimere sykdomsrisikoen. 
Forhold må legges til rette for tidlig 
utvikling av drøvtyggerfunksjonen. 
Dette er en forutsetning for høgt 
fôropptak  og  effektiv fôrutnytting. 
En kvigekalv må vokse mellom 740  

og 800 g om dagen for å nå anbefalt 
vekt på 105-108 kg (103-105  cm) 
ved  3 mnd.

Flere detaljer om kalvestell, se TINEs 
brosjyre «Godt kalveoppdrett»  
(medlem.tine.no).

Jevnlig måling av kvigenes brystomfang gir en god pekepinn på om fôringa og  
vekstintensiteten er optimal, og om dyret har rett størrelse for inseminering.
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Fra 3 mnd til første 
brunst – jurutvikling
Perioden fra kviga er 100 kg (ca 3 mnd) 
og fram til første brunst 280-300 kg 
(ca 10-11 mnd) kalles pre-puberteten. 
Da vokser juret 2-4 ganger raskere enn 
resten av kroppen, og melke- produ-
serende celler utvikles. Denne tiden er 
kritisk for utviklingen av juret, ytelsen 
og kvigas framtid som melkeku. For 
svak tilvekst i denne perioden har vist 
nedgang i ytelse. Dette bekreftes av et 
stort svensk forsknings- prosjekt fra 
2008. Kviger som vokste under 600 
g/dag fra avvenning og fram til første 
brunst, hadde i snitt 500 kg lavere 
ytelse i første laktasjon enn de med en 
tilvekst over 750 g/dag.
Den svenske forskningen viste at dyr 
som kalvet i perioden mai til september, 
produserte mer melk enn de som 
kalvet andre deler av året. Dette kan 
ha sammenheng med at kviger som 
fødes fra november til februar slippes 
på beite i pre-puberteten. Tilveksten 
på beite er ofte langt under 600 g/dag 
(eksempel 3).
                                 
Svært høg tilvekst ansees også som 
uheldig for jurutvikling og framtidig 
melkeproduksjon. Hvilket øvre nivå 
det her er snakk om diskuteres. Nye 
norske forsøk bekrefter at anbefalt 
tilvekstnivå på 800-850 g/dag fram 
mot første brunst ikke vil ha negativ 
effekt på NRF-kviger. NRF-kua er 
avlet mot høgere avdrått, og det gjør 
at dyras genetiske vekstpotensial 
også har blitt stadig bedre. Forskning 
på Holstein-kviger dokumenterte 
minimal endring i ytelse når kvige-
ne hadde en daglig tilvekst mellom 
800 og 950 g i denne kritiske fasen. 

Forskerne hevder at denne vekst-
hastigheten ikke reduserer framtidig 
melkeevne hvis dyra legger på seg 
muskler og ikke fett.

Inseminering
Insemineringsperioden  bør  styres 
etter brystmål og vekt framfor alder. 
Dagens NRF-kviger er passe store og 
klare til inseminering når de måler  
168 cm +/- 2 cm i brystomfang (390- 
415 kg), og de har et hold mellom
3 og 3,75. Brunstige kviger som er 
mindre enn 165 cm i brystmål bør 
avventes, siden sjansen er stor for at 
disse dyra får for lav vekt ved første 
kalving. NRF-kviger som er over 172- 
174 cm (430- 440 kg), ved første in-
seminering, har lett for å være feite 
og således vanskeligere å få drektige. 
Fettdråper i væska rundt egget kan 
da ha negativ påvirkning på eggkva-
litet og embryooverlevelse. Dersom 
mange kviger oppnår tilstrekkelig 
insemineringsstørrelse mye før eller 
mye seinere enn 15 måneder, er det 
grunn til å revurdere fôringsstrategi-
en som er valgt.

Etter inseminering
– holdutvikling
Evnen til å vokse og øke i muskel- 
masse avtar jo eldre kvigene blir.  
Hvis dyra tilføres mer næringsstoffer 
enn det kroppen genetisk sett kan 
utnytte, deponeres overskuddet som 
kroppsfett. Slik vektøkning er ikke 
ønskelig, og er et klart tegn på at 
næringstilgangen er for stor i forhold 
til dyras genetiske vekstpotensial.

I tida fra inseminering og fram mot 
kalving viser vekstkurven i TINE Pro- 
duksjonskontroll en nedgang fra vel 
700 g til rundt 400 g tilvekst per dag. 
Samtidig øker fôropptaket, så dersom 
energikonsentrasjonen i fôrrasjonen 
ikke reduseres, blir kvigene fort feite. 
Feite kviger er utsatt for kalvings-
vansker. De vil ha lavere grovfôropptak 
etter kalving og har lettere for å melke 
av fettreservene enn kyr i passe hold. 
Stort holdtap etter kalving er dessuten 
uheldig for stoffskiftet og hormon-
balansen, og det øker risikoen for 
sjukdom og dårlig fruktbarhet.
Hvis ei feit kvige må slaktes, mistes  
et rekrutteringsdyr. Dekningsbidraget 
per kg slakt blir i tillegg lavt på grunn 
av unødig høye fôrkostnader og fett- 
trekk på skrotten.

Det er individuelle forskjeller mellom 
dyr i hvilken alder og i hvilket omfang 
fettavleiringa starter. Regelmessig 
kontroll av vekstutvikling og hold er 
derfor viktig. Overfôring blir først 
synlig når dyra blir rundere i formen, 
og ryggrad, sittebein og hofteknoker 
dekkes  med  underhudsfett.  Holdet 
bør ikke være over 3,75 ved kalving.
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TINE Produksjonskontroll er et nyttig 
analyseverktøy der dyras utvikling og 
tilvekst kontrolleres opp mot planlagt 
vekt og alder ved inseminering og kal- 
ving. Dette forutsetter at brystomfang 
eller veid vekt registreres og rappor- 
teres inn til Kukontrollen. Ved å legge 
inn i programmet ei sluttvekt på 560 
kg ved 24 måneder vil anbefalt insemi- 
neringsvekt inntreffe ved 15 mnd. Ved 
regelmessig kontroll av vekstutvikling 

på småkalver og kviger oppdages 
avvik, og nødvendige fôrkorrigeringer 
kan iverksettes. 

Besetningen i figur 1 har et utmerket 
kalvestell. Kvigene vokser i takt med 
anbefalt vektutvikling fram til ca 8 
mnd. Når kravet til tilvekst avtar (blå 
linje), fortsetter den intensive fôringa, 
og flere dyr passerer rett insemine-
ringsvekt på 400 kg i svært ung alder. 

Dette er et utviklingstrekk som etter 
hvert sees i mange besetninger, og 
slaktestatistikken viser en økning i 
antall kviger med fett-trekk. Ei mulig 
forklaring på dette kan være intensiv 
fôring over for lang tid, og manglende 
drektighet som følge av at dyra har 
blitt for feite.

TINE Produksjonskontroll 

Figur 1. TINE Produksjonskontroll. Veksthastighet 560 kg ved 24 mnd. Rød linje markerer vektutvikling, og 
den blå viser gram tilvekst per dag. Den svarte linja markerer tilveksten til et eksakt dyr mellom to målinger.
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Veiing av dyr med elektronisk vekt er en sikker men utstyrskrevende metode for å bestemme hvor mange kilo et dyr er 
på et gitt tidspunkt. Ulike kroppsmål kan også si noe om dyrets størrelse og vekt. Ved hjelp av beregnigsmodeller kan 
kroppsmål omregnes til kg kroppsvekt med rimelig høg sikkerhet Det forutsettes at målingen utføres mest mulig kor-
rekt, og at omregningsmodeller tar hensyn til variasjoner mellom raser. Omregningen mellom brystmål og vekt i tabell 2 
og 4 er tilpasset NRF-rasen. En målevariasjon på +/- 2 cm er vanlig.

To av NRF- dyra i bingen følger anbefalt vekstkurve, men alle tre vil nå minimum insemineringsvekt ved 15 mnd. 

Alder, mnd 13 13 11

Brystomfang, cm 161 157 152

  Ok Noe mindre Ok
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Beiteperioden
Dyr som slippes ut for første gang,  
vil bruke litt tid på å venne seg til
beiteatferd, og vanligvis går tilveksten 
noe ned som en følge av økt aktivi- 
tetsnivå. Dette vil ha liten betydning 
på forsommeren når grastilgangen er 
stor og fordøyeligheten høg. Da vil dyr 
eldre enn 6-7 mnd øke i vekt selv uten 
bruk av kraftfôr. Utfordringen med bei- 
ting er å opprettholde en jevn tilvekst 
utover sommeren når grasveksten
og graskvaliteten avtar. Regelmessig 
tilsyn og justering av fôrtilgangen 
gjennom sommeren er en forutsetning 
for å lykkes. Beitearealet per dyr må 

generelt økes om dyra skal fortsette 
å vokse. Supplering med kraftfôr eller 
annet godt grovfôr kan også være et 
greit alternativt. I tillegg bør dyra tas 
inn tidligere om høsten om beitet er 
dårlig.

Inseminerte kviger bør følges opp med 
en drektighetskontroll før beiteslipp. 
De som velger å avvente inseminering 
til høsten, må vektlegge god energitil- 
førsel på slutten av beiteperioden, slik 
at kvigene viser brunst ved innsett.
Om kvigene tas inn for seint, er de 
gjerne underfôra og pjuskete. Da vil 

de ikke vise brunst, og ytterligere 
utsettelser må påregnes før de kan 
insemineres.

Erfaring viser at veiledende vekstkur-
ver kan være krevende å følge den 
første beitesesongen om ikke fulldyrka 
areal eller gode innmarksbeiter be-
nyttes. Det er langt flere kviger som 
oppnår anbefalt veksthastighet andre 
sommer. Dyra har da erfaring med å 
beite, og foreskrevet tilvekst per dag 
er vesentlig lavere.

Beiting er god dyrevelferd. Dyra får 
mye frisk luft og god mosjon, noe 
som er positivt for kvigenes helse og 
holdbarhet. Det er positivt at overflø-
dig fett trimmes vekk og erstattes med 
muskler, ikke minst med tanke på å
få ei problemfri høstkalving. Svak eller 
negativ vekst- og kroppsutvikling er 
ikke ønskelig.

Beiting er god dyrevelferd. Dyra 
må hentes heim fra skog og fjell 
før grasveksten blir for dårlig.
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Salt og mineraler  
Saltstein bør kjøpes inn til alle beiter. 
Som en kvalitetssikring kan også 
mineraltilskudd suppleres. Noen velger 
å legge inn mineralbolus før beiteslipp. 
Et annet alternativ er å tilby mineral- 
slikkestein eller gi tilsvarende tilskudd 
på beite. Feil mineral- og vitaminstatus 
kan føre til problemer med viktige 
stoffskiftefunksjoner, drektighet, 
svakfødte kalver og infeksjoner rundt 
kalving.
  

Parasitter 
I Norge har vi en rekke utvortes og inn- 
vortes parasitter. Noen kan ved massiv 
invasjon gi store helsemessige proble- 
mer, mens andre har liten betydning.
Av innvortes snyltere er de viktigste; 
orm i løpe og tarm, encella parasitter 
i tarm og eventuelt i blod, store leve- 
rikter og lungeorm. De nevnte parasit- 
tene kan av og til gi alvorlig sjukdom 
og eventuell død hos kalv og ungdyr, 
særlig hos dyr med dårlig utviklet
immunitet. I de fleste tilfeller fører ikke

slike angrep til klinisk sjukdom, men 
gir heller redusert tilvekst og tynne 
pjuskete dyr. Dette kan henge ved dem 
lenge og gi nedsatt produksjon.

Den største andelen av snyltere er bei- 
teparasitter, og smitte skjer mens dyra 
går ute. Storfe utvikler god immunitet 
mot de fleste av dem første beitese- 
song, slik at behandling andre sommer 
vanligvis ikke er nødvendig. Et unntak 
er lungeormen som det utvikles lite 
aldersresistens imot.

Parasitt Symptom Smittemåte og tidspunkt

Encella parasitt  
(gir koksidiose)

Diare 7-14 dager etter beiteslipp. Overvintra i beitet. Første beitesesong.

Orm i løpe og tarm Diare, redusert tilvekst gjennom sesongen 
(30-40 kg), pjuskete dyr og diare med 
dødelig utgang kan forekomme.

Overvintra larve i beite, sjukdom 3-4 uker etter 
beiteslipp. Eventuell oppformering av smitte 
gjennom sesongen. Sykdom ved beiteslutt på 
førsteårsbeitende dyr.

Lungeorm Luftvegssymptom. Redusert fôropptak, 
vekttap og eventuelt død. Nedsatt melke-
produksjon.

Larve på beite, gjerne fra 2.års beitende og eldre 
storfe som har hatt hypobiotiske larver gjennom 
vinteren.  

Store leverikte Som regel kronisk med kliniske tegn etter 
innsett. 

Snegle i fuktig beite på ettersommer/høst i  
første beitesesong.

Blodparasitt  
(gir babesiose)

Høg feber og mørk rød/brun urin. Flått kan også overføre parasitten i blodet til 
eldre dyr.

Tabell 1. Aktuelle parasitter i første beitesesong
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Snylterbekjempelse og  
behandling 
Målet er ikke at det skal være totalt 
fravær av beiteparasitter, men å holde 
smittebelastningen på et akseptabelt 
nivå. Følg nøye med dyra på beitet.
Det er viktig at kvigene er friske og ro- 
buste når de slippes. Ved tegn på diare 
og avmagring bør veterinær kontaktes 
for vurdering av dyra, prøvetaking og 
behandling. Medikamentell behandling 
bør kombineres med forebyggende 
tiltak - avhengig av tid på beite og 
alder på dyra. Ved såkalt risikobeiting 
bør enten bolus, påhellingsvæske, 
pasta eller injeksjon vurderes. Det er 
grunn til å ha resistensproblematikk 
i minnet ved eventuell behandling. 
Overbehandling kan føre til at para- 
sittene tåler stadig mer av anvendte 
medikamenter, og i verste fall utvikler 
resistens mot aktuelle parasittmidler.

En bevisst beitesystematikk vil begren- 
se utbredelsen av snyltere og ha en 
forebyggende effekt. Stor dyretetthet 
og samme ungdyrbeite år etter år gir 
forhold for oppformering av parasit-
ter, og bør unngås. De yngste dyra 
skiller ut store mengder egg og larver. 
Et areal som har blitt brukt til første-
årsbeitende dyr hele sommeren kan 
være betydelig infisert på slutten av 
sesongen. Sambeiting mellom hest, 
sau eller storfe av ulik alder, vil dempe 
smittepresset. Rullering av beiteareal 
gjennom sommeren er også et godt 
alternativ. Ved dårlig grastilgang kan 

tilleggsfôring være et alternativ. Det 
reduserer behovet for gressing nær 
gammel avføring der smittetettheten 
er størst.

Parasittene kan overleve vinteren som 
larver på uteområdene. Larver som blir 
spist, bruker om lag 4 uker på å utvikle 
seg til kjønnsmodne ormer og bli ut- 
skilt i avføringa. I Norge kan en derfor 
ha tilfeller av massiv infeksjon om lag 
1 måned etter dyreslipp. Overvintra 
larver i beitet er stort sett døde i slut- 
ten av juni. Seinere utslipp begrenser 
parasittproblematikken. Det hindrer at 
smittepresset bygger seg opp utover 
sommeren, men er samtidig i konflikt 
med ønsket om å utnytte energiverdien 

i det gode vårgraset. Tidlig innsett 
er et annet aktuelt tiltak ved stor 
oppformering av snyltere. Forkorting 
av beitesesongen kan imidlertid være 
problematisk vedrørende kravene om 
tilskudd.  

Det er alltid lurt å sette av tid til å klippe 
dyra når de kommer inn fra beite, 
mens de fortsatt er reine. Se etter 
lus og gi behandling om nødvendig.  
Lusmiddel bør ikke brukes for ofte 
med tanke på resistensutvikling. Rein 
og kortklipt pels gir god dyrevelferd 
og trivsel.  Dette gir positive ringvirk-
ninger som økt fôropptak og bedre 
fôrutnyttelse.

Storfe, hest og småfe har vertsspesifikke 
parasitter. Smittebelastningen kan  
reduseres ved sambeiting.
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Inseminering i 
beiteperioden 
Vårfødte kviger kan by på en del utfor-
dringer, siden rett insemineringsvekt 
inntreffer i beiteperioden. Regelmessig 
brunstobservasjon krever tid, noe som 
passer dårlig i travle sommermåneder. 
Med fanghekk og dyra i nærområ-
det er inseminering om sommeren 
likevel fullt mulig. Kviger fungerer 
godt som «beitepussere» på kubeiter 
nær gården – grasmark som i man-
ge tilfeller gir bedre tilvekst enn de 
områdene der ungdyra tradisjonelt går. 

Et annet opplegg i beitesesongen er 
brunstsynkronisering med påfølgende 
tidsbestemt inseminering. Dette gir en 
god drektighetsprosent. Det kan også 
være aktuelt å finne brunst ved hjelp 
av aktivitetsmåler.

Kompensasjonsvekst 

Dyra får økt fôrutnyttelse og tilvekst 
etter en periode med underfôring. 
Dette fenomenet kalles kompensa- 
sjonsvekst, og er noe vi kan dra nytte 
av etter en beiteperiode. Unge dyr 
er spesielt effektive til å ta igjen tapt 

tilvekst. I fôrplanene i eksempel 2 og 
3 er det lagt opp til en vektøkning på 
opptil 1000 g/dag i de 4 påfølgende 
månedene etter innsett. Dette er
det høgeste nivået vi vil anbefale.
Med større fôrintensitet er faren for 
fettavleiring betydelig. Et vesentlig 
poeng er at en slik vekstperiode etter 
beitesommeren ikke planlegges hvis 
kvigene er over 18 måneder. Eldre dyr 
takler ambisiøs kompensasjonsvekst 
dårligere. De kan fort bli bare feite.

Tilleggsfôring ute anbefales når grastilgangen avtar på ettersommeren. Et fôrbrett som dette kan for eksempel benyttes. 
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Fôring av kviger
Forutsetninger 
Alle fôrplaner som er trykt i denne 
brosjyren, er veiledende. Vi ønsker å 
synliggjøre spriket i kraftfôrbehov når 
energinivået i grovfôret varierer, og vi 
vil illustrere hvordan fôringa kan opti- 
maliseres ved å veksle mellom ulike 
grovfôrkvaliteter. Kvigene følges fra 3 
måneders alder og fram til kalving når 
dyra er 560-580 kg. Målet er at denne 
kalvingsvekta skal nås ved to års alder.
Grovfôropptaket er maksimert etter 
TINE OptiFor/NorFor sine normer fra 
2016. Her betraktes tre måneder gamle 

kviger som fullt utvikla drøvtyggere, 
og opptaket beregnes som på eldre 
kviger. Der beite inngår i kalkylene er 
det lagt inn ekstra energi til aktivitet 
(+25 % av vedlikeholdsbehovet). 
Kraftfôret har samme energinivå i 
samtlige planer. Dette gjør sammen-
ligning mellom ulike grovfôrtyper 
lettere. Kraftfôrmengden i tabellene 
må korrigeres dersom andre kvaliteter 
benyttes, grovfôropptaket avviker 
eller om grovfôrets næringsinnhold/ 
fylleverdi er annerledes enn det som 
er brukt her. Vi vil presisere at alle må 

kontrollere PBV-verdien (proteinbalan-
sen i vom) i eget fôr og velge kraftfôr-
sort etter dette.

Graset har variabelt mineralinnhold 
avhengig av jordsmonnet og den 
botaniske plantesammensetningen i 
enga. Hvorvidt det er behov for ekstra 
tilskudd eller ikke, må derfor også 
avklares på besetningsnivå. Vær opp-
merksom på at når kvigene får mindre 
enn 1 kg kraftfôr daglig, kan mineral-
forsyningen bli lav.

Fôrtyper  Tørrstoff  
%

NEL20                         
MJ/kg TS

NDF           
g/kg TS

Råprotein           
 g/kg TS

PBV           
g/kg TS

FV
g/kg TS

Svært lav ford. grovfôr 32 5,0 642 92 -27 0,56

Lav ford. grovfôr 32 5,5 586 117 -5 0,53

Middels ford. grovfôr 32 6,0 530 140 16 0,51

Høg ford. grovfôr 32 6,5 483 162 35 0,49

Beitegras 1. mnd 15 7,0 424 193 43 0,42

Beitegras 2. og 3. mnd 17 6,5 460 160 8 0,46

Beitegras 4. mnd 19 6,2 500 148 -5 0,49

Eksempel kraftfôr 88 7,0 207 195 15 0,22

Proteinkonsentrat 88 8,0 142 480 147 0,22

Tabell 2:  Tørrstoff (TS), energi (NEl20), NDF (fiber), råprotein , PBV (proteinbalanse i vom) og fylleverdi (FV) i fôrtypene brukt  
i beregningene.
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Fôring fra 3 mnd og fram 
til første beiteslipp 
Fra kvigene er 3 mnd er målet å stimu- 
lere dyra til å ete mest mulig grovfôr.
Kraftfôrnivået avtar gradvis fram mot 
ett års alder i takt med at grovfôropp-
taket øker. Fôrplanen i tabell 3 følges 
til dyra slippes på beite, og det er 
fødselstidspunkt som avgjør hvor 
mange måneder dette blir. Utslipp av 
kalver betraktes som lufting og ikke 
beiting, og kraftfôr suppleres som 
vist i tabell 3 fram til de er 6 måneder. 
Tabellen angir nødvendig brystmål, 
levendevekt og veksthastighet for å nå 

anbefalt insemineringsstørrelse ved 15 
måneders alder.

Som vist i tabell 3, er kraftfôr nødven- 
dig for å dekke næringsbehovet til de 
yngste kvigene. Selv med den beste 
grovfôrkvaliteten på 6,5 MJ/kg TS må 
noe kraftfôr suppleres, men da for 
å dekke proteinbehovet (AAT). Uten 
aminosyredekning er faren for tidlig 
fettdeponering i jurvev og på kroppen 
overhengende. Med fri tilgang på høgt 
fordøyelig grovfôr vil kviger mellom 
230 og 330 kg ta opp 10-15 % mer 
energi, og veksten vil bli anslagsvis 
950 g/dag. Disse dyra vil nå anbefalt 

insemineringsvekt svært tidlig (12 mnd), 
og de vil vokse kritisk mye i siste fase 
med jurutvikling. Begrenset grovfôr-
tilførsel er ikke et godt alternativ for å 
stagnere tilveksten, siden økt vomvo-
lum og stort opptak er et av målene 
med kvigeoppdrettet. Et grovfôr med 
noe lavere energinnhold enn 6,5 MJ/
kg TS er derfor å foretrekke. Det vil 
gi bedre kontroll på energiforsyninga, 
veksten og holdet. Høgt fordøyelig 
grovfôr kan med fordel blandes med 
noe halm eller et seinere høstet gras. 

Kviga er 10 mnd og har et brystomfang på 154 cm. Hun ligger ca 1,5 måned foran anbefalt vekstkurve. Intensiv fôring kan føre til 
tidlig fettdeponering i jurvev og på kroppen - spesielt om kviga ikke får nok protein (AAT).



15

Alder Brystmål Vekt Tilvekst Svært lav ford. surfôr 1)                                                          

(NEL20 = 5,0 MJ/kg TS)
Lav ford. surfôr                                                         

(NEL20 = 5,5 MJ/kg TS)
Middels ford. surfôr  

(NEL20 = 6,0 MJ/kg TS)
Høg ford. surfôr 2) 

 (NEL20 = 6,5 MJ/kg TS)

mnd cm kg g/dag  Grovfôr   
kg 

 Kraftfôr    
kg  3)

 Grovfôr               
kg 

 Kraftfôr    
kg  3)

 Grovfôr               
kg 

 Kraftfôr    
kg  3)

 Grovfôr           
kg 

 Kraftfôr         
kg  3)

3 104 105 771 3 1,9 + 0,7 5 1,9 + 0,3 7 1,5 9 0,6

4 111 129 800 4 2,4 + 0,4 6 1,9 + 0,3 8 1,4 10 0,6

5 117 153 823 5 2,6 + 0,3 7 1,9 + 0,3 9 1,3 12 0,3

6 124 178 841 7 2,4 + 0,4 9 1,8 + 0,2 12 1,1 14 0,2

7 131 205 854 9 2,2 + 0,5 11 1,7 + 0,2 14 0.9 16 0,1

8 136 230 860 10 2,1 + 0,6 13 1,7 + 0,2 16 0.7 17 0

9 142 257 860 12 2,0 + 0,7 15 1,5 + 0,2 18 0,5 19 0

10 148 283 854 14 1,8 + 0,8 17 1,3 + 0,1 20 0,2 21 0

11 152 308 841 15 1,5 + 0,9 18 1,2 + 0,1 21 0 22 0

12 158 334 823 17 1,3 + 0,9 20 0,9 + 0,1 23 0 24 0

13 161 358 799 19 1,0 + 0,9 22 0,7 24 0 25 0

14 165 383 771 21 0,6 + 1 24 0,3 26 0 27 0

15 ins. 168 - 169 ins 405 739 22 0,4 + 1 25 0,1 28 0 28 0

Tabell 3: Veiledende kraftfôrmengder med ulike grovfôrkvaliteter i tida fram til første beiteslipp.

1) Grovfôr med svært lav fordøyelighet (5,0 MJ/kg TS) og lite råprotein (negativ PBV) er ikke anbefalt til kviger under ett år.  
 Ønsket vekst vil da kreve uheldig høg kraftfôrandel. 

2) Grovfôr med svært høg fordøyelighet (6,5 MJ/kg TS) vil gi vesentlig større tilvekst enn forespeilet og kan gi feite dyr.

3) Kraftfôret med svart skrift er standardkraftfôr. Røde tall angir mengden proteinkonsentrat med positiv PBV-verdi. 
 Brukes kraftfôrtyper med avvikende energiinnhold eller grovfôr med en annen fylleverdi vil oppgitt kraftfôrmengde  
 bli noe annerledes.
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Middels fordøyelig grovfôr (6,0 MJ/ 
kg TS) er det ideelle fôret til kviger før 
første beitesommer. Med fri tilgang 
trenger dyra kun moderate kraftfôr-
mengder, og fibermengden er fortsatt 
på et nivå som stimulerer til høgt 
opptak. Proteinbalansen i vomma og 
total tilførsel av aminosyrer er også 
lettere å tilpasse til riktig nivå når det 
gis litt kraftfôr. 

Ved ytterligere nedgang i grovfôrkva-
litet til henholdsvis 5,5 MJ/kg TS og 

5,0 MJ/kg TS, kreves en stadig større 
kraftfôrandel i rasjonen. Dette er 
ikke ønskelig når målet er å stimulere 
kvigene til å få ei effektiv grovfôrvom. 
Kraftfôrmengden (tabell 3) til tre 
måneder gamle kviger kan dessuten 
overstige øvre grensenivå for stivel-
se. Det kan gi diaré. Rasjonen må da 
reduseres, og noe svakere tilvekst må 
forventes. Seint høsta gras har, i tillegg 
til lite energi, ofte lavt proteininnhold 
og negativ PBV- verdi. I kombinasjon 
med slikt fôr bør det benyttes et spe-

sialkraftfôr med positiv PBV-verdi og 
en råvaresammensetning med mindre 
løselig stivelse. Dette for å ivareta en 
god vomfunksjon. 

Et proteinkonsentrat øker PBV- verdien, 
men gir samtidig uheldig høg total ami-
nosyretilførsel (AAT). Vi vil derfor ikke 
anbefale å bruke grovfôr med svært 
lav fordøyelighet (5,0 MJ/kg TS) til 
kviger under ett år. Mengden råprotein 
i grovfôret bør dessuten være høgere 
enn 12 %, og helst mellom 14 og 16 %.

Det er hensiktsmessig at kviger fordeles i aldersbestemte binger. Like gamle dyr skal som regel ha samme kraftfôrmengde, og 
homogene grupper skaper ro og harmoni i flokken. Se an dyras utvikling og gjør omgrupperinger om nødvendig. 
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Fôring første beitesommer og fram til drektig kvige
Eksempel 1-3 viser beregninger gjort på kviger født i november. De slippes på beite i den mest intensive vekstfasen mellom 
7 og 10 mnd. Vokser dyra med en lavere vektøkning enn anbefalt, kan ikke kraftfôrnivået i tabell 3 (s15) følges etter innsett. 
Grasmengde og -kvalitet finnes i et utall av varianter. Med kjente høstvekter kan besetningens fôrplaner korrigeres etter 
innsett, og dyra kan grupperes etter faktisk kraftfôrbehov.

Anbefalt vektskurve følges 
på beite
Dersom 7-10 mnd gamle kviger skal 
følge veiledende tilvekst (850 g /dag), 
trenger de kraftfôr selv på beite.
Ved 11 mnd og innsett skal da kvigene 
etter OptiFor- beregninger nå anbefalt 
vekt på 310 kg (152-153 cm i bryst-
mål). Kraftfôrnivået vist i tabell 3 kan 
da følges utover høsten.

Brukes lavt fordøyelig grovfôr (5,5 
MJ/kg TS) etter innsett, trenger dyra 
noe kraftfôr/proteinkonsentrat om 
optimal insemineringsvekt skal nås ved 
15 mnd.

Fri tilgang på middels fordøyelighet 
grovfôr (6 MJ/kg TS) gir noe ener-
gioverskudd, og bruk av kraftfôr er da 
unødvendig. Rett insemineringsvekt 
nås ved 14,5 mnd.

Det er ikke tilrådelig å gi så store 
kviger et grovfôr med høgere energi-
innhold enn 6 MJ/kg TS. Dette gir be-
tydelig overfôring av energi, og faren 
for deponering av kroppsfett blir stor.

Eksempel 1
Beite 7- 10 mnd. Tilvekst: 850 g/dag

Kraftfôr på beite
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Tilvekst på beite uten bruk  
av kraftfôr
De aller fleste vil av praktiske grunner 
unngå å bruke kraftfôr i beiteperioden. 
Dette eksemplet illustrerer hva som da 
skjer om beitet er godt. Beregningene 
viser at 650-700 g er høgeste oppnåe-
lige daglige tilvekst.

Ved 11 mnd og innsett er vekta litt 
lavere enn anbefalt. Kraftfôrnivået vist 
i tabell 3 (s15) kan ikke følges utover 
høsten når kompensasjonsvekst er 
nødvendig. Kvigene i eksemplet er 
fulgt opp med en fire måneders in-
tensiv fôringsperiode (1000 g tilvekst 
per dag). Dette er her vist med tre 
alternative kvaliteter på grovfôr.

Grovfôr med 6,5 MJ/kg TS vil gi energi 
langt over anbefalingene. Derfor bør 
halm blandes inn slik at energinivået 
kommer ned mot 6,2 MJ/kg TS. Kvige-
ne skal teoretisk nå anbefalt insemi-
neringsvekt ved 15 mnd om disse 
fôrplanene følges.

Med lavere beitetilvekst enn 500 g per 
dag, vil minste insemineringsmål på 
165 cm ikke nås ved 15 mnd.

Eksempel 2
Beite 7- 10 mnd. Tilvekst: 650 g/dag

Uten bruk av kraftfôr på beite
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Konsekvenser av svak 
tilvekst på beitet
Eksemplet illustrerer hva som skjer 
hvis tilveksten på beitet er lavere enn 
500 g/dag. I dette tilfellet 350 g/dag. 
Kvigene er da kun 142-143 cm i bryst-
mål eller ca 260 kg ved innsett, 
11 mnd gamle.

Selv med en fire måneders intensiv fôr-
ingsperiode (1000 g/dag) etter innsett, 
vil ikke kvigene nå anbefalt insemine-
ringsvekt før ved 16 mnd. Kalving ved 
rett vekt og 25 mnd er et riktigere valg 
enn å inseminere ei for lita kvige ved 
15 mnd.

Beiteresultat på 350 g/dag og lavere 
forekommer, men er absolutt ikke å 
anbefale. Ingen tilvekst i beiteperio-
den vil forsinke insemineringsalderen 
til 18 mnd om rett vekt skal nås. I 
dette eksemplet er kvigene dessuten i 
prepuberteten, og dårlig tilvekst vil ha 
negativ innvirkning på jurutvikling og
framtidig ytelse.

Eksempel 3
Beite 7- 10 mnd. Tilvekst: 350 g/dag

Lavt energiinnhold / dårlig beite

Vårfødte kviger vil ha lengre innefôring før de slippes på beite første gang, og dyra er både eldre og større enn dyra vist i 
eksemplene 1-3. Da er fôropptaket høgere, og med god graskvalitet på forsommeren skal anbefalt tilvekst på beite (700-800 
g/dag) være mulig. Hvis beitet gir lavere tilvekst enn 500 g daglig, bør inseminering utsettes etter samme prinsipp som vist 
i eksempel 3.
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Fôring i  
drektighetsperioden
Etter konstatert drektighet er struktur- 
rikt og energifattig grovfôr gunstig for 
kvigene. Dyra skal kunne ete seg mette 
uten å bli feite. Stive strå vil fylle opp 
mer av vomma, slik at den strekkes og 
blir større. Stort vomvolum betyr 

høgere fôropptak, større overflate og 
økt kapasitet til å suge opp tilgjenge-
lige næringsstoffer over vomveggen. 
Dette er en gunstig anatomisk tilpas-
sing for ei framtidig melkeku, som vil 
trenge mye næring.

Tabell 4 viser veiledende kraftfôrmeng- 
der for kviger i drektighetsperioden

og fram til kalving. Det forutsettes at 
kvigene er inseminert ved anbefalt 
vekt (400-410 kg). Dette betyr at alle 
drektige kviger skal følge samme vekt- 
utviklingen de ni påfølgende måneder. 
Tabellen angir nødvendig veksthastig- 
het, for å nå et brystmål på ca 191-193 
cm (560 og 580 kg) før kalving.

Drektig Brystmål Vekt Tilvekst Svært lav ford. surfôr 
(NEL20 = 5,0 MJ/kg TS)

Lav ford. surfôr                                                         
(NEL20 = 5,5 MJ/kg TS)

mnd cm kg g/dag  Grovfôr   
kg 

 Kraftfôr    
kg  1)

 Grovfôr               
kg 

 Kraftfôr    
kg  1)

0 168 - 169 ins 405 739 24 0 + 1,1 25 0

1 172 - 173 428 -434 704 25 0 + 1,1 27 0

2 175 - 176 449 -457 666 26 0 + 1,1 28 0

3 178 - 179 468 -478 627 27 0 + 1,1 29 0

4 180 - 182 487 - 499 586 28 0 + 1,1 30 0

5 183 - 185 504 - 518 547 28 0 + 1,1 31 0

6 185 - 187 519 - 535 507 28 0 + 1,1 31 0

7 187 - 189 534 - 552 468 28 0 + 1 31 0

8 189 - 191 548 - 566 430 23 0,7 + 0,6 32 0

Kalving 191 - 193 560 - 580 393 Over til melkekufôr. Kraftfôr  2-3 uker før kalving 

Tabell 4. Veiledende kraftfôrmengder i drektighetsperioden

1) Kraftfôret med svart skrift er standardkraftfôr. Røde tall angir mengden proteinkonsentrat med positiv PBV-verdi. 
 Brukes kraftfôrtyper med avvikende energiinnhold eller grovfôr med en annen fylleverdi vil oppgitt kraftfôrmengde bli  
 noe annerledes.

2) Foster og fosterveske utgjør ca 70 kg ved kalving. 
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Kviger trenger ekstra energi i form 
av kraftfôr gjennom drektighetstida 
dersom grovfôret har svært lav for- 
døyelighet (5,0 MJ/kg TS). Når deler 
av næringen tilføres som kraftfôr, er
det ingen problemer å balansere tilført 
energimengde og å korrigere skjevhe- 
ter i proteinbalansen i vomma (PBV). 
Dette gir god styring på holdet, men 
det forbrukes mye kraftfôr.

Lavt fordøyelig grovfôr (5,5 MJ/kg TS) 
kan brukes som eneste fôr til drektige 
kviger forutsatt at PBV-verdien er posi- 
tiv. Eldre kviger med god vomaktivitet 
vil dekke store deler av proteinbe- 
hovet ved hjelp av mikrobiell prote- 
indannelse i vomma. Grovfôret bør 
inneholde minimum 12-13 % råprotein 
for å sikre at kvigene har positiv PBV 

og produserer nok råmjølk av god 
kvalitet. Mineralstaus bør kontrolleres 
siden det ikke gis kraftfôr.

I fjøs med fullfôrblander kan resep- 
ten tilpasses dyregrupper med ulike 
næringsbehov. Ideelt sett bør drektige 
kviger og sina kyr ha ulikt energinivå i 
fôret. En felles rasjon med et energini- 
vå på 5,2MJ/kg TS kan benyttes som 
ei forenkling, men da må kvigene få 
ca 0,5 kg kraftfôr (proteinkonsentrat) 
i tillegg.

Det er ikke tilrådelig å benytte et grov- 
fôr med høgere energiinnhold enn 5,5 
MJ/kg TS til drektige kviger. Fri tilgang 
på fôr med middels fordøyelighet (6 
MJ/kg TS) vil gi 15-25 % mer energi 
enn hva som trengs for å følge vekst- 

kurven. Å begrense grovfôrmengden 
er heller ikke i dette tilfellet noe godt 
alternativ på grunn av vomutvikling og 
metthetsfølelse. Igjen anbefales det at 
næringsverdien i fôret begrenses ved 
å blande inn halm. 

De fleste kvigene vil ha 2. beitesommer 
i løpet av drektigheten. Med rikelig 
grastilgang og beitekvalitet som 
tidligere beskrevet, vil ønsket tilvekst 
nås uten bruk av kraftfôr. Det er ingen 
god strategi å tilby dårlige beiter til 
eldre kviger for så å satse på kom- 
pensasjonsvekst etter innsett. Det gir 
stort sett bare tilvekst av fett. Kviger 
som kalver tidlig på høsten, og som 
har tatt av i vekt i løpet av sommeren, 
produserer mindre melk.

Tilvenning før kalving

Sosialisering 
Kvigene kan med fordel tilvennes 
kuflokken i 3-4 uker for å lære fôrings- 
systemet i løsdriftsfjøs. Kjennskap til 
bruken av kraftfôrstasjoner og kutra- 
fikk bedrer sjansene for at dyra får tak 
i det fôret de skal ha etter kalving, og 
den generelle stressbelastningen blir 
mindre. Denne tilvenningen vil ofte 
skje rett før kalving. Den kan med 
fordel gjennomføres tidligere, fordi 
kvigene helst skal ha ro de siste ukene 
av drektigheten. Dyra kan for eksem- 
pel plasseres i kuavdelingen 6 uker før 
kalving, for deretter å tilbringe de siste 
3 ukene i en velferdsavdeling eller fel- 

les kalvingsbinge der det finnes. Ulike 
fjøsløsninger vil ha betydning for hva 
som lar seg gjennomføre.
Generelt bør flere kviger flyttes samti- 
dig inn i kuavdelingen slik at pågangen 
fra de eldre dyra fordeles. Ny rang 
etableres innen 2-4 dager. Flytting 
flere ganger i uka bør unngås da dette 
gir kontinuerlig stress i flokken. Når 
kalving starter, skal alle dyr ha tilgang 
til en tørr, rein og skjermet plass uten 
forstyrrelser fra andre dyr.

Overgangsfôring
Mikrobene i vomma trenger også to til 
tre uker på å venne seg til fôrforand- 

ringer. Av den grunn trenger dyra en 
smak på alle nye fôrslag før kalving.
Generelt anbefales det at kvigene får 
litt kraftfôr tre uker før kalving. Derfra 
trappes mengden gradvis oppover 
som vist i tabell 4. Kraftfôrmengden er 
veiledende og avhengig av grovfôrkva-
liteten i kuavdelingen, holdet på kviga 
og forventet ytelsesnivå etter kalving. 
Tilskudd av ekstra E-vitamin 3-4 uker 
før og etter kalving vil styrke kvigenes 
immunforsvar.
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Planlagt avdrått,kg EKM Under 5000 5500-6500 7000-8000 Over 8500

3 uker før 0,5 0,5 0,5 0,5 - 1

2 uker før 0,5 0,5 0,5 - 1  1 - 2

1 uker før 0,5 0,5 - 1  1 - 2  2 - 3

Tabell 5: Veiledende kraftfôrmengder ukene før kalving. Laveste nivå anbefales til kviger.

Oppsummering 
Alle melkebønder anbefales å sette realistiske målsetninger 
for sitt kvigeoppdrett. Lønnsom drift forutsetter at dyra 
fôres riktig, har god helse og er fruktbare.

   Tenk dyrevelferd! Forholdene bør alltid legges til rette  
for at dyra skal holde seg friske og ikke utsettes for  
unødig stress.

   Kvigene bør vokse jevnt og i takt med skissert vekstkurve.

   Ta ut analyser av eget grovfôr, og lag fôrplaner etter dette!

   Grovfôret bør inneholde minimum 12-13 % råprotein  
for å sikre at kvigene har positiv PBV.

   Et grovfôr med NEL20 =6 MJ/kg TS er godt egnet til  
kviger under ett år. Med fri tilgang trenger dyra kun  
moderate kraftfôrmengder.

   Grovfôr med NEL20 =5,5 MJ/kg TS gir nok energi til  
drektige kviger.

   Graset har variabelt mineralinnhold. Mineraltilskudd  
kan være nødvendig.

   Unngå parasittangrep i beiteperioden!

   Tilleggsfôring på beite anbefales når grastilgangen  
avtar på ettersommeren.

   Kontroller dyras vekt ved innsett. Ekstra energi til 
kompensasjonsvekst er ofte nødvendig de påfølgende 
høstmåneder. Grupper dyra etter faktisk kraftfôrbehov.

   Evaluer dyra på nytt ved juletider. Fôrintensiteten må nå 
modereres og tilpasses vekstkurven for aldersgruppen.

   Styr insemineringstida etter brystmål/vekt og ikke etter 
alder.

   Kvigene bør være store, friske og velutvikla, men ikke 
feite ved kalving.

Kvigeoppdrett er en langsiktig investering, og dyra må 
stelles deretter, – med kunnskap og omtanke.

Utgitt av Topp team fôring,  
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Forfatter og ansvarlig for innhold, fôrberegninger og  
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