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Af Hanne Skovsgaard Pedersen, Dyrlæge, ph.d. og Kalvespecialist hos coloQuick International  

 
Antistoffer fra råmælk skaber 

sundere kalve og højere ydelse 
 

Råmælk er afgørende for kviekalvens sundhed, tilvækst og senere mælkeydelse. Optimering 

af råmælksmanagement er simpelt og kræver ikke store økonomiske investeringer - men 

husk, for hver kalv har du kun én chance! 

Fire vigtige overvejelser ved optimering af råmælksmanagement: 

1. Hvorledes optimering af råmælksmanagement medfører en økonomisk gevinst 

2. Hvorfor mængden af antistoffer som tildeles kalven, er absolut afgørende 

3. Hvorfor hurtig råmælkstildeling efter fødslen er kritisk 

4. Hvorfor implementering og fastholdelse af god råmælkshygiejne ikke må 

undervurderes 

Dette er den anden ud af fire artikler med fokus på hvorfor mængden af antistoffer er 

afgørende. 
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Om Hanne Skovsgaard og coloQuick International 

Hanne Skovsgaard Pedersen er uddannet dyrlæge ph.d., med erfaring fra stordyrspraksis og 

10 år som forsker. Hendes fokusområder er udvikling og formidling af faglig viden omkring 

optimering af kalve management. 

 

coloQuick International er en del af virksomheden Calvex A/S (grundlagt i 1992). coloQuick 

leverer produkter og viden, med henblik på at øge produktiviteten og nedsætte 

antibiotikaforbruget i malkekvægsbesætninger, ved at fokusere på de første timer af kalvens 

liv. 
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Det har afgørende betydning for kalvens sundhed, tilvækst og senere ydelsesniveau som ko, at 

kalven modtager en høj koncentration af antistoffer via råmælken. Antistoffer overføres ikke fra 

ko til kalv under drægtigheden (Brambell 1958), hvormed tilførslen af antistoffer gennem 

råmælken er altafgørende. En dårlig råmælksforsyning vil gøre kalven sårbar overfor sygdomme i 

de første uger (Figur 1) og resultere i en lavere mælkeydelse senere hen (Heinrichs & Heinrichs 

2011). 

 

 

Figur 1: En god råmælksforsyning sikrer en høj sundhed og tilvækst, indtil kalvens egen antistofproduktion 

er etableret. Modsat vil en dårlig råmælksforsyning øge risikoen for infektioner og reducere kalvens tilvækst 

de første uger af kalvens liv. 

Stor variation i råmælkens antistofindhold 

En god råmælksstrategi lægger fundamentet for produktionen af stærke og højtydende 

malkekøer. En af udfordringerne i praksis er imidlertid en stor variation i råmælkens 

antistofindhold mellem køer i en besætning, hvilket er påvist i både danske og udenlandske 

studier (Tabel 1). Variationen i råmælkskvalitet mellem køer skyldes flere faktorer, herunder 

genetik, laktationsnummer, tidsrum fra kælvning til malkning, samt fodring og management i 

goldperioden.   
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Tabel 1: Videnskabelige undersøgelser som påviser en stor variation i antistofindholdet (IgG) i råmælk fra 

forskellige køer. 

 

NB: Råmælkens antistofindhold er vist som gram antistoffer per liter råmælk, hvilket ikke kan sammenlignes 

direkte med Brix-værdi 

 

Den store variation i råmælkens antistofindhold har den konsekvens, at det ikke er muligt på 

forhånd at forudsige, hvorvidt en ko producerer råmælk af høj eller lav kvalitet. Det betyder, at 

såfremt råmælken tildeles direkte fra ko til kalv uden kvalitetstest, vil det være tilfældigt og 

uforudsigeligt, om en kalv modtager mange eller få antistoffer. Tages der derimod hånd om 

råmælksmanagement, gives de bedste forudsætninger til alle besætningens kalve, for at udvikle 

sig til stærke og højtydende malkekøer. 

 

Test råmælkens antistofindhold 

I enhver besætning vil der således være en variation i råmælkens indhold af antistoffer, hvorfor 

råmælken altid bør testes. Råmælkens antistofindhold kan ikke forudsiges - heller ikke på 

baggrund af koens laktationsnummer. Rent statistisk er der en større chance for at ældre køer 

producerer råmælk med et højt antistofindhold - men nogle kvier producerer råmælk af høj 

kvalitet ligesom nogle ældre køer vil producere råmælk af lav kvalitet! Koens laktationsnummer er 

således uegnet som selvstændigt kriterie for udvælgelse af råmælk til de nyfødte kalve, ligesom 

antistofindholdet heller ikke kan vurderes præcist nok ud fra eksempelvis råmælkens konsistens 

eller farve. 
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Fastlæg besætningens råmælkskvalitet 

Råmælkens antistofindhold bør derfor altid testes med et Brix-refraktometer (Figur 2). Et 

refraktometer måler lysets brydning i en væske, og undersøgelser har vist, at målingen kan bruges 

til at estimere råmælkens koncentration af antistoffer (Bielmann et al. 2010, Bartier et al. 2015). Et 

Brix-refraktometer er således en nem, hurtig og retvisende måde at vurdere råmælkens 

antistofindhold. Rent praktisk kan der bruges enten et analogt refraktometer (Brix-værdi aflæses 

manuelt på en skala som vist i figur 2) eller et digitalt refraktometer (Brix-værdi vises automatisk i 

display). Et par dråber råmælk placeres på refraktometrets glasplade og Brix-værdien aflæses 

nemt og enkelt. Hvorvidt der vælges at bruge et analogt eller et digitalt refraktometer, kan bero på 

temperament, men begge typer af refraktometre er anvendelige til formålet. Digitale 

refraktometre er dog relativt dyrere, og eftersom manuel aflæsning på en Brix-skala er fuldt ud 

tilstrækkeligt for at kvalitetsteste og sortere råmælk, kan dette instrument anbefales. 

 

 

Figur 2: Råmælkens antistofindhold bør altid testes med et refraktometer, hvormed man sikrer, at alle kalve 

modtager råmælk af høj kvalitet 
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Fastlæg besætningens egen sorteringsgrænse 

Det har afgørende betydning for kalvens sundhed og senere ydelsesniveau, at man måler 

råmælkens koncentration af antistoffer – og at kalven tildeles den bedste råmælk fra 

besætningens køer. Jo højere antistofindhold i råmælken - jo højere antistofkoncentration i 

kalvens blod.  

Der bør ses bort fra den ofte nævnte grænseværdi på Brix 22 (svarende til et antistofindhold i 

råmælken på 50 g/L), da målet i stedet bør være at gennemføre en råmælksstrategi med 

udgangspunkt i at anvende den bedst mulige råmælk, som er tilgængelig i besætningen. Den 

enkelte besætning bør derfor fastsætte en individuel sorteringsgrænse (Brix-værdi) - bestemt ud 

fra gennemsnit og variation i råmælkens antistofindhold blandt egne køer (Figur 3). På denne 

måde sikres, at alle besætningens nyfødte kalve får den bedst mulige start. Der bør selvfølgelig 

samtidig arbejdes på at hæve niveauet for besætningens råmælkskvalitet, så sorteringsgrænsen 

kan hæves mest muligt (Figur 3, besætning B) - blandt andet ved fokus på fodring og management 

hos goldkøerne samt malkning af koen hurtigt efter kælvning. 

 

 

Figur 3: Illustration af den praktiske tilgang for optimering af råmælksmanagement i to besætninger (A, B) 

med forskellig råmælkskvalitet. Besætning A producerer råmælk med et lavere antistofindhold (lav Brix 

værdi) sammenlignet med besætning B. Hver besætning bør fastsætte deres egen sorteringsgrænse ( 

Besætning A);  Besætning B), for at sikre, at alle kalve modtager besætningens bedste råmælk. 
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Gør dit bedste! 

Vi bør altid stræbe mod at gøre det bedst muligt! I diskussionen om råmælkskvalitet og 

grænseværdier er det vigtigt at huske, at den traditionelle grænseværdi på Brix 22, er baseret på 

forsøg fra 1980’erne- og 90’erne, udført under daværende rammer og mål for 

malkekvægsproduktionen (Gay 1983, NAHMS 1993). Resultaterne fra disse forsøg viste en 

reduceret sygdomsfrekvens og dødelighed blandt kalve med et antistofindhold i blodet på over 10 

g/L. Der er dog intet der taler for, at det ikke skulle være fordelagtigt for kalvens sundhed, tilvækst 

og senere mælkeydelse at øge immuniseringsgraden yderligere. Nyere forsøg ser således også en 

effekt af at hæve barren og gå efter en højere antistofkoncentration i kalvens blod (Urie et al. 

2018, Lombard et al. 2020). 

Et simpelt tiltag med stor effekt 

Test af råmælkens antistofindhold og lagring af besætningens bedste råmælk, er relevant for alle 

besætninger. Tiltaget vil forbedre råmælkskvaliteten til besætningens kalve, uanset om 

antistofindholdet som udgangspunkt er lavt eller højt. Test af råmælken er et simpelt og enkelt 

redskab til at optimere råmælksmanagement, nedsætte sygdomsfrekvensen, øge tilvæksten og i 

sidste ende producere en bedre malkeko. 

 

De tre vigtigste budskaber i artiklen: 
 

1. Råmælk med en høj koncentration af antistoffer resulterer i gode kalve samt stærke 

og højtydende køer 

2. Det er nødvendigt at teste råmælkens antistofindhold pga. en stor variation i 

råmælkskvaliteten fra ko til ko 

3. Fastlæg egen sorteringsgrænse og brug besætningens bedste råmælk. 

Sorteringsgrænsen skal løbende justeres ift. besætningens aktuelle niveau. 
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