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Avvänj dina dikalvar 
Hösten är här och det är dags att avvänja dikalvarna som 
föddes i våras. Tillgång till övergångsutfodring och val av 
metod kan minska stressen för kalvarna och därmed 
bibehålla deras tillväxt. 

Övergångsutfodring 

Börja övergångsutfodra kalvarna två till fyra veckor innan 
avvänjning för att minska stressen. Då är de redan vana vid 
att äta det kraftfoder eller grovfoder som de får efter 
avvänjning. Detta gör att den period som kalvarna förlorar 
i vikt blir kortare. Kalvarna ska utfodras i någon typ av 
kalvgömma där inte korna kommer åt fodret. 
Använd kraftfoder och/eller grovfoder som 
övergångsfoder beroende på vad kalvarna ska äta sen. 
Fodrar du med spannmål ska du tänka på att fodermedlet 
bör ha en råproteinhalt på minst 140 gram råprotein per 
kilo torrsubstans. Är råproteinhalten lägre måste 
spannmålen kompletteras med någon typ av 
proteinfodermedel. Vete är olämpligt då det riskerar att bli 
för hög stärkelsenivå. Kraftfoder i kalvgömma ska ges i fri 
tillgång då antalet ätplatser är begränsat och för att 
undvika att djuren äter för mycket om foderbordet stått 
tomt länge. 
 
Olika strategier för avvänjning 
Det finns olika metoder för att avvänja kalvarna. Du 
kanske redan har hittat ett sätt som fungerar bra på din 
gård, men det kan ändå vara bra att känna till de olika 
metoderna. 
 
Abrupt eller plötslig avvänjning 
Kalvarna avvänjs direkt utan någon utfasning. Troligen 
den vanligaste metoden i Sverige. 
 
I omgångar 
Ta hem en tredjedel av korna åt gången med en veckas 
mellanrum. 1/3 tas hem första veckan, 2/3 tas hem andra  
 

         Nr 3 2019 
veckan och de sista korna tas hem tredje veckan. Korna 
som går kvar har en lugnande effekt på de nyavvanda  
kalvarna och när de sista kalvarna tas bort är de som 
avvandes först lugna. 
 
Kontakt mellan ko och kalv 
Kalvarna kan ha viss kontakt med korna och se dem 
genom ett kraftigt stängsel. Försök har visat på att kalvarna 
har bättre tillväxt med den här metoden jämfört med om de 
avvänjs helt utan kontakt med kon. 
 
Nosbricka 
Kalvarna går kvar hos kon och avvänjs genom att man 
sätter på en nosbricka på kalven så att den inte längre kan 
dia på kon. 
 
Att tänka på  
När det är dags för avvänjning underlättar det om kalvarna 
som ska avvänjas är ungefär lika gamla. Därför är det 
viktigt i den långsiktiga planeringen att tänka på hur lång 
betäckningsperiod man har. Plocka hem tjuren i tid på 
hösten. 
Tänk på att kvigor från första brunst fram till att de är 13 
månader gamla inte ska gå med tjur då det finns risk för 
tjuvbetäckning. Detta är reglerat i lagen. 

    
Källa: Skonsam avvänjning av dikalv, sammanställd av 
Anett Seeman och Johanna Bengtsson, Gård & Djurhälsan. 
Text och foto: Ann-Sofie Hedberg 
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Fältvandring naturbetesmark häst/får/nöt - 
1 oktober Vi ger fakta och tips på hur 
naturbeten kan vara en resurs för hästhållare 
och lantbruksföretag. Margareta Bendroth, 
agronom och hästrådgivare på 
Hushållningssällskapet, medverkar. 

 

Studieresa för fårägare i Södermanlands 
län - 3 oktober Under dagen besöker vi 
Kärrbo Prästgård i Västerås och Norrby Gård i 
Kungsör. 

 

Kurs om Kulturspår, fornlämningar samt 
byggnader i landskapet - 9 oktober Hur 
hänger biologisk mångfald ihop med 
kulturspår? På kursen tar vi bland annat upp: 
Var finns forn- och kulturlämningar? Hur kan 
skörden öka med välskötta kulturelement? 
Finns det stöd att söka?  

 
Anmäl dig till aktiviteter på - 
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/tja
nster/kalender.html 
 

 

Mark- och betesförmedlingen fyller ett år 

Länsstyrelsens mark- och betesförmedling 
har nu funnits tillgängligt i mer än ett år. 
Syftet med webbplatsen är att markägare, 
odlingsintresserade och djurägare ska 
kunna på ett smidigt sätt få kontakt med 
varandra. 

Scanna QR-koden eller läs mer på 
Länsstyrelsens webbsida, sök på Mark- och 
betesförmedling. 

 

 

Konferens om jordbrukets vattenhushållning - i ett föränderligt klimat        

För lantbrukare, rådgivare, myndigheter och entreprenörer.                   

Konferensen tar upp frågor om både för lite och för mycket vatten, främst ur ett klimatanpassningsperspektiv. 

Vattenfrågan inom jordbruket är aktuell med torka, skyfall, livsmedelsstrategi och vattendirektiv. Konferensen är 
tänkt att vara en möjlig samlingspunkt för olika delar av samhället. Alla från lantbrukare, rådgivare och 
entreprenörer till myndighetspersoner och forskare är välkomna att delta. Här finns en möjlighet att diskutera vad 
som är på gång, vad som saknas och hur man kan gå vidare i frågan om vattenhushållning. 
 
På konferensen deltar Jordbruksverkets generaldirektör och Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning, 
på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Moderator är Gabriella Ahlström.   
  
 
Kostnaden för konferensen kommer att vara lika med matkostnaden.   
Anmälan: sista anmälningsdag 7 oktober.  
Plats: Louis de Geer Konsert och kongress i Norrköping, Dalsgatan 15 i Industrilandskapet.            

 

 

Vill du hellre prenumerera digitalt eller avprenumerera? Kontakta: Jenny Askenfelt jenny.askenfelt@lansstyrelsen.se     
Så här hanterar vi dina personuppgifter - Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
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Avvänj dina dikalvar 
Hösten är här och det är dags att avvänja dikalvarna som 
föddes i våras. Tillgång till övergångsutfodring och val av 
metod kan minska stressen för kalvarna och därmed 
bibehålla deras tillväxt. 

Övergångsutfodring 

Börja övergångsutfodra kalvarna två till fyra veckor innan 
avvänjning för att minska stressen. Då är de redan vana vid 
att äta det kraftfoder eller grovfoder som de får efter 
avvänjning. Detta gör att den period som kalvarna förlorar 
i vikt blir kortare. Kalvarna ska utfodras i någon typ av 
kalvgömma där inte korna kommer åt fodret. 
Använd kraftfoder och/eller grovfoder som 
övergångsfoder beroende på vad kalvarna ska äta sen. 
Fodrar du med spannmål ska du tänka på att fodermedlet 
bör ha en råproteinhalt på minst 140 gram råprotein per 
kilo torrsubstans. Är råproteinhalten lägre måste 
spannmålen kompletteras med någon typ av 
proteinfodermedel. Vete är olämpligt då det riskerar att bli 
för hög stärkelsenivå. Kraftfoder i kalvgömma ska ges i fri 
tillgång då antalet ätplatser är begränsat och för att 
undvika att djuren äter för mycket om foderbordet stått 
tomt länge. 
 
Olika strategier för avvänjning 
Det finns olika metoder för att avvänja kalvarna. Du 
kanske redan har hittat ett sätt som fungerar bra på din 
gård, men det kan ändå vara bra att känna till de olika 
metoderna. 
 
Abrupt eller plötslig avvänjning 
Kalvarna avvänjs direkt utan någon utfasning. Troligen 
den vanligaste metoden i Sverige. 
 
I omgångar 
Ta hem en tredjedel av korna åt gången med en veckas 
mellanrum. 1/3 tas hem första veckan, 2/3 tas hem andra  
 

         Nr 3 2019 
veckan och de sista korna tas hem tredje veckan. Korna 
som går kvar har en lugnande effekt på de nyavvanda  
kalvarna och när de sista kalvarna tas bort är de som 
avvandes först lugna. 
 
Kontakt mellan ko och kalv 
Kalvarna kan ha viss kontakt med korna och se dem 
genom ett kraftigt stängsel. Försök har visat på att kalvarna 
har bättre tillväxt med den här metoden jämfört med om de 
avvänjs helt utan kontakt med kon. 
 
Nosbricka 
Kalvarna går kvar hos kon och avvänjs genom att man 
sätter på en nosbricka på kalven så att den inte längre kan 
dia på kon. 
 
Att tänka på  
När det är dags för avvänjning underlättar det om kalvarna 
som ska avvänjas är ungefär lika gamla. Därför är det 
viktigt i den långsiktiga planeringen att tänka på hur lång 
betäckningsperiod man har. Plocka hem tjuren i tid på 
hösten. 
Tänk på att kvigor från första brunst fram till att de är 13 
månader gamla inte ska gå med tjur då det finns risk för 
tjuvbetäckning. Detta är reglerat i lagen. 

    
Källa: Skonsam avvänjning av dikalv, sammanställd av 
Anett Seeman och Johanna Bengtsson, Gård & Djurhälsan. 
Text och foto: Ann-Sofie Hedberg 
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Fältvandring naturbetesmark häst/får/nöt - 
1 oktober Vi ger fakta och tips på hur 
naturbeten kan vara en resurs för hästhållare 
och lantbruksföretag. Margareta Bendroth, 
agronom och hästrådgivare på 
Hushållningssällskapet, medverkar. 

 

Studieresa för fårägare i Södermanlands 
län - 3 oktober Under dagen besöker vi 
Kärrbo Prästgård i Västerås och Norrby Gård i 
Kungsör. 

 

Kurs om Kulturspår, fornlämningar samt 
byggnader i landskapet - 9 oktober Hur 
hänger biologisk mångfald ihop med 
kulturspår? På kursen tar vi bland annat upp: 
Var finns forn- och kulturlämningar? Hur kan 
skörden öka med välskötta kulturelement? 
Finns det stöd att söka?  

 
Anmäl dig till aktiviteter på - 
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/tja
nster/kalender.html 
 

 

Mark- och betesförmedlingen fyller ett år 

Länsstyrelsens mark- och betesförmedling 
har nu funnits tillgängligt i mer än ett år. 
Syftet med webbplatsen är att markägare, 
odlingsintresserade och djurägare ska 
kunna på ett smidigt sätt få kontakt med 
varandra. 

Scanna QR-koden eller läs mer på 
Länsstyrelsens webbsida, sök på Mark- och 
betesförmedling. 

 

 

Konferens om jordbrukets vattenhushållning - i ett föränderligt klimat        

För lantbrukare, rådgivare, myndigheter och entreprenörer.                   

Konferensen tar upp frågor om både för lite och för mycket vatten, främst ur ett klimatanpassningsperspektiv. 

Vattenfrågan inom jordbruket är aktuell med torka, skyfall, livsmedelsstrategi och vattendirektiv. Konferensen är 
tänkt att vara en möjlig samlingspunkt för olika delar av samhället. Alla från lantbrukare, rådgivare och 
entreprenörer till myndighetspersoner och forskare är välkomna att delta. Här finns en möjlighet att diskutera vad 
som är på gång, vad som saknas och hur man kan gå vidare i frågan om vattenhushållning. 
 
På konferensen deltar Jordbruksverkets generaldirektör och Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning, 
på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Moderator är Gabriella Ahlström.   
  
 
Kostnaden för konferensen kommer att vara lika med matkostnaden.   
Anmälan: sista anmälningsdag 7 oktober.  
Plats: Louis de Geer Konsert och kongress i Norrköping, Dalsgatan 15 i Industrilandskapet.            

 

 

Vill du hellre prenumerera digitalt eller avprenumerera? Kontakta: Jenny Askenfelt jenny.askenfelt@lansstyrelsen.se     
Så här hanterar vi dina personuppgifter - Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
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Avvänj dina dikalvar 
Hösten är här och det är dags att avvänja dikalvarna som 
föddes i våras. Tillgång till övergångsutfodring och val av 
metod kan minska stressen för kalvarna och därmed 
bibehålla deras tillväxt. 

Övergångsutfodring 

Börja övergångsutfodra kalvarna två till fyra veckor innan 
avvänjning för att minska stressen. Då är de redan vana vid 
att äta det kraftfoder eller grovfoder som de får efter 
avvänjning. Detta gör att den period som kalvarna förlorar 
i vikt blir kortare. Kalvarna ska utfodras i någon typ av 
kalvgömma där inte korna kommer åt fodret. 
Använd kraftfoder och/eller grovfoder som 
övergångsfoder beroende på vad kalvarna ska äta sen. 
Fodrar du med spannmål ska du tänka på att fodermedlet 
bör ha en råproteinhalt på minst 140 gram råprotein per 
kilo torrsubstans. Är råproteinhalten lägre måste 
spannmålen kompletteras med någon typ av 
proteinfodermedel. Vete är olämpligt då det riskerar att bli 
för hög stärkelsenivå. Kraftfoder i kalvgömma ska ges i fri 
tillgång då antalet ätplatser är begränsat och för att 
undvika att djuren äter för mycket om foderbordet stått 
tomt länge. 
 
Olika strategier för avvänjning 
Det finns olika metoder för att avvänja kalvarna. Du 
kanske redan har hittat ett sätt som fungerar bra på din 
gård, men det kan ändå vara bra att känna till de olika 
metoderna. 
 
Abrupt eller plötslig avvänjning 
Kalvarna avvänjs direkt utan någon utfasning. Troligen 
den vanligaste metoden i Sverige. 
 
I omgångar 
Ta hem en tredjedel av korna åt gången med en veckas 
mellanrum. 1/3 tas hem första veckan, 2/3 tas hem andra  
 

         Nr 3 2019 
veckan och de sista korna tas hem tredje veckan. Korna 
som går kvar har en lugnande effekt på de nyavvanda  
kalvarna och när de sista kalvarna tas bort är de som 
avvandes först lugna. 
 
Kontakt mellan ko och kalv 
Kalvarna kan ha viss kontakt med korna och se dem 
genom ett kraftigt stängsel. Försök har visat på att kalvarna 
har bättre tillväxt med den här metoden jämfört med om de 
avvänjs helt utan kontakt med kon. 
 
Nosbricka 
Kalvarna går kvar hos kon och avvänjs genom att man 
sätter på en nosbricka på kalven så att den inte längre kan 
dia på kon. 
 
Att tänka på  
När det är dags för avvänjning underlättar det om kalvarna 
som ska avvänjas är ungefär lika gamla. Därför är det 
viktigt i den långsiktiga planeringen att tänka på hur lång 
betäckningsperiod man har. Plocka hem tjuren i tid på 
hösten. 
Tänk på att kvigor från första brunst fram till att de är 13 
månader gamla inte ska gå med tjur då det finns risk för 
tjuvbetäckning. Detta är reglerat i lagen. 

    
Källa: Skonsam avvänjning av dikalv, sammanställd av 
Anett Seeman och Johanna Bengtsson, Gård & Djurhälsan. 
Text och foto: Ann-Sofie Hedberg 
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Fältvandring naturbetesmark häst/får/nöt - 
1 oktober Vi ger fakta och tips på hur 
naturbeten kan vara en resurs för hästhållare 
och lantbruksföretag. Margareta Bendroth, 
agronom och hästrådgivare på 
Hushållningssällskapet, medverkar. 

 

Studieresa för fårägare i Södermanlands 
län - 3 oktober Under dagen besöker vi 
Kärrbo Prästgård i Västerås och Norrby Gård i 
Kungsör. 

 

Kurs om Kulturspår, fornlämningar samt 
byggnader i landskapet - 9 oktober Hur 
hänger biologisk mångfald ihop med 
kulturspår? På kursen tar vi bland annat upp: 
Var finns forn- och kulturlämningar? Hur kan 
skörden öka med välskötta kulturelement? 
Finns det stöd att söka?  

 
Anmäl dig till aktiviteter på - 
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/tja
nster/kalender.html 
 

 

Mark- och betesförmedlingen fyller ett år 

Länsstyrelsens mark- och betesförmedling 
har nu funnits tillgängligt i mer än ett år. 
Syftet med webbplatsen är att markägare, 
odlingsintresserade och djurägare ska 
kunna på ett smidigt sätt få kontakt med 
varandra. 

Scanna QR-koden eller läs mer på 
Länsstyrelsens webbsida, sök på Mark- och 
betesförmedling. 

 

 

Konferens om jordbrukets vattenhushållning - i ett föränderligt klimat        

För lantbrukare, rådgivare, myndigheter och entreprenörer.                   

Konferensen tar upp frågor om både för lite och för mycket vatten, främst ur ett klimatanpassningsperspektiv. 

Vattenfrågan inom jordbruket är aktuell med torka, skyfall, livsmedelsstrategi och vattendirektiv. Konferensen är 
tänkt att vara en möjlig samlingspunkt för olika delar av samhället. Alla från lantbrukare, rådgivare och 
entreprenörer till myndighetspersoner och forskare är välkomna att delta. Här finns en möjlighet att diskutera vad 
som är på gång, vad som saknas och hur man kan gå vidare i frågan om vattenhushållning. 
 
På konferensen deltar Jordbruksverkets generaldirektör och Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning, 
på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Moderator är Gabriella Ahlström.   
  
 
Kostnaden för konferensen kommer att vara lika med matkostnaden.   
Anmälan: sista anmälningsdag 7 oktober.  
Plats: Louis de Geer Konsert och kongress i Norrköping, Dalsgatan 15 i Industrilandskapet.            
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www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
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Avvänj dina dikalvar 
Hösten är här och det är dags att avvänja dikalvarna som 
föddes i våras. Tillgång till övergångsutfodring och val av 
metod kan minska stressen för kalvarna och därmed 
bibehålla deras tillväxt. 

Övergångsutfodring 

Börja övergångsutfodra kalvarna två till fyra veckor innan 
avvänjning för att minska stressen. Då är de redan vana vid 
att äta det kraftfoder eller grovfoder som de får efter 
avvänjning. Detta gör att den period som kalvarna förlorar 
i vikt blir kortare. Kalvarna ska utfodras i någon typ av 
kalvgömma där inte korna kommer åt fodret. 
Använd kraftfoder och/eller grovfoder som 
övergångsfoder beroende på vad kalvarna ska äta sen. 
Fodrar du med spannmål ska du tänka på att fodermedlet 
bör ha en råproteinhalt på minst 140 gram råprotein per 
kilo torrsubstans. Är råproteinhalten lägre måste 
spannmålen kompletteras med någon typ av 
proteinfodermedel. Vete är olämpligt då det riskerar att bli 
för hög stärkelsenivå. Kraftfoder i kalvgömma ska ges i fri 
tillgång då antalet ätplatser är begränsat och för att 
undvika att djuren äter för mycket om foderbordet stått 
tomt länge. 
 
Olika strategier för avvänjning 
Det finns olika metoder för att avvänja kalvarna. Du 
kanske redan har hittat ett sätt som fungerar bra på din 
gård, men det kan ändå vara bra att känna till de olika 
metoderna. 
 
Abrupt eller plötslig avvänjning 
Kalvarna avvänjs direkt utan någon utfasning. Troligen 
den vanligaste metoden i Sverige. 
 
I omgångar 
Ta hem en tredjedel av korna åt gången med en veckas 
mellanrum. 1/3 tas hem första veckan, 2/3 tas hem andra  
 

         Nr 3 2019 
veckan och de sista korna tas hem tredje veckan. Korna 
som går kvar har en lugnande effekt på de nyavvanda  
kalvarna och när de sista kalvarna tas bort är de som 
avvandes först lugna. 
 
Kontakt mellan ko och kalv 
Kalvarna kan ha viss kontakt med korna och se dem 
genom ett kraftigt stängsel. Försök har visat på att kalvarna 
har bättre tillväxt med den här metoden jämfört med om de 
avvänjs helt utan kontakt med kon. 
 
Nosbricka 
Kalvarna går kvar hos kon och avvänjs genom att man 
sätter på en nosbricka på kalven så att den inte längre kan 
dia på kon. 
 
Att tänka på  
När det är dags för avvänjning underlättar det om kalvarna 
som ska avvänjas är ungefär lika gamla. Därför är det 
viktigt i den långsiktiga planeringen att tänka på hur lång 
betäckningsperiod man har. Plocka hem tjuren i tid på 
hösten. 
Tänk på att kvigor från första brunst fram till att de är 13 
månader gamla inte ska gå med tjur då det finns risk för 
tjuvbetäckning. Detta är reglerat i lagen. 

    
Källa: Skonsam avvänjning av dikalv, sammanställd av 
Anett Seeman och Johanna Bengtsson, Gård & Djurhälsan. 
Text och foto: Ann-Sofie Hedberg 
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Fältvandring naturbetesmark häst/får/nöt - 
1 oktober Vi ger fakta och tips på hur 
naturbeten kan vara en resurs för hästhållare 
och lantbruksföretag. Margareta Bendroth, 
agronom och hästrådgivare på 
Hushållningssällskapet, medverkar. 

 

Studieresa för fårägare i Södermanlands 
län - 3 oktober Under dagen besöker vi 
Kärrbo Prästgård i Västerås och Norrby Gård i 
Kungsör. 

 

Kurs om Kulturspår, fornlämningar samt 
byggnader i landskapet - 9 oktober Hur 
hänger biologisk mångfald ihop med 
kulturspår? På kursen tar vi bland annat upp: 
Var finns forn- och kulturlämningar? Hur kan 
skörden öka med välskötta kulturelement? 
Finns det stöd att söka?  

 
Anmäl dig till aktiviteter på - 
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/tja
nster/kalender.html 
 

 

Mark- och betesförmedlingen fyller ett år 

Länsstyrelsens mark- och betesförmedling 
har nu funnits tillgängligt i mer än ett år. 
Syftet med webbplatsen är att markägare, 
odlingsintresserade och djurägare ska 
kunna på ett smidigt sätt få kontakt med 
varandra. 

Scanna QR-koden eller läs mer på 
Länsstyrelsens webbsida, sök på Mark- och 
betesförmedling. 

 

 

Konferens om jordbrukets vattenhushållning - i ett föränderligt klimat        

För lantbrukare, rådgivare, myndigheter och entreprenörer.                   

Konferensen tar upp frågor om både för lite och för mycket vatten, främst ur ett klimatanpassningsperspektiv. 

Vattenfrågan inom jordbruket är aktuell med torka, skyfall, livsmedelsstrategi och vattendirektiv. Konferensen är 
tänkt att vara en möjlig samlingspunkt för olika delar av samhället. Alla från lantbrukare, rådgivare och 
entreprenörer till myndighetspersoner och forskare är välkomna att delta. Här finns en möjlighet att diskutera vad 
som är på gång, vad som saknas och hur man kan gå vidare i frågan om vattenhushållning. 
 
På konferensen deltar Jordbruksverkets generaldirektör och Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning, 
på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Moderator är Gabriella Ahlström.   
  
 
Kostnaden för konferensen kommer att vara lika med matkostnaden.   
Anmälan: sista anmälningsdag 7 oktober.  
Plats: Louis de Geer Konsert och kongress i Norrköping, Dalsgatan 15 i Industrilandskapet.            

 

 

Vill du hellre prenumerera digitalt eller avprenumerera? Kontakta: Jenny Askenfelt jenny.askenfelt@lansstyrelsen.se     
Så här hanterar vi dina personuppgifter - Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
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Avvänj dina dikalvar 
Hösten är här och det är dags att avvänja dikalvarna som 
föddes i våras. Tillgång till övergångsutfodring och val av 
metod kan minska stressen för kalvarna och därmed 
bibehålla deras tillväxt. 

Övergångsutfodring 

Börja övergångsutfodra kalvarna två till fyra veckor innan 
avvänjning för att minska stressen. Då är de redan vana vid 
att äta det kraftfoder eller grovfoder som de får efter 
avvänjning. Detta gör att den period som kalvarna förlorar 
i vikt blir kortare. Kalvarna ska utfodras i någon typ av 
kalvgömma där inte korna kommer åt fodret. 
Använd kraftfoder och/eller grovfoder som 
övergångsfoder beroende på vad kalvarna ska äta sen. 
Fodrar du med spannmål ska du tänka på att fodermedlet 
bör ha en råproteinhalt på minst 140 gram råprotein per 
kilo torrsubstans. Är råproteinhalten lägre måste 
spannmålen kompletteras med någon typ av 
proteinfodermedel. Vete är olämpligt då det riskerar att bli 
för hög stärkelsenivå. Kraftfoder i kalvgömma ska ges i fri 
tillgång då antalet ätplatser är begränsat och för att 
undvika att djuren äter för mycket om foderbordet stått 
tomt länge. 
 
Olika strategier för avvänjning 
Det finns olika metoder för att avvänja kalvarna. Du 
kanske redan har hittat ett sätt som fungerar bra på din 
gård, men det kan ändå vara bra att känna till de olika 
metoderna. 
 
Abrupt eller plötslig avvänjning 
Kalvarna avvänjs direkt utan någon utfasning. Troligen 
den vanligaste metoden i Sverige. 
 
I omgångar 
Ta hem en tredjedel av korna åt gången med en veckas 
mellanrum. 1/3 tas hem första veckan, 2/3 tas hem andra  
 

         Nr 3 2019 
veckan och de sista korna tas hem tredje veckan. Korna 
som går kvar har en lugnande effekt på de nyavvanda  
kalvarna och när de sista kalvarna tas bort är de som 
avvandes först lugna. 
 
Kontakt mellan ko och kalv 
Kalvarna kan ha viss kontakt med korna och se dem 
genom ett kraftigt stängsel. Försök har visat på att kalvarna 
har bättre tillväxt med den här metoden jämfört med om de 
avvänjs helt utan kontakt med kon. 
 
Nosbricka 
Kalvarna går kvar hos kon och avvänjs genom att man 
sätter på en nosbricka på kalven så att den inte längre kan 
dia på kon. 
 
Att tänka på  
När det är dags för avvänjning underlättar det om kalvarna 
som ska avvänjas är ungefär lika gamla. Därför är det 
viktigt i den långsiktiga planeringen att tänka på hur lång 
betäckningsperiod man har. Plocka hem tjuren i tid på 
hösten. 
Tänk på att kvigor från första brunst fram till att de är 13 
månader gamla inte ska gå med tjur då det finns risk för 
tjuvbetäckning. Detta är reglerat i lagen. 

    
Källa: Skonsam avvänjning av dikalv, sammanställd av 
Anett Seeman och Johanna Bengtsson, Gård & Djurhälsan. 
Text och foto: Ann-Sofie Hedberg 
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