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Att åstadkomma optimal kalvmiljö

TEMPERATUR
Under kalvens första 
levnadsmånad har 

den en termoneutral 
zon på 10-26 grader 

Efter en månad 
ändras denna till 

0-23 grader*.

ENERGIBEHOV
Om kalven befin-
ner sig utanför sin 
termoneutrala zon 
behöver den mer 

föda. Vid minusgra-
der får man räkna 
med upp till 40%  

ökat energibehov***.

LUFTFUKTIGHET
Lämpligast relativ 

luftfuktighet för kalv är 
kring 50%*.

DRAGIG MILJÖ
Det är viktigt att kal-
ven inte står dragigt. 
Definitionen av dra-
gigt är 0,3 m/s, vilket 
är knappt märkbart 
för vår känsel. Rök 
stiger rakt upp om 
0-0,2 m/s och är 

ett bra sätt att kolla 
luftrörelser*.

ISOLERAT STALL
Av dessa anledningar 

rekommenderar vi att i 
kallare klimat bygga en 
isolerad kalvavdelning 
med styrd ventilation 
där luftfuktighet noga 

kontrolleras. Genom att 
optimera miljön utefter 
kalvens förutsättningar 

gör man därigenom 
också en foderoptime-

ring. 

DRAGFRITT
Moving Floors kalvboxar 

har täta väggar som 
tester visar ger en dragfri 

miljö (HINT 2013)

Källor: *Ken Nordlund, Wisconsin university, **Renée Båge, SLU, ***Holm&Laue

Forskningen talar sitt klarspråk.

Moving Floors kalvboxar har genomgått tester på Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala, Wageningen Holland, 
Raumberg Gumpenstein Österrike, Högskolan i Nordtrönderlag Norge. Vår egen erfarenhet tillsammans med 
generell forskning om kalvar leder oss att dra följande slutsatser om vad som är en optimal miljö för kalvar.

TILLVÄXTFAS
Kalvens viktigaste 
tillväxtfas är 0-3 
månader, efter 3 
månaders ålder 

infaller puberteten 
och kalven måste 

då växa i långsam-
mare takt för att 

juvret ska utvecklas 
väl. Eftersom vikt 

och hull till största 
del avgör könsmog-
nad är det kalvens 
tillväxt de första tre 
levnadsmånaderna 
som i största grad 

påverkar insemine-
ringsåldern**. 

BAKTERIER
Bakterietillväxt sker 
exponentiellt över 

tid. Ny halm ovanpå 
gammal djupströ-
bädd ger bara ett 
renligt intryck. En 
djupströbädd kan 

innehålla 10 miljar-
der bakterier***.  

AMMONIAK
En djupströbädd 

ansamlar urin och 
gödsel och när 

kalven skyddas från 
drag, genom tex en 
hydda, så uppstår 

ett mikroklimat hos 
kalven med en avse-
värd ammoniakav-

gång som potentiellt 
kan påverka kalvens 

luftvägar*.  

FRISKA KALVAR
Kontinuerlig rengöring 
10-15 ggr/dygn minskar 
drastiskt bakterietillväxt 
och minskar smittryck. 

Eftersom gödseln 
transporteras ut ur 

stallet inom två timmar 
kan ammoniakhalten i 

stalluften reduceras med  
upp till 90%. Den auto-

matiska rengöringen kan 
garantera rena och torra 
djur, vilka också generellt 

är friska djur.
(SLU 2006, Lövsta 2002)

ÖKAD TILLVÄXT
Genom att optimera 

kalvens närmiljö ser vi 
nu hur kalvar på Moving 

Floor växer 20-30% snab-
bare än kalvar i konven-
tionella system. Kalvarna 

är också friskare och 
antibiotikaanvändningen 

minskar kraftigt med 
Moving Floor. 

(HINT 2013, 
MF Gårdsobservationer)

OFÖRÄNDRAT 
BETEENDE

Kalvarna påverkas inte av 
att golvet rör sig. 
(Wageningen 2012)

MINSKAT ARBETE
Enda arbetet som återstår 

är att fylla på strö.  
(Raumberg Gumpenstein 2013)
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Moving Floor

Djupströbädd

Stor skillnad mellan systemen

Att åstadkomma optimal kalvmiljö +++++

- Ofta synligt rent men de facto fuktig och oren miljö

- Bakteriefylld bädd med ammoniakavgång bildar mikroklimat

- Mycket arbetskrävande system

+ Frisk luft 

+ Ren och torr miljö 

+ Reduktion av bakterier och ammoniak med 90%

+ Väsentlig arbetstidsbesparing

+ Ökad tillväxt på kalv

Ofta dras slutsatsen 
att dålig kalvhälsa 

beror på dålig ventila-
tion. Studier visar att 
Moving Floor system 

minskar ammoni-
akhalten i stalluften 
med 90%. Alltså får 

ventilationen en 
mindre betydelse om 

rengöring och ut-
försel av gödsel sker 

frekvent. 
Källa: Schwan, Lövsta, 

2001

96% av kalvarna som 
får diarré också får 
luftvägsproblem. 

Källa: SLU, Svensson, 2003

Vid hälsostörningar 
som diarré kan inte 
kalvmedicin ersätta 

hygien. Bland rekom-
mendationerna finns: 

håll kalvar i mindre 
grupper, håll torrt och 

rent hos kalvarna.
Källa: SLU, Silverlås, 2013

Sjukdom på kalv får 
stora ekonomiska 
konsekvenser på 

kort och lång sikt. En 
diarré kan kosta över 
2000 kronor i direkta 

kostnader. Ytterli-
gare förluster endast 

i reducerad mjölk-
produktion i första 

laktationen är; 
- en diarré ger 350 
liter mindre mjölk
- en antibiotikabe-

handling ger 500 liter 
mindre mjölk

Källa: Cornell, 2012 

Visste du att?


