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Sammendrag 

I denne rapport er der samlet en beskrivelse af 3 analyser. En generel undersøgelse af, 
hvor gamle kalvene er, når de flyttes fra fødselsbesætningen til slagtekalveproducenten. 
Dernæst en lavet en analyse ud fra Kvægdatabasen af betydningen af flyttetidspunktet, 
og om kalven har været behandlet i fødselsbesætningen eller ej på kalvenes produktions-
resultater og sundhed. Endelig er der til sidst en analyse af data fra de fire slagtekalve-
besætninger, hvor det specielt er undersøgt, om det er kalvens alder eller vægt ved flyt-
ningen, der har betydning for dens produktionsresultater og sundhed. Derudover er der i 
denne analyse også kigget på betydningen af sygdomsbehandlinger i overgangsperioden. 

Resultat af den generelle undersøgelse viste: 

 At i gennemsnit var kalvene født i 2010 32,3 dage gamle, før de blev flyttet, mens 
kalve født i 2015 var 35,7 dage gamle, når de blev flyttet. 

 At det især er antallet af kalve der flyttes, før de bliver 20 dage gamle, der er fal-
det kraftigt fra 2010 til 2015.  

Resultatet af den landsdækkende analyse viste: 

 At der ikke var den store sammenhæng mellem kalvens produktionsresultater og 
hvornår kalven blev flyttet, selv om effekterne af alder ved flytning for kalve op-
drættet i Dansk Kalv besætninger i meget høj grad var signifikante.  

 Men at kalve, der blev flyttet, før de var 30 dage gamle, til Dansk Kalv producen-
ter, havde en tilvækst der var ca. 15 gram højere pr. dag end kalve flyttet, når de 
var over 50 dage gamle. 

 At kalve, der blev flyttet, før de var 30 dage gamle, til Dansk Kalv producenter, 
også havde en ca. 5 % større chance for at opfylde kravene til Dansk Kalv end 
kalve flyttet, når de var over 50 dage gamle. 

 At for kalve opdrættet i Dansk Kalv besætninger var der en signifikant effekt af, 
hvornår kalven blev flyttet på frekvensen af slagtebemærkninger for lun-
ge/lungehinder, leverbylder og bughinder. Kalve der blev flyttet tidligt havde så-
ledes en lidt højere frekvens af slagtebemærkninger end kalve, der blev flyttet 
sent.  

 At kalve, der var i live ved 92 dage, havde en større risiko for at dø i resten af pe-
rioden, hvis de var flyttet enten tidligt (<30 dage) eller sent (>50 dage). 

 At for kalve flyttet til Dansk Kalv besætninger var der samlet set ikke den store 
sammenhæng mellem andelen af kalve behandlet for lungelidelse i slagtekalvebe-
sætningen og flyttetidspunktet, bortset fra at kalve flyttet sent (>50 dage) havde 
en lavere frekvens.  

 At både i overgangsperioden og efter overgangsperioden havde kalve flyttet sent 
til en Dansk Kalv besætning en højere frekvens af behandlinger for lungebetæn-
delse end kalve flyttet tidligt.  

 

 At det ikke havde den store numeriske betydning for kalvens produktions- og 
slagteresultater, om kalven var behandlet i fødselsbesætningen eller ikke, selv om 
effekterne i Dansk Kalv besætninger undtagen for slagtefarve var signifikante. 
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 Kalve behandlet i fødselsbesætningen havde dog en beregnet tilvækst fra fødsel til 
slagtning, der var ca. 10 gram lavere pr. dag end kalve, der ikke var behandlet.   

 At andelen af kalve, der opfyldte Dansk Kalv kravene, kun var 1,4 % enheder hø-
jere for ubehandlede kalve end behandlede kalve.  

 At kalve opdrættet i Dansk Kalv besætninger og som havde en sygdomsbehand-
ling i fødselsbesætningen i alderen 0-20 dage havde signifikant højere frekvens af 
bemærkninger for lungehindebetændelse og samlet på lungerne end kalve der ik-
ke var behandlet for sygdomme i fødselsbesætningen. Mindste kvadraters gen-
nemsnittet for bemærkninger for lunge/lungehindebetændelse var på 14,0 % for 
behandlede kalve og på 12,4 % for ubehandlede kalve. 

 At der for de andre grupper af slagtebemærkninger og for kalve opdrættet i ung-
tyrebesætninger ikke var signifikant forskel på behandlede og ubehandlede kalve.  

 At kalve opdrættet i Dansk Kalv besætninger og som havde en sygdomsbehand-
ling i fødselsbesætningen i alderen 0-20 dage havde signifikant højere risiko for at 
dø. 

 At kalve, behandlet i fødselsbesætningen, også havde en signifikant højere risiko 
for at blive behandlet for lungebetændelse samlet og i slutningen af slagtekalve-
perioden. I de andre perioder var der ikke en signifikant forskel. 

Derudover viste analysen: 

 At fødselsbesætningen generelt betyder lidt i forhold til den individuelle variation 
mellem kalvene. 

 At betydningen af slagtekalvebesætning generelt var større for kalve opdrættet af 
ungtyreproducenter end i Dansk Kalv besætninger. F.eks. er slagtekalvebesæt-
ningen skyld i omkring 11 % af variationen i tilvæksten i Dansk Kalv besætninger, 
mens slagtekalvebesætningen er skyld i 29,5% af variationen i besætninger, der 
producerer ungtyre. 

 At for antallet af sygdomsbehandlinger ser slagtekalvebesætningen ud til at bety-
de rigtigt meget for andelen af indberettede behandlinger.  

Resultatet af analysen af data fra fire store slagtekalve producenter viste: 

 At jo mere kalvene vejer i forhold til deres alder, når de flyttes, jo bedre klarer de 
sig i slagtekalvebesætningen.  

 At kalve, der flyttes sent, samlet set klarer sig lidt dårligere. Men ser man på den 
samlede tilvækst i slagtekalvebesætningen, så er den faktisk ikke afhængig af al-
der ved flytning. 

 At jo tidligere kalvene flyttes, jo bedre vokser de i slutningen (fra 5-9 måneder) i 
slagtekalvebesætningen. 

 At andelen af kalve, der opfylder Dansk Kalv kravene, falder jo ældre kalvene er, 
når de flyttes. 

 At andelen af kalve, der opfylder Dansk Kalv kravene, stiger jo mere kalvene ve-
jer, når de flyttes. 

 At jo mere kalven vejer, når den flyttes, jo lavere ser frekvensen af bemærknin-
ger for lungelidelser ud til at være (P=0.05). 

 At jo yngre kalvene er, når de flyttes, jo højere ser frekvensen af leverbylder ud 
til at være (P<0.01). 
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 At jo mere kalven vejer, når den flyttes, jo lavere er andelen af kalve behandlet 
for lungelidelser i overgangsperioden og efter overgangsperioden. 

 At efter overgangsperioden ser de meget tunge kalve (over 80 kg) dog ud til at 
have en lidt større behandlingsfrekvens. 

 At kalve, der var gamle ved flytning (>50 dage), samlet set har en lidt lavere be-
handlingsfrekvens for lungebetændelse, men at de har en del højere frekvens af 
behandlinger i overgangsperioden og efter overgangsperioden. 

 Kalve, der var behandlet i overgangsperioden klarede sig samlet set marginalt 
dårligere end kalve, der ikke har været behandlet. F.eks. var tilvæksten i slagte-
kalvebesætningen i gennemsnit ca. 20 gram lavere pr. dag for de behandlede kal-
ve. 

 Behandling i overgangsperioden betød også, at kun 83,2% af de behandlede kal-
vene opfyldte Dansk Kalv kravene mod 86,0 % af de ikke behandlede kalve. 

 At ser man på enkelt perioder, så var tilvæksten lavere i starten for de behandle-
de kalve, mens behandlede kalve ikke voksede dårligere i slutningen af perioden 
(5-9 måneder). 

 Kalve, der var behandlet i overgangsperioden, havde helt klar en højere frekvens 
af slagtebemærkninger for lungelidelser end kalve der ikke var behandlet. Gen-
nemsnit for den samlede frekvens af bemærkninger for lunge/lungehinde-lidelser 
var på 19,4 % for behandlede kalve og på 11,5 % for ubehandlede kalve. 

 At kalve, der var behandlet i overgangsperioden, næsten havde den dobbelte risi-
ko for at dø i slagtekalvebesætningen. 

 At kalve, der var behandlet i overgangsperioden, helt klart havde en højere fre-
kvens af behandlinger for sygdomme efter overgangsperioden. 

 At kalve, der var behandlet i overgangsperioden, også før overgangsperioden 
havde haft en højere frekvens af behandlinger. 

Derudover viste analysen:  

 At fødselsbesætningen generelt betød lidt i forhold til den samlede variation i pro-
duktionsresultater, slagtebemærkninger, dødelighed og frekvensen af sygdoms-
behandlinger.  

 At for tilvæksten fra fødsel til indgang i slagtekalvebesætningen og for tilvæksten i 
starten i slagtekalvebesætningen (1-3 måneder), så havde fødselsbesætningen 
klart større indflydelse. 
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1.  Indledning. 

Størstedelen af de tyrekalve, der opdrættes i Danmark, flyttes normalt fra den malke-
kvægs besætning, som de er født i, til en slagtekalvebesætning, hvor de fedes op. I den-
ne rapport præsenteres resultatet af flere dataanalyser, der har til formål: 

 At undersøge betydningen af, hvad kalven vejer, og hvor gammel kalven er, når 
den flyttes. 

 At undersøge betydningen af kalvens sundhed, før den flyttes, i mælkefodringspe-
rioden og overgangsperioden. 

De parametre, som man er interesseret i at undersøge effekten på, er kalvens tilvækst, 
alder ved slagt, vægt ved slagt, klassificering, forekomsten af slagtefund, dødelighed 
samt behandlinger for sygdomme i slagtekalvebesætningen. Mælkefodringsperioden defi-
neres i denne rapport fra dag 0-56 (8 ugers fravænning) mens overgangsperioden defi-
neres fra dag 56-91. 

Til undersøgelserne bruges to sæt data. Dels data fra 4 store slagtekalvebesætninger, 
hvor der er foretaget adskillige vejninger af kalvene, og hvor der er registreringer af be-
handlinger på enkelt dyrs niveau (kapitel 4). Dels bruges data fra Kvægdatabasen, hvor 
der ikke er så gode registreringer på de enkelte dyr, men hvor der til gengæld er flere 
dyr og mulighed for at bruge registreringerne fra malkekvægbesætningerne (fødselsbe-
sætningerne) (kapitel 3).  

I denne rapport vil der først være en generel undersøgelse af, hvor gamle kalvene er, når 
de flyttes, og om alderen har ændret sig fra 2010 og frem (kapitel 2). Dernæst vil der 
være en beskrivelse af analysen ud fra Kvægdatabasen og til sidst en beskrivelse af ana-
lysen af data fra de fire slagtekalvebesætninger. Generelt er det sådan, at de resultater, 
der vises i denne rapport, er resultatet af statistiske analyser. Der er tidligere lavet en 
rapport, der samler de rå gennemsnit (Kjeldsen et al., 2017). Formålet med rapporten er 
at give den meget interesserede læser et grundigt indblik i analyserne, samt at danne 
baggrund for en mere populærvidenskabelig formidling efterfølgende.  

2. Udviklingen i kalvenes alder, når de flyttes. 

Før selve analyserne blev der lavet en opgørelse over, hvornår kalvene flyttes og om der 
er sket nogen udvikling i flyttetidspunktet fra d. 1/1 2010 og frem til d. 30/6 2016. Til 
denne opgørelse blev der brugt følgende datamateriale: 

Alle tyrekalve født i fødselsbesætninger fra d. 1/1 2010 og frem, i alt 1.986.490 kalve. 

Derfra blev der frasorteret følgende kalve. Antallet er nævnt i parentes: 

Dødfødte kalve, defekte kalve, aflivede kalve, kalve død indenfor et døgn, aborter og 
kalve ikke tildelt CHR.nr. (354.896). 

Kalve eksporteret (217.595). 

Kalve som ikke er flyttet til fremmed besætning (285.261), dvs. opdrættet i fødselsbe-
sætningen. Flytning til fremmet besætning er defineret som flytninger, hvor ejeren på 
flyttetidspunktet ifølge CHR, ikke er den samme i modtager- og afsender-besætningen. 
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Kalve flyttet, når der er ældre end 150 dage, og kalve slagtet mindre end 150 fra flytning 
til slagtekalvebesætning (21.240). 

Kalve, der ikke er flyttet til kødproducenter (brugsart 11 og 12) (78.811). 

Dvs. at analysedatasættet i alt indeholdt 1.033.687 kalve. 

Resultaterne af opgørelsen er vist i figur 2.1 og 2.2. Det fremgår af figurerne, at især 
antallet af kalve der flyttes, før de bliver 20 dage gamle er faldet kraftigt. I gennemsnit 
var kalvene født i 2010 32,3 dage gamle, før de blev flyttet, mens kalve født i 2015 var 
35,7 dage gamle. 

 

Figur 2.1. Fordelingen af flyttetidspunktet for kalve afhængig af fødselsår - boksplot.  
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Figur 2.2. Fordelingen af kalvenes alder, når de flyttes til slagtekalvebesætning afhængig 
af kalvens fødselsår - søjlediagram.  

3.  Landsdækkende analyse. 

I dette afsnit er beskrevet en analyse af betydningen af, hvornår kalven er flyttet, samt 
kalvens sundhed i fødselsbesætningen. Der er set på betydningen både på kalvens til-
vækst, vægt, klassificering, forekomsten af slagtefund, dødelighed samt behandlinger for 
sygdomme i slagtekalvebesætningen. Analysen er foretaget ud fra data fra Kvægdataba-
sen, hvilket som nævnt har den fordel, at der er registreringer på mange kalve, men til 
gengæld er der f.eks. ikke registreret sygdomme på alle dyr, og der er heller ikke syste-
matiske vægtregistreringer i kalvens opvækstperiode. 

Da mange faktorer, f.eks. slagtealder og slagtevægt er afhængige af, om kalven opfedes 
i en besætning, der producerer Dansk Kalv eller ungtyre, så de fleste af resultaterne vil 
være delt op efter, om besætningen producerer Dansk Kalv eller har en egentlig ungty-
reproduktion. I selve rapporten er primært vist resultatet af de statistiske analyser, mens 
de simple gennemsnit afhængig af alder og sygdomme kan findes i den foreløbige rap-
port (Kjeldsen et al, 2017). Hyppigst er der vist resultater både for ungtyre og Dansk 
Kalv producenter, men der er lagt mest vægt på resultaterne fra Dansk Kalv producen-
ter, da de fleste kalve opdrættes her.   

3.1. Materialer og metoder 

3.1.1. Data 

Som udgangspunkt er brugt alle tyrekalv født i fødselsbesætninger fra d. 1/1 2013 til d. 
30/6 2016. 

Derefter blev der lavet følgende datasorteringer: 
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Dødfødte kalve, defekte kalve, aflivede kalve, kalve død indenfor et døgn, aborter og 
kalve ikke tildelt CHR.nr er ikke medtaget. 

Kalve eksporteret er ikke medtaget. 

Kun kalve som er flyttet til fremmed besætning er medtaget. Flytning til fremmed be-
sætning er defineret som flytninger, hvor ejeren på flyttetidspunktet ifølge CHR, ikke er 
den samme i modtager- og afsender-besætningen. 

Kalve, der er flyttet flere gange til fremmed besætning, er ikke medtaget. 

Kalve slagtet mindre end 150 fra flytning til slagtekalvebesætninger ikke medtaget. 

Kun kalve, der er flyttet til en reale kødproducent (brugsart 11 og 12) er medtaget. Dette 
er defineret som en besætning med brugsart 11 eller 12, og hvor der minimum har væ-
ret 250 slagtninger i hele perioden fra bedriften (CVR-nummeret). 

Slagtekalvebedriften skal have haft samme ejer (CVR-nummer) i hele kalvens levetid. 

Kun kalve med mindre end 20% kødrace er medtaget. 

Rene Jersey kalve og kalve med en andel på mere end 35% Jersey er ikke med. 

Kalvene skal være flyttet, inden de er 93 dage gamle. 

Kalve slagtet mindre end 210 dage gamle og mere end 500 dage gamle er ikke med. 

Kalve døde mere end 500 dage gamle er ikke med.  

Slagtevægten skal være over 70 kg. 

Kalve med beregnet tilvækst på under 400 eller over 1800 gram pr. dag er ikke medta-
get. 

Kalve med slagteform over 8 er ikke medtaget. 

I alt opfyldte 259.892 kalve disse krav. Til selve den statistiske analyse er dog kun brugt 
kalve født i besætninger, der leverede mere end 25 kalve til henholdsvis Dansk Kalv pro-
ducenter eller til ungtyreproducenter. I alt 249.341 kalve kom fra besætninger, der op-
fyldte dette krav, fordelt på 166.539 kalve opdrættet hos Dansk Kalv producenter og 
82.802 hos ungtyreproducenter. 

Før selve analysen blev flere af variablerne inddelt i grupper, og der blev beregnet en 
lang række nye variabler. 

Generelt regnede vi, som nævnt, med, at en kalv blev fravænnet 56 dage efter fødslen 
og at overgangsperioden sluttede 91 dage fra fødslen. Derudover var de vigtigste data-
redigeringer mht. tilvækst og slagteproduktionsparametre: 

For alle slagtede kalve blev beregnet en tilvækst ud fra en beregnet levende vægt ud fra 
slagtevægten og ud fra en standard fødselsvægt.  
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Standard fødselsvægten blev sat ud fra http://www.kfc-
foulum.dk/artikler/1_smaakalve/fodselsvaegt.htm, hvor der er brugt værdierne for DH 
tyrekalvene. Dvs.  41,5 og 45,1 henholdsvis for en 1. paritets ko og en ældre ko. 

Levende vægt er beregnet ud fra slagtevægten og slagtekategorien ud fra de algoritmer, 
som normalt bruges i Kvægdatabasen.   

Kalve er defineret: Dansk Kalv (betegnes ”Alder Dansk Kalv”), hvis de er forsøgt leveret 
som Dansk Kalv. Dvs. alder ved slagt er mere end 243 dage og mindre end 305 dage. 
Ellers er de ikke forsøgt leveret som Dansk Kalv. 

Kalve er derudover inddelt i, om de opfylder kravene til Dansk Kalv konceptetet 
(http://www.danishcrown.dk/media/1150/dansk-kalv-koncept-2016.pdf). Dvs. at de ud-
over ovenstående for stor race skal have en slagtevægt mellem 180 og 240 kg, en slag-
teform 3,0 eller større, slagtefedme på 2 eller 3 og slagtefarve mellem 1 og 3. Det er 
disse kalve, der i tabellerne står som Dansk kalv. 

Hvis 50 % af kalvene leveret fra en producent opfylder ovennævnte krav, så er produ-
centen sat til at være Dansk Kalv producent ellers ikke. 

Kalvene sundhed blev bl.a. bedømt ud fra slagtefund. Slagtefundene blev inddelt i føl-
gende grupper: 

Koder 258,271,287,289: Bem. lunger/lungehinde 

Koder 258,271: Bem. lungebetændelse 

Koder 287,289: Bem. Lungehindebetændelse  

Kode 375: Leverbylder 

Koder 350,352: Bughindebetændelse 

Resterende koder: Andre slagtebem. 

Kalvenes sundhed blev også bedømt ud fra, hvor stor en andel af kalvene, der døde, og 
hvor mange der blev behandlet for sygdomme.  

En død kalv blev defineret, som en kalv med afgangskode 9 (selvdød), 19 (aflivet) og 
kode 33 (destruktion). Dog kun, hvis kalven ikke også havde en kode for slagtet (7), for 
så blev den regnet som slagtet.  

Sygdomsbehandlinger blev omregnet til sygdomstilfælde ud fra en antagelse om, at der 
normalt gives 3 behandlinger pr. tilfælde, og behandlinger for samme kode med mere 
end 8 dage imellem er to forskellige sygdomstilfælde. 

Som mål for kalvens sundhed i fødselsbesætningen er brugt antallet af sygdomsbehand-
linger i henholdsvis 0-10 dage efter fødslen og 0-20 dage efter fødslen. Disse er kun be-
regnet, hvis kalven har været i fødselsbesætningen henholdsvis 10 og 20 dage efter 
fødslen. De er også kun beregnet, hvis kalven er født i en besætning med mere end 0,1 
behandlinger pr. 30 dages tyrekalv (se appendiks A for nærmere beskrivelse af bereg-
ningen). Hvis der har været en besætningsdiagnose for henholdsvis ”Diarre", "Diarre 2", 

http://www.kfc-foulum.dk/artikler/1_smaakalve/fodselsvaegt.htm
http://www.kfc-foulum.dk/artikler/1_smaakalve/fodselsvaegt.htm
http://www.danishcrown.dk/media/1150/dansk-kalv-koncept-2016.pdf
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"Tarmbetændelse" eller "Tarmbetændelse 2" skulle frekvensen af behandlinger for dia-
re/tarmbetændelse derudover være større end 0,05, og hvis der var en besætningsdiag-
nose for "Cryptosporidiose" skulle frekvensen af behandlinger for cryptosporidiose også 
være over 0,05.  

Sygdomsbehandlingerne blev inddelt i følgende grupper: 

• Kode 28,51: Tarmbetændelse. 
• Kode 166: Cryptosporidiose (kun små kalve). 
• Kode 41, 133:  Lungebetændelse 
• Kode 32: Klovbrandbylder 
• Resterende koder, undtagen kode 310, 85, 86, 87 og 88: Andre 

Der blev både regnet på, om kalvene havde sygdommen eller ikke og antallet af tilfælde 
pr. 100 kalve foderdage. For at sygdomme i de forskellige perioder er gjort op, har der 
været følgende krav til data: 

• Sygdomme i mælkefodringsperioden i slagtekalvebesætningen er gjort op som 
sygdomsbehandlinger mellem dag 35 og fravænning, og det har været et krav, at 
kalven skulle være flyttet, før den var 35 dage gammel.  

• Sygdomme i overgangsperioden er kun gjort op, hvis kalven er flyttet før starten 
af overgangsperioden, dvs. før den er 57 dage gammel. 

3.1.2. Statistisk analyse 

Som nævnt, blev den statistiske analyse foretaget for Dansk Kalv og ungtyre-
producenter hver for sig. Der blev først kørt en model til at analysere for den samlede 
effekt af alder ved flytning og derefter en model, der både indeholdt en effekt af alder 
ved flytning og en effekt af, om kalven var behandlet i fødselsbesætningen eller ikke. 
Modellen til analyse af den rene effekt af alder ved flytning var som følgende: 

Yijk=µ + α1(Andel kødraceijk) + α2(Andel Jerseyijk) + α3(Andel RDMijk) + α4(Måned for flyt-
ningijk) + α5(Alder ved indgangijk) + α6(Fødselsbesætningijk) + α7(Slagtekalvebesætningijk) 
+ εijk 

Hvor:  

α1=Lineær effekt af andel kødrace 

α2=Lineær effekt af andel Jersey 

α3=Lineær effekt af andel RDM 

α4=Effekten af indsættelsesmåned (Januar, Februar, …., December)  

α5=Effekten af alder ved indgang (<21, 21-30, 31-40, 41-50, >50) 

α6=Effekt af j’te fødselsbesætning – tilfældig effekt (α6 ~ N (0,σj)) 

α7=Effekt af k’te slagtekalvebesætning – tilfældig effekt (α7 ~ N (0,σk)) 
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εijk=Den tilfældige variation for den i’te kalv fra den j’te fødselsbesætning og k’te slagte-
kalvebesætning (εijk ~ N (0,σijk)) 

og Yijk står for responset for den i’te kalve, fra den j’te fødselsbesætning og opdrættet i 
den k’te slagtekalvebesætning. For kontinuerte variable blev responset modelleret direk-
te og for diskrete variabler (0/1-variabeler) var det logit’en til responset der blev model-
leret.  

Denne model blev også kørt, hvor effekten af alder blev erstattet af en lineær effekt af 
den gennemsnitlig flyttealder af kalve fra den besætning kalven kommer fra, plus kal-
vens afvigelse fra dette besætningsgennemsnit. Det skete for at skelne effekten af fød-
selsbesætning fra effekten af kalvens egen alder. Hvis effekten af alder ved flytning ikke 
er lineær, vil en sådan analyse selvfølgelig ikke give mening. 

Modellen til at analysere effekten af om kalven var behandlet for sygdom eller ikke i fød-
selsbesætningen var som følgende: 

Yijk=µ + α1(Andel kødraceijk) + α2(Andel Jerseyijk) + α3(Andel RDMijk) + α4(Måned for flyt-
ningijk) + α5(Alder ved indgangijk) + α6(Behandlet i fødselsbesætningijk) +  α-
7(Fødselsbesætningijk) + α8(Slagtekalvebesætningijk) + 

Hvor:  

α1=Lineær effekt af andel kødrace 

α2=Lineær effekt af andel Jersey 

α3=Lineær effekt af andel RDM 

α4=Effekten af indsættelses måned (Januar, Februar, …., December)  

α5=Effekten af alder ved indgang (<21, 21-30, 31-40, 41-50, >50) 

α6=Effekten af behandling i fødselsbesætning (Nej, Ja) 

α7=Effekt af j’te fødselsbesætning – tilfældig effekt (α7 ~ N (0,σj)) 

α8=Effekt af k’te slagtekalvebesætning – tilfældig effekt (α8 ~ N (0,σk)) 

εijk=Den tilfældige variation for den i’te kalv fra den j’te fødselsbesætning og k’te slagte-
kalvebesætning (εijk ~ N (0,σijk)) 

og Yijk igen står for responset for den i’te kalve, fra den j’te fødselsbesætning og opdræt-
tet i den k’te slagtekalvebesætning. For kontinuerer variable blev responset modelleret 
direkte og for diskrete variabler (0/1-variabeler) var det logit’en til responset der blev 
modelleret  

Her i rapporten er kun vist resultaterne for, om kalven er behandlet for sygdomme 0-20 
dage efter fødsel. Resultaterne for om kalven var behandlet for sygdomme 0-10 dage 
efter fødsel ligner disse meget, og er derfor ikke vist. Det blev tjekket, om der var en 
vekselvirkning mellem syg i mælkefodringsperioden og alder ved indgang. Men denne var 
kun lige signifikant (P=0,046) i et enkelt tilfælde (andre sygdomme i overgangsperio-
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den), og derfor vil de omtalte resultater være fra en model uden at denne vekselvirkning 
er medtaget.  

I begge modeller indgik både effekten af fødselsbesætning og af slagtekalvebesætning 
som tilfældige effekter. Det er valgt ikke at neste fødselsbesætning inden for slagtekal-
vebesætning, selv om en stor del af fødselsbesætningerne kun leverer til en slagtekalve-
besætning, men der er også en stor del, der leverer til flere slagtekalvebesætninger, så 
derfor er denne løsning valgt. Det er valgt, at bibeholde kovariaterne (f.eks. andel RDM 
og indsættelsesmåned) i alle modellerne, uanset om de var signifikante eller ikke. 

Modellerne for kontinuerte variabler er kørt i Proc Mixed i SAS 9.4, mens modellerne for 
diskrete variabler er kørt i Proc Glimmix i SAS 9.4. Hvis alle kalvene i en gruppe enten 
har værdien 0 eller 1, så kan den logistiske regression ikke køre. Da der normalt kun har 
været få kalve i en sådan gruppe (meget sjældne kombinationer), er det valgt ikke at 
tage gruppen med i analysen. Generelt er resultaterne vist som mindste kvadraters gen-
nemsnit også for diskrete variabler, fordi det er det lettets forståelige.    

Udover standardmodellerne er der kørt en ekstra analyse for dødeligheden af kalve fra 
dag 92 og frem. Det er sket for at kompensere for, at risikoen for en kalv dør er størst 
lige efter kalven er født, hvorefter risikoen falder jo ældre kalven er. Jo yngre en kalv er 
når den flyttes, vil den derfor både have længere risikoperiode for at dø i slagtekalvebe-
sætningen og en større risiko for at dø pr. dag, hvilket samlet vil give en højere dødelig-
hed jo yngre kalvene er, når de flyttes.  

Udover de analyser, der er vist i selve rapporten, er der desuden set på sammenhængen 
mellem besætningsniveauet af fødselsbesætningen for alle de analyserede egenskaber og 
f.eks. ydelsen, kalvedødeligheden, kodødeligheden, SCC og alder ved 1. kælvning i fød-
selsbesætningen.  Endelig er der også set på, om der er nogen sammenhæng mellem 
slagtekalvebesætnings niveau for alle de analyserede egenskaber og dens indkøbsmøn-
ster. Resultatet af disse analyser er vist i appendiks B og C. 

3.2. Oversigt over datamaterialet. 

Som sagt var der 259.892 kalve, som opfyldte kravene til at deltage i undersøgelsen for-
delt på 262 producenter, heraf var 124 Dansk Kalv producenter og 138 ungtyreproducen-
ter. Da slagtekalveproducenterne er større i gennemsnit, kommer flest kalve dog fra 
Dansk Kalv producenter, se tabel 3.2.1. Det skal bemærkes, at når det kommer til kalve 
med sygdomsregistreringer i slagtekalvebesætningen, så kommer langt de fleste fra 
Dansk Kalv producenter, og der var næste ingen kalve fra ungtyreproducenter med syg-
domsregistrering både i fødselsbesætning og i slagtekvægbesætning.      

Tabel 3.2.1. Oversigt over antal kalve i alt og antal kalve med sygdomsregistrering i 
henholdsvis fødselsbesætningen (malkekvæg) og slagtekalvebesætningen afhængig af 
typen af producent.  

 Dansk kalv Ungtyre producent 
Antal kalve i alt 171277 88615 

Syg. reg. malkekvæg 0-20 dage 40772 18423 
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 Dansk kalv Ungtyre producent 
Syg. reg. slagtekalve bes. 32411 3054 

Syg. reg. både opdræt og malkekvæg 8143 452 

 

I figur 3.2.1. er vist en oversigt over, hvornår de enkelte kalv blev flyttet. Langt største-
delen flyttes, når de er mellem 10 og 40 dage gamle.  
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Figur 3.2.1. Oversigt over hvor gamle kalvene er, når de flyttes afhængig af, om de flyt-
tes til en Dansk Kalv producent eller en ungtyreproducent. 

3.3. Kalvenes produktionsresultater 

De resultater, der er vist i denne rapport, er som nævnt resultatet af de statistiske ana-
lyser. Hovedvægten vil ligge på resultaterne for besætninger, der producerer Dansk Kalv.  

3.3.1. Effekt af alder ved flytning på kalvenes produktions- og 
slagteresultater 

I tabel 3.3.1 og 3.3.2 er vist, hvordan produktions- og slagteresultaterne afhænger af 
alder ved flytning i henholdsvis besætninger, der primært producerer Dansk Kalv, og i 
besætninger, der primært producerer ungtyre. Resultaterne for tilvækst er derudover vist 
i figur 3.3.1-3.3.2.   

Som supplement til ovenstående tabeller er der i tabel 3.3.3 og 3.3.4 vist, hvordan effek-
ten af alder ved indgang kan deles op i en effekt af den enkelte fødselsbesætningens 
gennemsnitlige alder ved flytning af kalvene og den enkelte kalvs afvigelse fra besæt-
ningsgennemsnittet. Tabellerne viser resultaterne for kalve opdrættet henholdsvis af 
Dansk Kalv producenter og ungtyreproducenter.  

Tabel 3.3.1. Oversigt over de vigtigste produktions- og slagteegenskaber afhængig af 
alder ved flytning for kalve opdrættet i Dansk Kalv besætninger. P-værdi og mindste 
kvadraters gennemsnit for de forskellige aldersgrupper.  

Egenskab 
P alder 
flytning 

0-20 
dage 

20-30 
dage 

30-40 
dage 

40-50 
dage 

Over 
50 

dage 
Slagtealder <.0001 295.3 295.8 296.6 297.5 299.2 

Slagtevægt <.0001 200.9 201.4 201.1 200.9 200.5 

Beregnet levende vægt <.0001 401.5 402.5 402.1 401.9 401.4 

Tilvækst <.0001 1215 1216 1212 1207 1200 

Slagteform <.0001 3.591 3.578 3.561 3.552 3.534 

Slagtefedme <.0001 2.286 2.302 2.304 2.313 2.315 

Slagtefarve 0.2307 2.994 2.995 2.993 2.994 2.993 

Alder Dansk Kalv <.0001 90.51 90.72 90.16 88.69 86.46 

Dansk Kalv <.0001 74.51 74.49 74.06 72.19 69 
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Tabel 3.3.2. Oversigt over de vigtigste produktions- og slagteegenskaber afhængig af 
alder ved flytning for kalve opdrættet i besætninger, der producerer ungtyre. P-værdi og 
mindste kvadraters gennemsnit for de forskellige aldersgrupper.  

Egenskab 
P alder 
flytning 

0-20 
dage 

20-30 
dage 

30-40 
dage 

40-50 
dage 

Over 
50 

dage 
Slagtealder <.0001 363.7 364.8 365.3 366.3 368.5 

Slagtevægt <.0001 231.9 232.4 232.9 233 233.7 

Beregnet levende vægt <.0001 455.5 456.6 457.3 457.7 458.9 

Tilvækst 0.0024 1140 1140 1140 1138 1134 

Slagteform 0.0097 3.705 3.686 3.696 3.671 3.671 

Slagtefedme 0.0016 2.456 2.468 2.48 2.482 2.475 

Slagtefarve 0.0754 2.983 2.988 2.991 2.99 2.991 
 

Tabel 3.3.3. Effekten af alder ved flytning opdelt i en effekt af fødselsbesætningens gen-
nemsnitlige alder ved flytning og en effekt af den enkelte kalvs afvigelse fra besætnings-
gennemsnittet. Kalve opdrættet i Dansk Kalv besætninger. P-værdi og ændring i egen-
skaben ved en enheds ændring i den forklarende variabel.  

Egenskab 

P gns. 
alder be-
sætning 

P 
alder 
kalv 

Betydning 
af alder 

besætning 

Betydning 
af alder-

kalv 
Slagtealder <.0001 <.0001 0.0485 0.0871 

Slagtevægt 0.6796 0.0013 0.0041 -0.011 

Beregnet levende vægt 0.3460 0.1138 0.0155 -0.009 

Tilvækst 0.0377 <.0001 -0.158 -0.347 

Slagteform 0.0330 <.0001 -89E-5 -0.001 

Slagtefedme 0.1617 <.0001 0.0003 0.0006 

Slagtefarve 0.2043 0.0840 0.0001 -51E-6 

Alder Dansk Kalv 0.0013 <.0001 -0.005 -0.01 

Dansk Kalv 0.0231 <.0001 -0.003 -0.007 
 

Det skal forstås på den måde, at hvis f.eks. den gennemsnitlige alder udregnet ud fra 
alle kalve flyttet fra fødselsbesætningen er 10 dage over gennemsnittet, så vil f.eks. 
slagtealderen stige med 0,5 (10*0,485) dage i forhold til gennemsnittet. Hvis kalven 
derudover flyttes 10 dage ældre end dens fødselsbesætnings gennemsnit, så vil slagteal-
der stige med yderligere 0,9 (10*0,0871).   

Tabel 3.3.4. Effekten af alder ved flytning opdelt i en effekt af fødselsbesætningens gen-
nemsnitlige alder ved flytning og en effekt af den enkelte kalvs afvigelse fra besætnings-
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gennemsnittet. Kalve opdrættet i besætninger, der producerer ungtyre. P-værdi og æn-
dring i egenskaben ved en enheds ændring i den forklarende variabel.   

Egenskab 

P gns. 
alder be-
sætning 

P 
alder 
kalv 

Betydning 
af alder 

besætning 

Betydning 
af alder-

kalv 
Slagtealder 0.0035 <.0001 0.0971 0.0989 

Slagtevægt <.0001 <.0001 0.0896 0.0332 

Beregnet levende vægt <.0001 <.0001 0.1431 0.0634 

Tilvækst 0.4287 <.0001 0.0806 -0.136 

Slagteform 0.0434 0.0051 0.0015 -65E-5 

Slagtefedme 0.1445 0.0022 0.0006 0.0005 

Slagtefarve 0.2845 0.0347 0.0002 0.0002 
 

Figur 3.3.1. Bruttotilvæksten afhængig af, hvornår kalvene flyttes. Kalve opdrættet i 
Dansk Kalv besætninger. 
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Figur 3.3.2. Bruttotilvæksten afhængig af, hvornår kalvene flyttes. Kalve opdrættet i be-
sætninger, der producerer ungtyre. 

Det fremgår af tabellerne og figurerne: 

 At der reelt ikke var den store sammenhæng mellem kalvens produktionsresulta-
ter og hvornår kalven blev flyttet, selv om effekterne af alder ved flytning for kal-
ve opdrættet i Dansk Kalv besætninger, i meget høj grad var signifikante.  

 Men at kalve, der blev flyttet meget tidligt (<30 dage) til Dansk Kalv producenter, 
havde en tilvækst der var ca. 15 gram højere pr. dag end kalve flyttet sent (>50 
dage). 

 At kalve, der blev flyttet meget tidligt (<30 dage) til Dansk Kalv producenter, og-
så havde en ca. 5 % større chance for at opfylde kravene til Dansk Kalv end kalve 
flyttet sent (>50 dage). 

 At den gennemsnitlige alder ved flytning fra fødselsbesætning, så ud til at betyde 
væsentligt mindre for kalvens produktionsresultater end kalvens egen afvigelse 
fra besætningsgennemsnittet. Dette galt især for kalve opdrættet i Dansk Kalv 
besætninger, mens billedet var væsentligt mere broget for kalve opdrættet i ung-
tyrebesætninger.  

3.3.2. Effekt af behandling i fødselsbesætningen på kalvenes 
produktions- og slagteresultater 

I tabel 3.3.5 og i tabel 3.3.6 vist, hvordan produktions- og slagteresultaterne er af-
hængige af, om kalven har været behandlet for en sygdom i fødselsbesætningen mellem 
dag 0 og 20 i henholdsvis besætninger, der primært producerer Dansk Kalv, og i besæt-
ninger, der primært producerer ungtyre. Resultaterne for, om kalven havde en sygdoms-
behandling mellem fødsel og 10 dage efter fødsel, lignede disse meget og er derfor ikke 
vist. 
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I figur 3.3.3 er vist sammenhængen mellem tilvækst og om kalven er sygdomsbehandlet 
eller ikke i fødselsbesætningen for kalve opdrættet i Dansk Kalv besætninger.  

Tabel 3.3.5. Oversigt over de vigtigste produktions- og slagteegenskaber afhængig af, 
om kalven har været behandlet for sygdomme i fødselsbesætningen i alderen 0 og 20 
dage. Kalve opdrættet i Dansk Kalv besætninger. P-værdi og mindste kvadraters gen-
nemsnit. 

Egenskab 
P tidlig 

behandling 
Ikke be-
handlet Behandlet 

Slagtealder <.0001 296.2 297.4 

Slagtevægt <.0001 201 199.9 

Beregnet levende vægt <.0001 402.1 400.4 

Tilvækst <.0001 1214 1203 

Slagteform 0.0089 3.557 3.535 

Slagtefedme 0.0078 2.307 2.291 

Slagtefarve 0.0957 2.994 2.996 

Alder Dansk Kalv 0.0002 89.87 88.46 

Dansk Kalv 0.0132 73.12 71.71 

 

Tabel 3.3.6. Oversigt over de vigtigste produktions- og slagteegenskaber afhængig af, 
om kalven har været behandlet for sygdomme i fødselsbesætningen i alderen 0 og 20 
dage. Kalve opdrættet i besætninger, der producerer ungtyre. P-værdi og mindste kva-
draters gennemsnit. 

Egenskab 
P tidlig 

behandling 
Ikke be-
handlet Behandlet 

Slagtealder <.0001 362.3 365.2 

Slagtevægt 0.2038 231.4 230.9 

Beregnet levende vægt 0.3892 454.9 454.3 

Tilvækst <.0001 1142 1131 

Slagteform 0.1333 3.673 3.651 

Slagtefedme 0.5398 2.484 2.478 

Slagtefarve 0.2586 2.994 2.989 
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Figur 3.3.3. Bruttotilvæksten afhængig af, om kalven har været behandlet for sygdomme 
i fødselsbesætningen i alderen 0 og 10 dage. Kalve opdrættet i Dansk Kalv besætninger. 

Det fremgår af tabellerne og figurerne: 

 At det ikke havde den store numeriske betydning for kalvens produktions- og 
slagteresultater, om kalven var behandlet i fødselsbesætningen eller ikke, selv om 
effekterne i Dansk Kalv besætninger undtagen for slagtefarve var signifikante. 

 Kalve behandlet i fødselsbesætningen havde dog en bruttotilvækst fra fødsel til 
slagtning, der var ca. 10 gram lavere pr. dag end kalve, der ikke var behandlet.   

 At forskellen i andelen af kalve, der opfyldte Dansk Kalv kravene, mellem behand-
lede og ubehandlede kalve kun var på 1,4 %-enheder.  

3.3.3. Effekt af fødsels- og slagtekalvebesætning på kalvenes 
produktions- og slagteresultater 

I tabel 3.3.7 og 3.3.8 er vist, hvor meget fødselsbesætningen og slagtekalvebesætningen 
betyder for produktions- og slagteresultatet i forhold til den samlede variation. Resulta-
terne er fra modellen, hvor der er taget hensyn til alder ved flytning, men ikke til be-
handlinger af sygdomme i fødselsbesætningen. Det skal bemærkes, at udregningen af 
pct. af variationen, der skyldes henholdsvis fødsels-/slagtekalvebesætningen (ICC) i logi-
stisk regression bygger på, at behandlingerne dækker over en tærskelegenskab (Dohoo 
et al., 2009), og skal derfor tages lidt med forbehold. Median OR mellem besætninger 
(MOR) skal tolkes således, at hvis man tager to tilfældige besætninger, så vil odds ratio-
nen mellem dem i 50 % af tilfældene være højere end MOR. 

I appendiks B og C er vist en analyse af, om variationen i henholdsvis slagtekalvebesæt-
ningerne og fødselsbesætningerne kan beskrives ud fra nogle systematiske forhold vedr. 
besætningerne. Analysen gav ikke nogle særligt klare resultater og vil derfor ikke blive 
omtalt nærmere. 
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Tabel 3.3.7. Betydningen af fødselsbesætningen og slagtekalvebesætningen for produkti-
ons- og slagteresultatet i forhold til den samlede variation. Resultater fra model hvor der 
er taget hensyn til alder ved flytning for kalve opdrættet i Dansk Kalv besætninger. Rå 
variationer, ICC (i %) og MORc (Cluster-median odds ratio). 

Egenskab 

Varians 
slagtekal-

ve-    be-
sætninger 

Varians 
fødsels- 

besætnin-
ger 

Tilfæl-
dig va-
riation 

Pct. slag-
tekalve- 

besætning 
(ICCopd) 

Pct. fødselsbe-
sætning 
(ICCfød) 

MOR 
slagtekal-
ve- besæt-

ning 

MOR 
fødsels- 
besæt-

ning 
Slagtealder 51.244 5.7499 303.66 14.2 1.6   

Slagtevægt 33.294 4.345 256.66 11.3 1.5   

Beregnet 
levende 
vægt 

95.488 12.277 710.06 11.7 1.5   

Tilvækst 1509.5 317.86 11763 11.1 2.3   

Slagteform 0.0124 0.009 0.4393 2.7 1.9   

Slagtefed-
me 

0.0163 0.0018 0.2319 6.5 0.7   

Slagtefarve 0.0003 104E-7 0.0189 1.4 0.1   

Alder 
Dansk 
Kalv 

0.6526 0.077  16.2 1.9 1.86 1.08 

Dansk 
Kalv 

0.1977 0.0505  5.6 1.4 1.21 1.05 

 

Tabel 3.3.8. Betydningen af fødselsbesætningen og slagtekalvebesætningen for produkti-
ons- og slagteresultatet i forhold til den samlede variation. Resultater fra model hvor der 
er taget hensyn til alder ved flytning for kalve opdrættet i ungtyrebesætninger. Rå varia-
tioner og ICC (i %). 

Egenskab 

Varians       
slagtekalve-     
besætninger 

Varians     
fødsels-       

besætninger 
Tilfældig 
variation 

Pct.          
slagtekalve- 

besætning 
(ICCopd) 

Pct. fødsels- 
besætning 

(ICCfød) 
Slagtealder 1418.5 40.107 902.15 60.1 1.7 

Slagtevægt 529.71 11.562 409.6 55.7 1.2 

Beregnet levende vægt 1526.2 33.466 1096.2 57.5 1.3 

Tilvækst 4854.1 337.85 11242 29.5 2.1 

Slagteform 0.0885 0.0173 0.6422 11.8 2.3 

Slagtefedme 0.065 0.0028 0.283 18.5 0.8 

Slagtefarve 0.0039 0.0002 0.0625 5.8 0.3 
 

Det fremgår af tabellerne: 
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 At fødselsbesætningen betyder meget lidt i forhold til den individuelle variation 
mellem kalvene. 

 At betydningen af slagtekalvebesætning generelt var større for kalve opdrættet af 
ungtyreproducenter end i Dansk Kalv besætninger.  

 At omkring 11 % af variationen i bruttotilvæksten skyldes slagtekalvebesætningen 
i Dansk Kalv besætninger, mens det var hele 29,5% i besætninger, der produce-
rede ungtyre. 

3.4. Kalvenes sundhedstilstand bedømt ud fra slagtebemærknin-
ger. 

Kalvenes sundhedstilstand kan bl.a. bedømmes ud fra de bemærkninger, som bliver gi-
vet ved slagtning. F.eks. vil mange lungelidelser tidligt i kalvens liv kunne ses på slagte-
tidspunktet. 

3.4.1. Effekt af alder ved flytning på frekvensen af slagtebe-
mærkninger 

I tabel 3.4.1 og 3.4.2 er vist, hvordan frekvensen af slagtebemærkninger afhænger af 
alder ved flytning i henholdsvis besætninger, der primært producerer Dansk Kalv, og i 
besætninger, der primært producerer ungtyre.  

Som supplement til ovenstående tabeller er der i tabel 3.4.3 og 3.4.4 vist, hvordan effek-
ten af alder ved indgang kan deles op i en effekt af den enkelte fødselsbesætnings gen-
nemsnitlige alder ved flytning af kalvene og den enkelte kalvs afvigelse fra besætnings-
gennemsnittet. Endelig er der i figur 3.4.1 og figur 3.4.2 vist, hvordan frekvensen af be-
mærkninger for lunge-/lungehindebetændelse afhænger af alder ved flytning til slagte-
kalvebesætningen for kalve opdrættet i henholdsvis Dansk Kalv besætninger og i besæt-
ninger, der primært producerer ungtyre.  

Tabel 3.4.1. Frekvensen af slagtebemærkninger afhængig af alder ved flytning for kalve 
opdrættet i Dansk Kalv besætninger. P-værdi og mindste kvadraters gennemsnit for de 
forskellige aldersgrupper.  

Egenskab 
P alder 
flytning 

0-20 
dage 

20-30 
dage 

30-40 
dage 

40-50 
dage 

Over 
50 

dage 
Bem. lunger/lungehinde <.0001 14,0 13,0 12,2 12,2 11,9 

Bem. lungebetændelse 0.0002 4,8 4,4 4,3 4,1 4,1 

Bem. lunghindebet. <.0001 10,4 9,6 8,9 9,1 8,7 

Leverbylder <.0001 11,4 10,9 10,5 10,3 9,9 

Bughindebetændelse 0.0007 10,2 9,6 9,6 9,2 9,1 

Andre slagtebem. 0.1956 5,9 6,1 5,8 5,9 6,3 
 

Tabel 3.4.2. Frekvensen af slagtebemærkninger afhængig af alder ved flytning for kalve 
opdrættet i besætninger, der producerer ungtyre. P-værdi og mindste kvadraters gen-
nemsnit for de forskellige aldersgrupper.  
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Egenskab 
P alder 
flytning 

0-20 
dage 

20-30 
dage 

30-40 
dage 

40-50 
dage 

Over 
50 

dage 
Bem. lunger/lungehinde <.0001 7,6 7,0 6,7 6,1 6,2 

Bem. lungebetændelse 0.0497 2,5 2,3 2,2 2,1 2,1 

Bem. lunghindebet. 0.0002 5,1 4,7 4,5 3,9 4,1 

Leverbylder 0.3012 7,8 7,9 7,7 7,4 7,3 

Bughindebetændelse 0.2434 6,7 6,7 6,6 6,0 6,4 

Andre slagtebem. 0.7569 7,1 6,9 7,2 7,2 7,1 
 

Tabel 3.4.3. Effekten af alder ved flytning opdelt i en effekt af fødselsbesætningens gen-
nemsnitlige alder ved flytning og en effekt af den enkelte kalvs afvigelse fra besætnings-
gennemsnittet. Kalve opdrættet i Dansk Kalv besætninger. P-værdi og ændring i egen-
skaben ved en enheds ændring i den forklarende variabel.  

Egenskab 

P gns. 
alder be-
sætning 

P 
alder 
kalv 

Betydning 
af alder 

besætning 

Betydning 
af alder-

kalv 
Bem. lunger/lungehinde 0.0015 <.0001 -0.004 -0.004 

Bem. Lungebetændelse 0.5895 <.0001 -96E-5 -0.004 

Bem. lunghindebet. 0.0002 <.0001 -0.005 -0.004 

Leverbylder 0.0424 <.0001 -0.002 -0.004 

Bughindebetændelse 0.7670 <.0001 -37E-5 -0.003 

Andre slagtebem. 0.9735 0.1148 -44E-6 0.0014 
 

Tabel 3.4.4. Effekten af alder ved flytning opdelt i en effekt af fødselsbesætningens gen-
nemsnitlige alder ved flytning og en effekt af den enkelte kalvs afvigelse fra besætnings-
gennemsnittet. Kalve opdrættet i besætninger, der producerer ungtyre. P-værdi og æn-
dring i egenskaben ved en enheds ændring i den forklarende variabel.   

Egenskab 

P gns. 
alder be-
sætning 

P 
alder 
kalv 

Betydning 
af alder 

besætning 

Betydning 
af alder-

kalv 
Bem. lunger/lungehinde 0.0007 <.0001 -0.007 -0.004 

Bem. Lungebetændelse 0.0076 0.1144 -0.008 -0.003 

Bem. lunghindebet. 0.0057 0.0005 -0.007 -0.004 

Leverbylder 0.0940 0.0997 -0.003 -0.002 

Bughindebetændelse 0.8401 0.1474 -41E-5 -0.002 

Andre slagtebem. 0.6242 0.5258 -84E-5 0.0007 
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Figur 3.4.1. Frekvensen af bemærkninger for lunge- og lungehindebetændelse afhængig 
af, hvornår kalvene flyttes. Kalve opdrættet i Dansk Kalv besætninger. 

Figur 3.4.2. Frekvensen af bemærkninger for lunge- og lungehindebetændelse. Kalve 
opdrættet i besætninger, der producerer ungtyre. 

Det fremgår af tabellerne og figurerne: 

 At for kalve opdrættet i Dansk Kalv besætninger var der en signifikant effekt af, 
hvornår kalven blev flyttet, på frekvensen af slagtebemærkninger for lun-
ge/lungehindebetændelse, leverbylder og bughindebetændelse.  



Teknologisk Institut 

 
27 

 Kalve, der blev flyttet tidligt, havde således en lidt højere frekvens af slagtebe-
mærkninger end kalve, der blev flyttet sent. For lunge-/lungehindebetændelser 
havde kalve flyttet til Dansk Kalv producenter mindre end 20 dage gammel en 
estimeret frekvens af bemærkninger på 14 %, mens den kun var 11,9% for kalve 
flyttet sent (>50 dage). 

 At for kalve opdrættet i besætninger, der producerede ungtyre, var der også en 
signifikant højere frekvens af slagtebemærkninger på lunger/lungehinder, for kal-
ve flyttet meget tidligt. Der var ikke signifikant forskel for de andre slagtebe-
mærkninger.  

 At det ikke var for alle egenskaber, at den gennemsnitlige alder ved flytning i den 
besætning, hvor kalvene flyttes fra, var signifikant, men når den var signifikant, 
så den ud til at betyde nogenlunde det samme for frekvensen af slagtebemærk-
ninger, som kalvens afvigelse fra besætningsgennemsnittet.  

3.4.2. Effekt af behandling i fødselsbesætningen på frekvensen 
af slagtebemærkninger 

I tabel 3.4.5 og i tabel 3.4.6 vist, hvordan frekvensen af slagtebemærkninger er af-
hængige af, om kalven har været behandlet for en sygdom i fødselsbesætningen mellem 
dag 0 og 20 i henholdsvis besætninger, der primært producerer Dansk Kalv, og i besæt-
ninger, der primært producerer ungtyre.  

Tabel 3.4.5. Frekvensen af slagtebemærkninger afhængig af, om kalven har været be-
handlet for sygdomme i fødselsbesætningen i alderen 0 og 20 dage. Kalve opdrættet i 
Dansk Kalv besætninger. P-værdi og mindste kvadraters gennemsnit.  

Egenskab 
P tidlig 

behandling 
Ikke be-
handlet Behandlet 

Bem. lunger/lungehinde <.0001 12,4 14,0 

Bem. lungebetændelse 0.1018 4,3 4,7 

Bem. lunghindebet. 0.0002 9,2 10,5 

Leverbylder 0.3640 10,9 10,6 

Bughindebetændelse 0.3141 9,8 10,2 

Andre slagtebem. 0.1862 6,4 6,7 
 

Tabel 3.4.6. Frekvensen af slagtebemærkninger afhængig af, om kalven har været be-
handlet for sygdomme i fødselsbesætningen i alderen 0 og 20 dage. Kalve opdrættet i 
besætninger, der producerer ungtyre. P-værdi og mindste kvadraters gennemsnit. 

  

Egenskab 
P tidlig 

behandling 
Ikke be-
handlet Behandlet 

Bem. lunger/lungehinde 0.5187 6,5 6,7 

Bem. lungebetændelse 0.3933 2,2 2,0 
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Egenskab 
P tidlig 

behandling 
Ikke be-
handlet Behandlet 

Bem. lunghindebet. 0.3183 4,5 4,8 

Leverbylder 0.5184 8,1 7,8 

Bughindebetændelse 0.7360 6,8 7,0 

Andre slagtebem. 0.0795 7,1 7,9 
 

Det fremgår af tabellerne at: 

 At kalve, opdrættet i Dansk Kalv besætninger og som havde en sygdomsbehand-
ling i fødselsbesætningen i alderen 0-20, havde signifikant højere frekvens af be-
mærkninger for lungehindebetændelse og samlet på lungerne end kalve der ikke 
var behandlet for sygdomme. Mindste kvadraters gennemsnittet for bemærknin-
ger for lunge-/lungehindebetændelse var på 14,0 for behandlede kalve og på 12,4 
for ubehandlede kalve. 

 At der for de andre grupper af slagtebemærkninger og for kalve opdrættet i ung-
tyrebesætninger ikke var signifikant forskel på behandlede og ubehandlede kalve.  
 

3.4.3. Effekt af fødsels- og slagtekalvebesætning på frekvensen 
af slagtebemærkninger 

I tabel 3.4.7 og 3.4.8 er vist, hvor meget fødselsbesætningen og slagtekalvebesætningen 
betyder for frekvensen af slagtebemærkning i forhold til den samlede variation. Resulta-
terne er fra modellen, hvor der er taget hensyn til alder ved flytning, men ikke til be-
handlinger af sygdomme i fødselsbesætningen.  

Tabel 3.4.7. Betydningen af fødselsbesætningen og slagtekalvebesætningen for frekven-
sen af slagtebemærkninger i forhold til den samlede variation. Resultater fra model, hvor 
der er taget hensyn til alder ved flytning, for kalve opdrættet i Dansk Kalv besætninger. 
Rå variationer, ICC (i %) og MORc (Cluster-median odds ratio).  

Egenskab 

Varians   
slagtekalve- 
besætninger 

Varians 
fødsels-    

besætninger 

Pct.      
slagtekal-

ve-  be-
sætning 

Pct.     
fødsels- 

besætning 

MOR   
slagtekal-

ve-  be-
sætning 

MOR   
fødsels- 

besætning 
Bem. lunger/lungehinde 0.2667 0.0349 7.4 1.0 1.29 1.03 

Bem. lungebetændelse 0.3184 0.0391 8.7 1.1 1.35 1.04 

Bem. lunghindebet. 0.2314 0.0393 6.5 1.1 1.25 1.04 

Leverbylder 0.4135 0.0049 11.2 0.1 1.48 1.00 

Bughindebetændelse 0.272 0.0155 7.6 0.4 1.30 1.01 

Andre slagtebem. 0.0549 0.0013 1.6 0.0 1.05 1.00 
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Tabel 3.4.8. Betydningen af fødselsbesætningen og slagtekalvebesætningen for frekven-
sen af slagtebemærkning i forhold til den samlede variation. Resultater fra model hvor 
der er taget hensyn til alder ved flytning for kalve opdrættet i ungtyrebesætninger. Rå 
variationer, ICC (i %) og MORc (Cluster-median odds ratio). 

Egenskab 

Varians    
slagtekalve- 
besætninger 

Varians 
fødsels-    

besætninger 

Pct.      
slagtekal-

ve-  be-
sætning 

Pct.     
fødsels- 

besætning 

MOR   
slagtekal-

ve-  be-
sætning 

MOR  
fødsels- 

besætning 
Bem. lunger/lungehinde 0.5485 0.0469 14.1 1.2 1.69 1.05 

Bem. lungebetændelse 0.7294 0.0712 17.8 1.7 2.01 1.07 

Bem. lunghindebet. 0.6742 0.0614 16.7 1.5 1.90 1.06 

Leverbylder 0.5139 0.0297 13.4 0.8 1.63 1.03 

Bughindebetændelse 0.2061 0.0311 5.8 0.9 1.22 1.03 

Andre slagtebem. 0.0741 0.0091 2.2 0.3 1.07 1.01 
 

Det fremgår af tabellerne: 

 At fødselsbesætningen betyder meget lidt i forhold til den samlede variation mel-
lem kalvene. 

 At betydningen af slagtekalvebesætning generelt var større for kalve opdrættet af 
ungtyreproducenter end af Dansk Kalv producenter.  
 

3.5. Kalvenes sundhedstilstand bedømt ud fra sygdomsbehand-
linger 

Kalvenes sundhedstilstand kan også bedømmes ud fra, om de bliver behandlet for en 
sygdom eller ej, da vi forudsætter, at det kun er de syge kalve, der bliver behandlet.  

3.5.1. Effekt af alder ved flytning på sygdomsbehandlinger og 
dødelighed 

I tabel 3.5.1 og 3.5.2 er vist, hvordan andelen af kalve behandlet for sygdomme og dø-
deligheden afhænger af alder ved flytning i henholdsvis besætninger, der primært produ-
cerer Dansk Kalv, og i besætninger, der primært producerer ungtyre.  

Som supplement til ovenstående tabeller er der i tabel 3.5.3 og 3.5.4 vist, hvordan effek-
ten af alder ved indgang kan deles op i en effekt af den enkelte fødselsbesætningens 
gennemsnitlige alder ved flytning af kalvene og den enkelte kalvs afvigelse fra besæt-
ningsgennemsnittet. Endelig er der i figur 3.5.1 og 3.5.2 vist, hvordan dødeligheden efter 
92 dage og andelen af behandlede kalve for lungebetændelse afhænger af alder ved flyt-
ning til slagtekalvebesætningen for kalve opdrættet i Dansk Kalv besætninger.  
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Tabel 3.5.1. Andelen af kalve behandlet for sygdomme og dødeligheden afhængig af al-
der ved flytning for kalve opdrættet i Dansk Kalv besætninger. P-værdi og mindste kva-
draters gennemsnit for de forskellige aldersgrupper.  

Egenskab 
P alder 
flytning 

0-20 
dage 

20-30 
dage 

30-40 
dage 

40-50 
dage 

Over 
50 

dage 
Død <.0001 7,3 5,9 5,3 5,1 5,1 

Død efter 92 dage <.0001 4,5 4,0 3,8 3,9 4,5 

Andre, slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 2,2 2,1 2,0 1,5 1,2 

Klovbrandbylder, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.2124 7,1 6,8 7,4 7,7 7,4 

Lungebetændelse, slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 57,5 58,6 58,7 56,8 49,3 

Syg, slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 64,9 65,3 66,1 65,2 58,7 

Andre, før fravænning slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0504 0,2 0,3 0,3 . . 

Lungebetændelse, før fravænning slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 11,9 14,8 27,6 . . 

Syg, før fravænning slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 13,5 16,4 29,7 . . 

Andre, overgangsperiode, ja/nej 0.2366 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 

Klovbrandbylder, overgangsperiode, ja/nej 0.1680 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Lungebetændelse, overgangsperiode, ja/nej <.0001 12,8 11,4 13,2 16,0 23,3 

Syg, overgangsperiode, ja/nej <.0001 14,2 12,4 14,3 17,5 25,9 

Klovbrandbylder, slut slagtekalvebesætning, ja/nej 0.2012 7,0 6,7 7,2 7,7 7,2 

Lungebetændelse, slut slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 13,9 14,6 16,3 16,6 19,0 

Syg, slut slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 23,0 23,1 25,4 25,7 27,6 
 

Tabel 3.5.2. Andelen af kalve behandlet for sygdomme og dødeligheden afhængig af al-
der ved flytning for kalve opdrættet i besætninger, der producerer ungtyre. P-værdi og 
mindste kvadraters gennemsnit for de forskellige aldersgrupper.  

Egenskab 
P alder 
flytning 

0-20 
dage 

20-30 
dage 

30-40 
dage 

40-50 
dage 

Over 
50 

dage 
Død <.0001 9,3 8,0 7,3 6,9 6,5 

Død efter 92 dage 0.2546 5,6 5,4 5,4 5,3 5,9 

Lungebetændelse, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0036 32,1 34,1 32,8 27,5 18,1 

Syg, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0111 32,9 34,8 34,6 32,0 20,0 

Lungebetændelse, før fravænning slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 4,7 10,5 40,8 . . 

Syg, før fravænning slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 4,7 10,6 41,4 . . 

Lungebetændelse, overgangsperiode, ja/nej <.0001 6,0 6,3 5,1 7,1 45,7 

Syg, overgangsperiode, ja/nej <.0001 6,5 6,4 5,3 7,5 46,5 
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Egenskab 
P alder 
flytning 

0-20 
dage 

20-30 
dage 

30-40 
dage 

40-50 
dage 

Over 
50 

dage 
Lungebetændelse, slut slagtekalvebesætning, ja/nej 0.8229 8,0 7,1 7,8 8,7 6,5 

Syg, slut slagtekalvebesætning, ja/nej 0.4749 10,8 9,2 9,8 12,2 8,0 
 

Tabel 3.5.3. Effekten af alder ved flytning opdelt i en effekt af fødselsbesætningens gen-
nemsnitlige alder ved flytning og en effekt af den enkelte kalvs afvigelse fra besætnings-
gennemsnittet. Kalve opdrættet i Dansk Kalv besætninger. P-værdi og ændring i egen-
skaben ved en enheds ændring i den forklarende variabel. NB. antager lineær sammen-
hæng og er derfor f.eks. ikke relevant for død efter 92 dage. 

Egenskab 

P gns. 
alder be-
sætning 

P 
alder 
kalv 

Betydning 
af alder 

besætning 

Betydning 
af alder-

kalv 
Død <.0001 <.0001 -0.008 -0.009 

Død efter 92 dage 0.5650 0.5968 -0.001 0.0005 

Andre, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.5571 <.0001 -0.004 -0.014 

Klovbrandbylder, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0046 0.0289 -0.015 0.0033 

Lungebetændelse, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.1111 <.0001 -0.013 -0.006 

Syg, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0639 <.0001 -0.015 -0.005 

Andre, før fravænning slagtekalvebesætning, ja/nej 0.3326 0.0376 0.0158 0.0198 

Lungebetændelse, før fravænning slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 <.0001 0.062 0.0575 

Syg, før fravænning slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 <.0001 0.0606 0.0551 

Andre, overgangsperiode, ja/nej 0.0397 0.4477 0.0237 -0.004 

Klovbrandbylder, overgangsperiode, ja/nej 0.3329 0.0093 0.0262 -0.035 

Lungebetændelse, overgangsperiode, ja/nej 0.0013 <.0001 0.0193 0.013 

Syg, overgangsperiode, ja/nej 0.0007 <.0001 0.0198 0.0129 

Andre, slut slagtekalvebesætning, ja/nej 0.9204 0.0165 -6E-4 -0.006 

Klovbrandbylder, slut slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0032 0.0335 -0.015 0.0032 

Lungebetændelse, slut slagtekalvebesætning, ja/nej 0.9404 <.0001 -37E-5 0.0087 

Syg, slut slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0999 <.0001 -0.008 0.0065 
 

Tabel 3.5.4. Effekten af alder ved flytning opdelt i en effekt af fødselsbesætningens gen-
nemsnitlige alder ved flytning og en effekt af den enkelte kalvs afvigelse fra besætnings-
gennemsnittet. Kalve opdrættet i besætninger, der producerer ungtyre. P-værdi og æn-
dring i egenskaben ved en enheds ændring i den forklarende variabel. NB. antager lineær 
sammenhæng og er derfor f.eks. ikke relevant for død efter 92 dage. 
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Egenskab 

P gns. 
alder be-
sætning 

P 
alder 
kalv 

Betydning 
af alder 

besætning 

Betydning 
af alder-

kalv 
Død 0.0009 <.0001 -0.007 -0.009 

Død efter 92 dage 0.5160 0.8173 0.0015 -27E-5 

Lungebetændelse, slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 0.0061 -0.061 -0.014 

Syg, slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 0.0235 -0.061 -0.011 

Lungebetændelse, før fravænning slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 <.0001 0.1455 0.2264 

Syg, før fravænning slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 <.0001 0.1471 0.2276 

Lungebetændelse, overgangsperiode, ja/nej 0.0005 <.0001 0.0718 0.0443 

Syg, overgangsperiode, ja/nej 0.0004 <.0001 0.0711 0.0437 

Lungebetændelse, slut slagtekalvebesætning, ja/nej 0.6054 0.8018 -0.007 0.0017 

Syg, slut slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0403 0.6838 -0.029 0.0024 
 

Figur 3.5.1. Andelen af kalve, der dør efter dag 92 afhængig af, hvornår kalvene flyttes. 
Kalve opdrættet i Dansk Kalv besætninger. 
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Figur 3.5.2. Frekvensen af behandlinger for lungebetændelse i overgangsperioden af-
hængig af, hvornår kalvene flyttes. Kalve opdrættet i Dansk Kalv besætninger. 

Det fremgår af tabellerne og figurerne: 

 At dødeligheden i slagtekalvebesætningen var højst for kalve flyttet tidligt, men 
det kan man ikke tage som udtryk for, at de har en dårligere sundhed, da de både 
har en længere risikoperiode og har højere risiko for at dø i starten, fordi de er 
yngre.  

 At kalve, der var i live ved 92 dage, havde en større risiko for at dø i resten af pe-
rioden, hvis de enten var flyttet tidligt eller flyttet sent. 

 At for kalve flyttet til Dansk Kalv besætninger var der samlet set ikke den store 
sammenhæng mellem andelen af kalve behandlet for lungelidelse og flyttetids-
punktet, bortset fra at kalve flyttet sent (>50 dage) havde en lavere frekvens. 
Dette resultat er uventet.   

 At både i overgangsperioden og efter overgangsperioden havde kalve flyttet sent 
til en Dansk kalv besætning en højere frekvens af behandlinger for lungebetæn-
delse end kalve flyttet tidligt. Det kan måske skyldes, at smitterisikoen er højst li-
ge efter flytning eller at sent flyttede kalve har været mere syge tidligt (før flyt-
ningen) og det har været årsagen til den høje alder ved flytning.  

3.5.2. Effekt af behandling i fødselsbesætningen på sygdoms-
behandlinger og dødelighed i slagtekalvebesætning 

I tabel 3.5.5 er vist, hvordan andelen af kalve behandlet for sygdomme og dødeligheden 
er afhængige af, om kalven har været behandlet for en sygdom i fødselsbesætningen 
mellem dag 0 og 20. Tallene er for kalve opdrættet i besætninger, der primært produce-
rer Dansk Kalv. Der er ikke vist nogen tal for kalve opdrættet i besætninger, der produ-
cerer ungtyre, da der for få observationer, se tabel 3.2.1.  
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Tabel 3.5.5. Andelen af kalve behandlet for sygdomme og dødeligheden afhængig af, om 
kalven har været behandlet for sygdomme i fødselsbesætningen i alderen 0 og 20 dage. 
Kalve opdrættet i Dansk Kalv besætninger. P-værdi og mindste kvadraters gennemsnit.  

Egenskab 
P tidlig 

behandling 
Ikke be-
handlet Behandlet 

Død <.0001 5,3 6,3 

Død efter 92 dage 0.0026 3,9 4,6 

Andre, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.5855 1,4 1,5 

Klovbrandbylder, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.1314 6,3 7,2 

Lungebetændelse, slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 35,4 42,9 

Syg, slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 45,7 53,2 

Lungebetændelse, før fravænning slagtekalvebesætning, ja/nej 0.2150 14,2 15,9 

Syg, før fravænning slagtekalvebesætning, ja/nej 0.3786 15,8 17,1 

Andre, overgangsperiode, ja/nej 0.2362 0,3 0,2 

Lungebetændelse, overgangsperiode, ja/nej 0.1519 10,3 11,6 

Syg, overgangsperiode, ja/nej 0.2045 11,7 12,9 

Klovbrandbylder, slut slagtekalvebesætning, ja/nej 0.2361 6,2 6,9 

Lungebetændelse, slut slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0017 11,6 14,4 

Syg, slut slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0024 19,0 22,7 
 

Det fremgår af tabellen: 

 At kalve opdrættet i Dansk Kalv besætninger og som havde en sygdomsbehand-
ling i fødselsbesætningen i alderen 0-20 havde signifikant højere risiko for at dø. 

 At behandlede kalve også havde en signifikant højere risiko for at blive behandlet 
for lungebetændelse, samlet og i slutningen af slagtekalveperioden. I de andre 
perioder var der ikke en signifikant forskel. 
 

3.5.3. Effekt af fødsels- og slagtekalvebesætning på sygdoms-
behandlinger og dødelighed 

I tabel 3.5.7 og 3.5.8 er vist, hvor meget fødselsbesætningen og slagtekalvebesætningen 
betyder for andelen af kalve behandlet for sygdomme og dødeligheden i forhold til den 
samlede variation. Resultaterne er fra modellen, hvor der er taget hensyn til alder ved 
flytning, men hvor der ikke er taget hensyn til behandlinger af sygdomme i fødselsbe-
sætningen. Det skal bemærkes, at udregningen af ICC i logistiske modeller bygger på 
antagelse om, at der ligger en tærskelegenskab til grund og skal bruges med forsigtig-
hed.  

Tabel 3.5.7. Betydningen af fødselsbesætningen og slagtekalvebesætningen for andelen 
af kalve behandlet for sygdomme og dødeligheden i forhold til den samlede variation. 
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Resultater fra model hvor der er taget hensyn til alder ved flytning for kalve opdrættet i 
Dansk Kalv besætninger. Rå variationer, ICC (i %) og MORc (Cluster-median odds ratio).  

Egenskab 

Varians 
slagtekalve-  
besætninger 

Varians 
fødsels- 

besætninger 

Pct. slagte-
kalve- be-

sætning 

Pct. fød-
sels- be-
sætning 

MOR slag-
tekalve- 

besætning 

MOR 
fødsels- 

besætning 
Død 0.3079 0.0443 8.5 1.2 1.34 1.04 

Død efter 92 dage 0.2934 0.0515 8.1 1.4 1.32 1.05 

Andre, slagtekalvebe-
sætning, ja/nej 

4.6416 0.4216 55.6 5.0 83.77 1.50 

Klovbrandbylder, slag-
tekalvebesætning, 
ja/nej 

1.3981 0.2272 28.4 4.6 3.80 1.24 

Lungebetændelse, 
slagtekalvebesætning, 
ja/nej 

4.5422 1.1469 50.6 12.8 76.20 2.99 

Syg, slagtekalvebesæt-
ning, ja/nej 

4.9929 1.1055 53.2 11.8 117.1 2.87 

Andre, før fravænning 
slagtekalvebesætning, 
ja/nej 

5.9389 0.5263 60.9 5.4 288.8 1.65 

Lungebetændelse, før 
fravænning slagtekal-
vebesætning, ja/nej 

0.934 0.4091 20.2 8.8 2.44 1.48 

Syg, før fravænning 
slagtekalvebesætning, 
ja/nej 

1.2006 0.4745 24.2 9.6 3.14 1.57 

Andre, overgangsperi-
ode, ja/nej 

4.4664 0.5099 54.0 6.2 70.88 1.63 

Klovbrandbylder, 
overgangsperiode, 
ja/nej 

2.4711 0.7462 38.0 11.5 10.56 2.04 

Lungebetændelse, 
overgangsperiode, 
ja/nej 

0.6143 0.3368 14.5 7.9 1.80 1.38 

Syg, overgangsperiode, 
ja/nej 

0.7839 0.3262 17.8 7.4 2.11 1.37 

Klovbrandbylder, slut 
slagtekalvebesætning, 
ja/nej 

1.4762 0.2303 29.5 4.6 4.09 1.25 

Lungebetændelse, slut 
slagtekalvebesætning, 
ja/nej 

1.2128 0.2392 25.6 5.0 3.18 1.26 

Syg, slut slagtekalvebe-
sætning, ja/nej 

1.0414 0.2852 22.6 6.2 2.70 1.31 
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Tabel 3.5.8. Betydningen af fødselsbesætningen og slagtekalvebesætningen for andelen 
af kalve behandlet for sygdomme og dødeligheden i forhold til den samlede variation. 
Resultater fra model hvor der er taget hensyn til alder ved flytning for kalve opdrættet i 
ungtyrebesætninger. Rå variationer, ICC (i %) og MORc (Cluster-median odds ratio). 

Egenskab 

Varians 
slagtekalve-  
besætninger 

Varians 
fødsels- 

besætninger 

Pct. slagte-
kalve- be-

sætning 

Pct. fød-
sels- be-
sætning 

MOR slag-
tekalve- 

besætning 

MOR 
fødsels- 

besætning 
Død 0.4243 0.0669 11.2 1.8 1.50 1.07 

Død efter 92 dage 0.3614 0.0626 9.7 1.7 1.41 1.06 

Lungebetændelse, 
slagtekalvebesætning, 
ja/nej 

5.6124 0.1739 61.8 1.9 211.5 1.18 

Syg, slagtekalvebesæt-
ning, ja/nej 

5.264 0.2412 59.9 2.7 151.7 1.26 

Lungebetændelse, før 
fravænning slagtekal-
vebesætning, ja/nej 

3.008 0.105 47.0 1.6 17.63 1.11 

Syg, før fravænning 
slagtekalvebesætning, 
ja/nej 

2.9871 0.102 46.8 1.6 17.28 1.10 

Lungebetændelse, 
overgangsperiode, 
ja/nej 

1.042 0.182 23.1 4.0 2.70 1.19 

Syg, overgangsperiode, 
ja/nej 

1.0118 0.1691 22.6 3.8 2.63 1.18 

Lungebetændelse, slut 
slagtekalvebesætning, 
ja/nej* 

0.1363 0 4.0 0.0 1.14 1.00 

Syg, slut slagtekalvebe-
sætning, ja/nej* 

0.126 0 3.7 0.0 1.13 1.00 

*Varians mellem fødselsbesætninger kunne ikke estimeres. 

Det fremgår af tabellerne: 

 At fødselsbesætningen betyder lidt i forhold til den samlede variation mellem kal-
vene, især i ungtyrebesætninger. 

 At for antal sygdomsbehandlinger ser slagtekalvebesætningen ud til at betyde rig-
tigt meget for andelen af indberettede behandlinger. Der behøver dog ikke nød-
vendigvis at være lige så store forskelle i den reelle sundhed mellem besætninger, 
da forhold som at ikke alle behandlinger indberettes, at besætningerne ikke har 
samme strategi for behandling og usikkerhederne ved beregning af ICC for logisti-
ske egenskaber alle kan påvirke ICC, uden at det afspejler forskel i sundheden.  

4. Analyse af data fra fire store slagtekalveproducenter. 

I dette afsnit er beskrevet en analyse af data fra 4 store slagtekalveproducenter. De fire 
slagtekalveproducenter er karakteristiske ved, at de både registrer sygdomsbehandlinger 
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på enkeltdyr, og de vejer kalvene flere gange gennem opvæksten, som minimum ved 
indgang og slagtning, men ofte også flere gange derimellem. Det gør, at vi ikke kun har 
mulighed for at undersøge betydningen af, hvornår kalvene er flyttet, men også at un-
dersøge betydningen af deres vægt ved flytning til slagtekalvebesætningen. Ligeledes 
har vi også mulighed for, at kigge på effekten på tilvæksten i forskellige delperioder. 

4.1. Materialer og metoder 

4.1.1. Data 

Data er dannet ved, at kombinere de data som producenterne har registreret i AgroSoft 
med data fra Kvægdatabasen. Hvis der har været uoverensstemmelser, så er det valgt at 
stole på data fra Kvægdatabasen. Data fra AgroSoft er trukket af slagtekalverådgiver 
Terese Jarltoft. På en af bedrifterne (nummer 3) var der flere besætninger, og de er be-
handlet samlet under et. F.eks. er der ikke taget hensyn til flytninger mellem de to be-
sætninger. 

Som udgangspunkt er brugt alle tyrekalve, som er indgået i de 4 bedrifter fra d. 1/10 
2014 til d. 1/10 2015.   

Der er sket følgende datasorteringer: 

Kalve, der d. 20/12 2016 ikke er registret døde, aflivet, afgået til destruktion eller slagtet 
indgår ikke i analysen. 

En enkelt kalv registreret eksporteret er ikke medtaget. 

Kalve, der er registreret, med en vægt på under 33 kg ved indgang er ikke medtaget. 

Kun kalve med mindre end 50% kødrace inkl. Montbéliarde og Fleckvieh er medtaget. 

Kviekalve er ikke medtaget. 

Kalve med slagtebemærkningerne ”Ungtyr” eller ”Ungtyr, kødkvæg” er ikke medtaget. 

Rene jerseykalve og kalve med en andel på mere end 35% jersey er ikke med. 

Kalvene skal være flyttet, inden de er 93 dage gamle. 

Kalve slagtet mindre end 210 dage gamle er ikke med. 

Kalve døde og slagtet mere en 600 dage gamle er ikke med. 

Slagtevægten skal være over 100 kg. 

Kalve som er slagtet ældre end 340 dage og med en slagtevægt over 270 kg er ikke 
medtaget.  

Kalve med en negativ tilvækst mellem 1 og 7,5 måneder er ikke medtaget. 

Kalve med en tilvækst på under 100 gram pr. dag mellem 1 og 9 måneder er ikke med-
taget. 
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Før selve analysen blev flere af variablerne inddelt i grupper, og der blev beregnet en 
lang række nye variabler. Generelt antog vi, som nævnt, med, at en kalv blev fravænnet 
56 dage efter fødslen og overgangsperioden sluttede 91 dage fra fødslen. Derudover var 
de vigtigste dataredigeringer mht. tilvækst og slagteegenskaber: 

For alle slagtede kalve blev beregnet en tilvækst ud fra en beregnet levende vægt ud fra 
slagtevægten og ud fra en standard fødselsvægt.  

Standard fødselsvægten blev sat ud fra http://www.kfc-
foulum.dk/artikler/1_smaakalve/fodselsvaegt.htm, hvor der er brugt værdierne for DH-
tyrekalvene. Dvs. 41,5 og 45,1, henholdsvis, for en 1. paritets ko, og en ældre ko. 

Levende vægt ved slagtning er beregnet ud fra slagtevægten og slagtekategorien ud fra 
de algoritmer, som normalt bruges i Kvægdatabasen. 

Derudover er der beregnet følgende tilvækster: 

Tilvæksten fra 1 til 7 måneder er beregnet, hvis der som minimum har været en vægt 
mellem 15-45 dage (0.5*30.4 til 1.5*30.4 dage) og en vægt mellem 7 og 8 måneder 
(7*30.4 og 8*30.4 dage). Generelt hvis der har være flere vægte i startperioden er brugt 
den første vægt og har der været flere vægte i slutperioden, så er brugt den sidste vægt. 
Tilvæksten er beregnet ud fra følgende formel: 

Tilvækst=1000*(slutvægt-startvægt)/(slut vejedato-start vejedato)  

Tilvæksten fra 1 til 9 måneder er beregnet, hvis der som minimum har været en vægt 
mellem 15-45 dage (0.5*30.4 til 1.5*30.4 dage) og en vægt mellem 8 og 10 måneder 
(8*30.4 og 10*30.4 dage).  

Tilvæksten fra 3 til 9 måneder er beregnet, hvis der som minimum har været en vægt 
mellem 2,5 og 3,5 måneder (2.5*30.4 til 3.5*30.4 dage) og en vægt mellem 8 og 10 
måneder (8*30.4 og 10*30.4 dage).  

Tilvæksten fra 3 til 5 måneder er beregnet, hvis der som minimum har været en vægt 
mellem 2,5 og 3,5 måneder (2.5*30.4 til 3.5*30.4 dage) og en vægt mellem 4 og 6 må-
neder (4*30.4 og 6*30.4 dage).  

Tilvæksten fra 5 til 9 måneder er beregnet, hvis der som minimum har været en vægt 
mellem 4 og 6 måneder (4*30.4 til 6*30.4 dage) og en vægt mellem 8 og 10 måneder 
(8*30.4 og 10*30.4 dage).  

Tilvæksten fra 1 til 3 måneder er beregnet, hvis der som minimum har været en vægt 
mellem 0,5 og 1,5 måneder (0,5*30.4 til 1,5*30.4 dage) og en vægt mellem 2,5 og 3,5 
måneder (2,5*30.4 og 3,5*30.4 dage).  

Kalve er inddelt i to kategorier: Dem som er forsøgt leveret som Dansk Kalv (alder Dansk 
Kalv). Dvs. kalve, som ved slagt er ældre end 243 dage og mindre end 305 dage gam-
mel. Ellers er de kategoriseret, som ikke forsøgt leveret som Dansk Kalv. 

Hvis kalven har slagtebemærkningen "Dansk tyrekalv”, "Dansk tyrekalv ud" i AgroSoft, 
så er de regnet, som om de opfylder kravene til Dansk Kalv. Hvis de derimod har slagte-

http://www.kfc-foulum.dk/artikler/1_smaakalve/fodselsvaegt.htm
http://www.kfc-foulum.dk/artikler/1_smaakalve/fodselsvaegt.htm


Teknologisk Institut 

 
39 

bemærkningen "Tyrekalv u 8 mdr", "Tyrekalv", så er den regnet for ikke at opfylde kra-
vene. 

Kalvenes sundhed blev bl.a. bedømt ud fra slagtefund. Slagtefundene blev inddelt i føl-
gende grupper: 

Koder 258,271,287,289: Bem. lunger/lungehinde 

Koder 258,271: Bem. lungebetændelse 

Koder 287,289: Bem. Lungehindebet.  

Kode 375: Leverbylder 

Koder 350,352: Bughindebetændelse 

Resterende koder: Andre slagtebem. 

Kalvenes sundhed blev også bedømt ud fra, hvor stor en andel af kalvene, der døde, og 
hvor mange der blev behandlet for sygdomme.  

En død kalv blev defineret, som en kalv med afgangskode 9 (selvdød), 19 (aflivet) og 
kode 33 (destruktion). Dog kun, hvis kalven ikke også havde en kode for slagtet (7), for 
så blev den regnet som slagtet.  

Sygdomsbehandlinger blev omregnet til sygdomstilfælde ud fra en antagelse af, at der 
normalt gives 3 behandlinger pr. tilfælde, og behandlinger for samme kode med mere en 
8 dage imellem er to forskellige tilfælde. 

Sygdomsbehandlingerne blev inddelt i følgende grupper: 

• Kode 41 og 133: Lungebetændelse 
• Kode 32: Klovbrandbylder 
• Resterende – undtagen kode 310, 85, 86, 87, 88: Andre 

Der blev både opgjort, om kalvene havde en sygdomsbehandling eller ikke (vist), lige-
som antallet af tilfælde pr. 100 kalvefoderdage blev opgjort (ikke vist). For at sygdomme 
i de forskellige perioder er gjort op, har der været følgende krav: 

• Sygdomme i mælkefodringsperioden i slagtekalvebesætningen er gjort op som 
sygdomsbehandlinger mellem dag 35 og fravænning, og det har været et krav, at 
kalven skulle være flyttet før den var 35 dage gammel.  

• Sygdomme i overgangsperioden er kun gjort op, hvis kalven er flyttet før starten 
af overgangsperioden dvs. før den er 57 dage gammel. 

4.1.2. Statistisk analyse 

Til den statistiske analyse blev brugt data fra besætning 1, 2, og 4 (se afsnit 4.2). I ana-
lyser indgik kun kalve, der kom fra besætninger med mere end 20 kalve pr. besætning. 
Der blev først kørt modeller til at analysere for effekten af alder og vægt ved flytning og 
derefter modeller, der også indeholdt effekter af behandlinger i overgangsperioden. Ud-
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gangsmodellen til analyse af effekterne af alder og vægt ved flytning til slagtekalvebe-
sætningen var som følgende: 

Yij=µ + α1(Andel kødraceij) + α2(Andel Jerseyij) + α3(Andel RDMij) + α4(Måned for flytnin-
gij) + α5(Slagtekalvebesætningij)+ α6(Alder ved indgangij) + α7(Vægt ved indgangij) + α-
8(Vægt ved indgangij* Alder ved indgangij) + α9(Fødselsbesætningij) + εij 

Hvor:  

α1=Lineær effekt af andel kødrace 

α2=Lineær effekt af andel Jersey 

α3=Lineær effekt af andel RDM 

α4=Effekten af indsættelsesmåned (Januar, Februar, …., December)  

α5=Effekten af slagtekalvebesætning (1, 2, 4)  

α6= Effekten af alder ved indgang (<21, 21-30, 31-40, 41-50, >50) 

α7= Effekten af vægt ved indgang (<51, 51-60, 61-70, 71-80, >80) 

α8= Effekten af vekselvirkningen mellem alder og vægt ved indgang 

α9=Effekt af j’te fødselsbesætning – tilfældig effekt (α9 ~ N (0,σj)) 

εij=Den tilfældige variation for den i’te kalv fra den j’te fødselsbesætning(εij ~ N (0,σijk)) 

og Yij står for responset for den i’te kalve, fra den j’te fødselsbesætning. For kontinuerte 
variable blev responset modelleret direkte og for diskrete variabler (0/1-variabeler) var 
det logit’en til responset der blev modelleret  

Modellen til at analyser effekten af om kalven var behandlet for sygdom eller ikke i fød-
selsbesætningen var som følgende: 

Yij=µ + α1(Andel kødraceij) + α2(Andel Jerseyij) + α3(Andel RDMij) + α4(Måned for flytnin-
gij) + α5(Slagtekalvebesætningij)+ α6(Alder ved indgangij) + α7(Vægt ved indgangij) + α-
8(Vægt ved indgangij* Alder ved indgangij) + α9(Behandlet i overgangsperiodenij) + 
α10(Fødselsbesætningij) + εij  

Hvor:  

α1=Lineær effekt af andel kødrace 

α2=Lineær effekt af andel Jersey 

α3= Lineær effekt af andel RDM 

α4=Effekten af indsættelsesmåned (Januar, Februar, …., December)  

α5=Effekten af slagtekalvebesætning (1, 2, 4)  

α6=Effekten af alder ved indgang (<21, 21-30, 31-40, 41-50, >50) 
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α7=Effekten af vægt ved indgang (<51, 51-60, 61-70, 71-80, >80) 

α8=Effekten af vekselvirkningen mellem alder og vægt ved indgang 

α9=Effekten af, om kalven har været behandlet i overgangsperioden eller ikke. 

α10=Effekt af j’te fødselsbesætning – tilfældig effekt (α9 ~ N (0,σj)) 

εij=Den tilfældige variation for den i’te kalv fra den j’te fødselsbesætning(εij ~ N (0,σijk)) 

og Yij står for responset for den i’te kalve, fra den j’te fødselsbesætning. For kontinuerte 
variable blev responset modelleret direkte og for diskrete variabler (0/1-variabeler) var 
det logit’en til responset, der blev modelleret.  

I begge modeller er det valgt, at bibeholde kovariaterne (f.eks. andel RDM og indsættel-
sesmåned) i modellerne i uanset om de var signifikante eller ikke. I begge modeller ind-
gik effekten af fødselsbesætning som tilfældige effekt. Modellerne for kontinuerte variab-
ler er kørt i Proc Mixed i SAS 9.4, mens modellerne for diskrete variabler er kørt i Proc 
Glimmix i SAS 9.4. Hvis alle kalvene i en gruppe enten har værdien 0 eller 1, så kan den 
logistiske regression ikke køre. Da der normalt kun har været få kalve i en sådan gruppe 
(meget sjældne kombinationer), er det valgt ikke at tage gruppen med i analysen. Gene-
relt er resultaterne vist som mindste kvadraters gennemsnit også for diskrete variabler, 
fordi det er det lettest forståelige.    

4.2. Oversigt over besætningerne. 

I tabel 4.2.1 er vist en oversigt over de 4 besætninger, der som udgangspunkt deltog i 
undersøgelsen.  

Tabel 4.2.1. Oversigt over de 4 besætninger, som deltog i undersøgelsen.  

Nr. Antal besætninger 
Vejning, ca. alder Fravænningstidspunkt 

Antal kalve 
1 2 3 4 5 Alder, uger 

1 1 1,2 2,0 3,1 7,8 9,6 7-8  3.066 

2 1 1,0 2,5 5,8 8,2 9,8 7-8  2.303 

3 2 1,2   3,0 7,2 9,5 7-8  919 

4 1 1,3   5,0 8,5 9,6 7-8  1.205 

 
I figur 4.2.1. er vist en oversigt over, hvornår de enkelte kalve blev flyttet i de forskellige 
besætninger. Langt størstedelen flyttes, når de er mellem 20 og 40 dage gamle. Det 
fremgår af figuren, at kalve i besætning 2 i gennemsnit var lidt yngre, når de blev flyttet 
nemlig 29 dage gamle og 60 kg i gennemsnit, mens de i besætning 4 i gennemsnit var 
lidt ældre nemlig 37 dage og 67 kg, når de blev flyttet. For alle besætninger var der stor 
variation. 
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Figur 4.2.1. Oversigt over, hvor gamle kalvene er, når de flyttes afhængig af besætning. 

I selve de statistiske analyser indgik kun data fra besætning 1,2 og 4. Besætning 3 var 
først begyndt at veje forholdsvis sent, og havde derfor ikke nær så mange kalve med 
tilvækst-målinger, som de andre besætninger. Samtidig adskilte den sig også på nogle 
punkter så meget fra de andre besætninger, at der var en risiko for at den kunne påvirke 
resultatet af de statistiske analyser, så derfor er det valgt, ikke at tage den med i de sta-
tistiske analyser.  

Før analysen blev både alder og vægt inddelt i nogle grupper. I tabel 4.2.2 er vist, hvor 
mange kalve, der er i de forskellige grupper. Det fremgår tydeligt af tabellen, at der, som 
forventet, var der er stor sammenhæng mellem indgangsvægt og indgangsalder. F.eks. 
var der ingen af de kalve, som blev flyttet, når de var mindre en 20 dage gamle, som 
vejede over 80 kg. 

Tabel 4.2.2. Fordelingen af kalvene fra de tre besætninger mht. indgangsvægt og ind-
gangsalder. 

Alder ved flyt-
ning 

Vægt ved flytning 

0-50 kg 50-60 kg 60-70 kg 70-80 kg Over 80 
kg 

0 - 20 311 510 119 6 . 

20- 30 242 968 643 118 11 

30- 40 69 477 813 368 61 

40- 50 13 99 309 344 154 

50< 5 25 88 149 344 
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Når man ser på de effekter af alder ved flytning, som blev fundet i analysen af kalve på 
landsplan (afsnit 3), skal man derfor være opmærksom på, at effekterne afspejler den 
kombinerede effekt af alder og vægt ved flytning, mens vi her i dette afsnit forsøger at 
skille effekten af vægt og alder ad.  Hvis sammenhængen mellem to egenskaber er for 
stor, er det dog ikke altid muligt. Det blev tjekket, om korrelationen mellem alder og 
vægt var over 0,8, samt om varians inflation faktor (VIF) var over 2, hvilket man ofte 
sætter som kritiske grænser, og det var de ikke.  Men man skal alligevel være opmærk-
som på problemet med at skille alder og vægt ad, når man bedømmer resultaterne.  

4.3. Kalvenes produktionsresultater 

I dette afsnit er omtalt resultaterne fra de statistiske analyser af, hvordan kalvenes pro-
duktions- og slagteresultater blev påvirket af alder og vægt ved flytning, samt om kalven 
var syg i overgangsperioden eller ikke. Endelig vil der være en lille oversigt over, hvor 
stor en indflydelse fødselsbesætningen har på det endelige produktionsresultat. 

4.3.1. Effekt af alder og vægt ved flytning på kalvenes produkti-
ons- og slagteresultater 

I tabel 4.3.1 er vist de statistiske test af, hvordan produktions- og slagteresultaterne var 
påvirket af alder og vægt ved flytning. Til trods for at vekselvirkningen mellem alder og 
vægt ofte var signifikante, er det alligevel valgt i tabel 4.3.2 at vise, hvordan produkti-
ons- og slagteresultaterne afhænger af alder ved flytning alene og i tabel 4.3.3 er vist, 
hvordan produktions- og slagteresultaterne afhænger af vægt ved flytning alene. I figur 
4.3.1 til 4.3.9 er desuden vist den kombinerede effekt af alder og vægt ved flytninger i 
de tilfælde, hvor der var en signifikant vekselvirkning. 

Tabel 4.3.1. P-værdier for vekselvirkningen og hovedvirkning af alder og vægt ved flyt-
ning. Fra model der både indeholder alder og vægt ved flytning. 

 Egenskab 
Vekselvirkning 

alder vægt 
Hovedvirkning 

alder 
Hovedvirkning 

vægt 
Slagtealder 0.0187 <.0001 <.0001 

Slagtevægt 0.0009 <.0001 <.0001 

Beregnet levende vægt 0.0009 <.0001 <.0001 

Tilvækst 0.0574 <.0001 <.0001 

Tilvækst fødsel til indgang <.0001 <.0001 <.0001 

Tilvækst slagtekalvebesætning 0.0027 0.1390 <.0001 

Tilvækst 1-3 mdr. 0.0003 <.0001 <.0001 

Tilvækst 3-5 mdr. 0.0322 0.0091 <.0001 

Tilvækst 5-9 mdr. 0.0912 <.0001 <.0001 

Tilvækst 3-9 mdr. 0.0116 0.0007 <.0001 

Tilvækst 1-7,5 mdr. 0.0386 0.2768 <.0001 

Tilvækst 1-9 mdr. 0.5074 0.0330 <.0001 

Slagteform 0.2667 0.0025 <.0001 
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 Egenskab 
Vekselvirkning 

alder vægt 
Hovedvirkning 

alder 
Hovedvirkning 

vægt 
Slagtefarve 0.9943 0.8324 0.3895 

Dansk Kalv 0.1244 <.0001 <.0001 
 

Tabel 4.3.2. Oversigt over de vigtigste produktions- og slagteegenskaber afhængig af 
alder ved flytning. P-værdi og mindste kvadraters gennemsnit. 

Egenskab 
P hovedvirk-

ning 
0-20 
dage 

20-30 
dage 

30-40 
dage 

40-50 
dage 

Over 
50 

dage 
Slagtealder <.0001 281,3 285,1 288,5 292,4 297,0 

Slagtevægt <.0001 207,1 205,0 202,2 200,0 193,2 

Beregnet levende vægt <.0001 412,2 408,2 403,0 399,3 388,2 

Tilvækst <.0001 1309 1279 1247 1218 1161 

Tilvækst fødsel til indgang <.0001 851,9 710,0 581,1 463,7 336,1 

Tilvækst slagtekalvebesætning 0.1390 1329 1331 1335 1344 1344 

Tilvækst 1-3 mdr. <.0001 675,7 703,4 734,2 789,8 . 

Tilvækst 3-5 mdr. 0.0091 1341 1316 1301 1296 1248 

Tilvækst 5-9 mdr. <.0001 1501 1481 1470 1453 1396 

Tilvækst 3-9 mdr. 0.0007 1423 1399 1389 1380 1353 

Tilvækst 1-7,5 mdr. 0.2768 1296 1283 1274 1278 . 

Tilvækst 1-9 mdr. 0.0330 1298 1290 1292 1308 . 

Slagteform 0.0025 3,7 3,7 3,7 3,6 3,5 

Slagtefarve 0.8324 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Dansk Kalv <.0001 87,9 86,2 86,1 82,0 73,5 
 

Tabel 4.3.3. Oversigt over de vigtigste produktions- og slagteegenskaber afhængig af 
vægt ved flytning. P-værdi og mindste kvadraters gennemsnit. 

 Egenskab 
Hovedvirkning 

vægt 
0-50 

kg 
50-60 

kg 
60-70 

kg 
70-80 

kg 

Over 
80 
kg 

Slagtealder <.0001 297,5 292,5 288,8 284,4 281,2 

Slagtevægt <.0001 191,6 196,1 200,9 206,6 212,2 

Beregnet levende vægt <.0001 385,3 392,8 401,1 410,8 420,8 

Tilvækst <.0001 1149 1195 1239 1291 1340 

Tilvækst fødsel til indgang <.0001 16,6 387,2 649,4 847,4 1042 

Tilvækst slagtekalvebesætning <.0001 1282 1310 1333 1365 1393 

Tilvækst 1-3 mdr. <.0001 682,6 737,0 743,2 755,0 711,1 
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 Egenskab 
Hovedvirkning 

vægt 
0-50 

kg 
50-60 

kg 
60-70 

kg 
70-80 

kg 

Over 
80 
kg 

Tilvækst 3-5 mdr. <.0001 1233 1253 1305 1320 1392 

Tilvækst 5-9 mdr. <.0001 1413 1434 1455 1492 1506 

Tilvækst 3-9 mdr. <.0001 1343 1361 1387 1419 1435 

Tilvækst 1-7,5 mdr. <.0001 1220 1249 1276 1337 1330 

Tilvækst 1-9 mdr. <.0001 1242 1275 1304 1336 1328 

Slagteform <.0001 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 

Slagtefarve 0.3895 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Dansk Kalv <.0001 72,7 79,1 84,6 88,9 89,0 
 

 

Figur 4.3.1. Slagtealder afhængig af alder og vægt ved flytning. 
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Figur 4.3.2. Slagtevægt afhængig af alder og vægt ved flytning. 

 

Figur 4.3.3. Beregnet levendevægt ved slagtning afhængig af alder og vægt ved flytning. 
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Figur 4.3.4. Bruttotilvækst afhængig af alder og vægt ved flytning. 

 

Figur 4.3.5. Tilvækst fra fødsel til flytning afhængig af alder og vægt ved flytning. NB. 
beregnet ud fra en standard fødselsvægt, dvs. at noget af forklaringen kan være, at kal-
vene med den reelt højeste fødselsvægt flyttes først.  
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Figur 4.3.6. Tilvækst i slagtekalvebesætningen afhængig af alder og vægt ved flytning. 
NB. rent biologisk vil man forvente, at jo ældre en kalv er indtil en vis alder, jo mere 
vokser den. 

 

Figur 4.3.1. Tilvækst 1-3 måneder afhængig af alder og vægt ved flytning. 
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Figur 4.3.7. Tilvækst 3-5 måneder afhængig af alder og vægt ved flytning. 

 

Figur 4.3.8. Tilvækst 3-9 måneder afhængig af alder og vægt ved flytning. 
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Figur 4.3.9. Tilvækst 1-7,5 måneder afhængig af alder og vægt ved flytning. 

Det fremgår af tabellerne og figurerne: 

 At jo mere kalvene vejer i forhold til deres alder, når de flyttes, jo bedre klarer de 
sig tilvækstmæssigt i slagtekalvebesætningen. Det kan dog se ud til, at hvis de er 
vokset rigtigt, rigtigt meget, før de flyttes, så bliver der ikke ved med at være en 
positive effekt. 

 At kalve, der flyttes sent, samlet set klarer sig lidt dårligere. Men ser man på den 
samlede tilvækst i slagtekalvebesætningen, så er den faktisk ikke afhængig af al-
der. 

 At jo tidligere kalvene flyttes, jo bedre vokser de i slutningen (fra 5-9 måneder) i 
slagtekalvebesætningen. 

 At andelen af kalve der opfylder Dansk Kalv kravene falder jo ældre kalvene er, 
når de flyttes 

 At andelen af kalve der opfylder Dansk Kalv kravene stiger jo mere kalvene vejer, 
når de flyttes. 

NB. når man bedømmer disse resultater, skal man være opmærksom på, at der naturligt 
er en sammenhæng mellem alder og tilvækst. Således at jo ældre kalve er, jo mere vok-
ser de. Ligeledes skal man være opmærksom på, at det måske er de dårligste kalve (ge-
netisk/sygdomsmæssigt), der i praksis vil være de kalve, der flyttes sent, da mange 
slagtekalveproducenter ikke vil modtage kalve under 50 kg. Endelig skal man, som 
nævnt, være opmærksom på, at alder og vægt hænger sammen, så hvis man samlet set 
ser på effekten af alder, så vil den være en kombination af de her beskrevende effekter 
af alder og vægt. I praksis kan effekterne af alder og vægt altså ikke helt skilles ad. 
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4.3.2. Effekt af behandlinger i overgangsperioden på kalvenes 
produktions- og slagteresultater 

I tabel 4.3.4 er vist, hvordan produktions- og slagteresultaterne er afhængige af, om en 
kalv er behandlet for sygdomme i overgangsperioden eller ikke.  

Tabel 4.3.4. Oversigt over de vigtigste produktions- og slagteegenskaber af-
hængig af, om kalven har været behandlet for sygdomme i overgangsperio-
den eller ikke. P-værdi og mindste kvadraters gennemsnit.  

Egenskab 
P behand-

ling 
Ingen be-
handling 

Behandling i over-
gangsperioden 

Slagtealder <.0001 287,6 289,6 

Slagtevægt <.0001 203,0 200,6 

Beregnet levende vægt <.0001 404,5 400,6 

Tilvækst <.0001 1256 1234 

Tilvækst fødsel til indgang 0.0564 599,8 592,7 

Tilvækst slagtekalvebesætning <.0001 1345 1321 

Tilvækst 1-3 mdr. <.0001 749,2 690,4 

Tilvækst 3-5 mdr. <.0001 1308 1266 

Tilvækst 5-9 mdr. 0.9021 1463 1463 

Tilvækst 3-9 mdr. 0.0191 1401 1388 

Tilvækst 1-7,5 mdr. <.0001 1297 1260 

Tilvækst 1-9 mdr. <.0001 1306 1284 

Slagteform 0.0122 3,7 3,6 

Slagtefarve 0.2943 3,0 3,0 

Dansk Kalv 0.0048 86,0 83,2 
 

Det fremgår af tabellen at: 

 Kalve, der var behandlet i overgangsperioden, samlet set klarede sig marginalt 
dårligere end kalve, der ikke har været behandlet. F.eks. var tilvæksten i slagte-
kalvebesætningen i gennemsnit ca. 20 gram lavere pr. dag for de behandlede kal-
ve og kun 83,2% af de behandlede kalvene opfyldte Dansk Kalv kravene mod 
86,0 % af de ikke behandlede kalve. 

 At ser man på enkeltperioder, så var tilvæksten lavere i starten for de behandlede 
kalve, mens behandlede kalve ikke voksede dårligere i slutningen af perioden (5-9 
måneder). 
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4.3.3. Effekt af fødselsbesætning på kalvenes produktions- og 
slagteresultater. 

I tabel 4.3.5 er vist, hvor meget fødselsbesætningen betyder for produktions- og slagte-
resultaterne i forhold til den samlede variation. Resultatet stammer fra modellen, hvor 
man både tager hensyn til alder og vægt ved flytning.  

Tabel 4.3.5. Betydningen af fødselsbesætningen for produktions- og slagteresultaterne i 
forhold til den samlede variation. Resultater fra model hvor der er taget hensyn til alder 
og vægt ved flytning. Rå variationer, pct. af variation, der skyldes fødselsbesætningen 
(ICC i %) og MORc (Cluster-median odds ratio).  

Egenskab 
Varians fødsels-

besætning Residual 
P fødselsbesæt-

ning 

ICC     
fødsels-

besætning 

MOR 
fødsels- 

besætning 
Slagtealder 2.416 117.3 0.00000 2.02  

Slagtevægt 3.027 259.3 0.00002 1.15  

Beregnet levende vægt 11.7 691.8 0.00000 1.66  

Tilvækst 274.4 10506 0.00000 2.55  

Tilvækst fødsel til indgang 2248 18514 0.00000 10.83  

Tilvækst slagtekalvebesætning 510.2 13091 0.00000 3.75  

Tilvækst 1-3 mdr. 4168 26455 0.00000 13.61  

Tilvækst 3-5 mdr. 543.8 45143 0.01158 1.19  

Tilvækst 5-9 mdr. 76.44 46779 0.61953 0.16  

Tilvækst 3-9 mdr. 144.8 23077 0.08016 0.62  

Tilvækst 1-7,5 mdr. 953.8 15441 0.00000 5.82  

Tilvækst 1-9 mdr. 551.7 15492 0.00000 3.44  

Slagteform 0.013 0.558 0.00000 2.33  

Slagtefarve 0 0.003 1.00000 0.00  

Dansk Kalv 0.021  0.22242 0.65 1.02 
 

Det fremgår af tabellen: 

 At fødselsbesætningen generelt betød lidt i forhold til den samlede variation.  
 At for tilvæksten fra fødsel til indgang i slagtekalvebesætningen og for tilvæksten i 

starten i slagtekalvebesætningen (1-3 måneder), så havde fødselsbesætningen 
klart større indflydelse. 

4.4. Kalvenes sundhedstilstand bedømt ud fra slagtebemærknin-
ger 

I dette afsnit er omtalt resultaterne fra de statistiske analyser af, hvordan kalvenes 
sundhed bedømt ud fra frekvensen af slagtebemærkninger blev påvirket af alder og vægt 
ved flytning, samt om kalven var syg i overgangsperioden eller ikke. Endelig vil der være 
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en lille oversigt over, hvor stor en indflydelse fødselsbesætningen har på frekvensen af 
slagtebemærkninger. 

4.4.1. Effekt af alder og vægt ved flytning på frekvensen af 
slagtebemærkninger 

I tabel 4.4.1 er vist de statistiske test af, hvordan frekvensen af slagtebemærkninger var 
påvirket af alder og vægt ved flytning, i tabel 4.4.2 er vist, hvordan frekvensen af slag-
tebemærkninger afhænger af alder ved flytning alene og i tabel 4.4.3 er vist, hvordan 
frekvensen af slagtebemærkninger afhænger af vægt ved flytning alene. I figur 4.4.1 er 
desuden vist den kombinerede effekt af alder og vægt ved flytninger på frekvensen af 
bemærkninger for bughindebetændelse. 

Tabel 4.4.1. P-værdier for vekselvirkningen og hovedvirkningerne af alder og vægt ved 
flytning, fra model der både indeholder alder og vægt ved flytning. Derudover er vist P-
værdi af alder ved flytning fra model, der kun indeholder alder ved flytning, og P-værdi 
af vægt ved flytning fra model, der kun indeholder vægt ved flytning. Disse er som ho-
vedregel kun interessante, hvis de andre effekter ikke er signifikante.  

Egenskab 
Vekselvirkning 

alder vægt 
Hovedvirkning 

alder 
Hovedvirkning 

vægt 

Alder 
model 
uden 
vægt 

Vægt 
model 

uden 
alder 

Bem. lunger/lungehinde 0.8757 0.9342 0.3071 0.2432 0.0509 

Bem. lungebetændelse 0.1651 0.4399 0.6631 0.2395 0.3846 

Bem. lunghindebet. 0.5571 0.8523 0.2961 0.5217 0.1499 

Leverbylder 0.7809 0.0129 0.5936 0.0009 0.0692 

Bughindebetændelse 0.0608 0.1132 0.5600 0.1588 0.7146 

Andre slagtebem. 0.5841 0.1060 0.2560 0.0371 0.0934 
 

Tabel 4.4.2. Oversigt over frekvensen af slagtebemærkninger afhængig af alder ved flyt-
ning. P-værdi og mindste kvadraters gennemsnit. 

Egenskab 
P hovedvirk-

ning 
0-20 
dage 

20-30 
dage 

30-40 
dage 

40-50 
dage 

Over 
50 

dage 
Bem. lunger/lungehinde 0.9342 16,7 16,6 15,7 16,3 15,1 

Bem. lungebetændelse 0.4399 6,8 7,4 6,0 5,6 5,1 

Bem. lunghindebet. 0.8523 11,5 10,7 11,2 12,1 11,0 

Leverbylder 0.0129 18,6 18,1 14,0 14,6 13,6 

Bughindebetændelse 0.1132 14,3 13,5 11,1 10,2 11,7 

Andre slagtebem. 0.1060 7,7 6,3 6,3 5,4 8,8 
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Tabel 4.4.3. Oversigt over frekvensen af slagtebemærkninger afhængig af vægt ved flyt-
ning. P-værdi og mindste kvadraters gennemsnit. 

Egenskab 
Hovedvirkning 

vægt 
0-50 

kg 
50-60 

kg 
60-70 

kg 
70-80 

kg 

Over 
80 
kg 

Bem. lunger/lungehinde 0.3071 19,3 16,2 16,1 15,1 14,0 

Bem. lungebetændelse 0.6631 6,8 5,8 6,0 5,3 7,0 

Bem. lunghindebet. 0.2961 14,0 11,7 11,5 10,6 9,1 

Leverbylder 0.5936 16,8 14,9 15,1 14,5 17,1 

Bughindebetændelse 0.5600 11,8 10,9 12,9 12,1 12,9 

Andre slagtebem. 0.2560 8,6 6,2 7,2 5,8 6,6 
  

Figur 4.4.1. Frekvensen af bemærkninger for bughindebetændelse afhængig af alder og 
vægt ved flytning. 

Det fremgår af tabellerne og figuren: 

 At jo yngre kalvene er, når de flyttes, jo højere ser frekvensen af leverbylder ud 
til at være (P<0.01). 

 At jo mere kalven vejer, når den flyttes, jo laver ser frekvensen af lungelidelser 
ud til at være (P=0.05). 

4.4.2. Effekt af behandlinger i overgangsperioden på frekvensen 
af slagtebemærkninger 

I tabel 4.4.4 er vist, hvordan frekvensen af slagtebemærkninger er afhængig af, om en 
kalv er behandlet for sygdomme i overgangsperioden eller ikke.  
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Tabel 4.4.4. Oversigt over frekvensen af slagtebemærkninger afhængig af, om kalven 
har været behandlet for sygdomme i overgangsperioden eller ikke. P-værdi og mindste 
kvadraters gennemsnit.  

Egenskab 
P behand-

ling 
Ingen be-
handling 

Behandling i over-
gangsperioden 

Bem. lunger/lungehinde <.0001 11,5 19,4 

Bem. lungebetændelse <.0001 5,4 8,6 

Bem. lunghindebet. <.0001 8,0 13,6 

Leverbylder 0.9813 14,9 14,9 

Bughindebetændelse 0.7485 11,9 12,2 

Andre slagtebem. 0.4996 6,7 7,2 
 

Det fremgår af tabellen at: 

 Kalve, der var behandlet i overgangsperioden, helt klart havde en højere frekvens 
af bemærkninger for lungelidelser end kalve, der ikke var behandlet. Mindste kva-
draters gennemsnit for den samlede frekvens af bemærkninger for lunge-
/lungehindelidelser var på 19,4 % for behandlede kalve og på 11,5 % for ube-
handlede kalve: 

 At der ikke var signifikant effekt af behandlinger i overgangsperioden på leverbyl-
der, bughindebetændelser eller andre slagtebemærkninger 

4.4.3. Effekt af fødselsbesætning på frekvensen af slagtebe-
mærkninger. 

I tabel 4.4.5 er vist, hvor meget fødselsbesætningen betyder for frekvensen af slagtebe-
mærkninger i forhold til den samlede variation. Resultatet stammer fra modellen, hvor 
man både tager hensyn til alder og vægt ved flytning.  

Tabel 4.4.5. Betydningen af fødselsbesætningen for frekvensen af slagtebemærkninger i 
forhold til den samlede variation. Resultater fra model hvor der er taget hensyn til alder 
og vægt ved flytning. Rå variationer, pct. af variation, der skyldes fødselsbesætningen 
(ICC i %) og MORc (Cluster-median odds ratio). 

Egenskab 
Varians fødsels-

besætning Residual 
P fødselsbesæt-

ning 
ICC     

fødselsbes. 

MOR   
fødsels- 

besætning 
Bem. lunger/lungehinde 0.002  0.89136 0.06 1.00 

Bem. lungebetændelse 0.035  0.37721 1.05 1.03 

Bem. lunghindebet. 0.004  0.82626 0.14 1.00 

Leverbylder 0.015  0.41008 0.44 1.01 

Bughindebetændelse 1E-6   0.00 1.00 

Andre slagtebem. 1E-6   0.00 1.00 
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 Det fremgår af tabellen: 

 At fødselsbesætningen generelt betød meget lidt i forhold til den samlede variati-
on.  

4.5. Kalvenes sundhedstilstand bedømt ud fra sygdomsbehand-
linger og dødelighed 

I dette afsnit er omtalt resultaterne fra de statistiske analyser af, hvordan kalvenes 
sundhed bedømt ud fra andel af kalve behandlet for sygdomme blev påvirket af alder og 
vægt ved flytning, samt om kalven var syg i overgangsperioden eller ikke. Endelig vil der 
være en lille oversigt over, hvor stor en indflydelse fødselsbesætningen har på andel af 
kalve behandlet for sygdomme. 

4.5.1. Effekt af alder og vægt ved flytning på andel af kalve be-
handlet for sygdomme 

I tabel 4.4.1 er vist de statistiske test af, hvordan andel af kalve behandlet for sygdom-
me var påvirket af alder og vægt ved flytning, i tabel 4.5.2 er vist, hvordan andel af kal-
ve behandlet for sygdomme afhænger af alder ved flytning alene og i tabel 4.5.3 er vist, 
hvordan andel af kalve behandlet for sygdomme afhænger af vægt ved flytning alene.  

Tabel 4.5.1. P-værdier for vekselvirkningen og hovedvirkningerne af alder og vægt ved 
flytning, fra model der både indeholder alder og vægt ved flytning. Derudover er vist P-
værdi af alder ved flytning fra model, der kun indeholder alder ved flytning, og P-værdi 
af vægt ved flytning fra model, der kun indeholder vægt ved flytning. Disse er som ho-
vedregel kun interessante, hvis de andre effekter ikke er signifikante. 

Egenskab 
Vekselvirkning 

alder vægt 
Hovedvirkning 

alder 
Hovedvirkning 

vægt 

Alder 
model 
uden 
vægt 

Vægt 
model 
uden 
alder 

Død 0.0813 0.1595 0.0512 0.1178 0.0326 

Død efter 92 dage 0.2361 0.2189 0.6464 0.3066 0.7867 

Andre, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.9735 0.0924 0.0561 0.3505 0.2313 

Klovbrandbylder, slagtekalvebesæt-
ning, ja/nej 

0.4792 0.9572 0.1323 0.8968 0.1127 

Lungebetændelse, slagtekalvebesæt-
ning, ja/nej 

0.2663 0.0522 0.4080 <.0001 <.0001 

Lungebetændelse, før fravænning 
slagtekalvebesætning, ja/nej 

0.1314 <.0001 0.4439 <.0001 0.1165 

Syg, før fravænning slagtekalvebe-
sætning, ja/nej 

0.1647 <.0001 0.4859 <.0001 0.1049 

Lungebetændelse, overgangsperiode, 
ja/nej 

0.7444 <.0001 <.0001 <.0001 0.0222 

Syg, overgangsperiode, ja/nej 0.7250 <.0001 <.0001 <.0001 0.0267 
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Egenskab 
Vekselvirkning 

alder vægt 
Hovedvirkning 

alder 
Hovedvirkning 

vægt 

Alder 
model 
uden 
vægt 

Vægt 
model 
uden 
alder 

Andre, slut slagtekalvebesætning, 
ja/nej 

0.9898 0.0825 0.3171 0.2078 0.6697 

Lungebetændelse, slut slagtekalvebe-
sætning, ja/nej 

0.9597 <.0001 0.0072 0.0003 0.1185 

Syg, slut slagtekalvebesætning, ja/nej 0.9017 0.0011 0.0233 0.0041 0.0785 
 

Tabel 4.5.2. Oversigt over andel af kalve behandlet for sygdomme afhængig af alder ved 
flytning. P-værdi og mindste kvadraters gennemsnit. 

Egenskab 
P hovedvirk-

ning 
0-20 
dage 

20-
30 

dage 

30-
40 

dage 

40-
50 

dage 

Over 
50 

dage 
Død 0.1595 3,9 4,9 4,5 3,4 5,9 

Død efter 92 dage 0.2189 2,7 3,7 3,4 2,7 4,8 

Andre, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0924 4,5 5,3 6,7 5,0 5,1 

Klovbrandbylder, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.9572 13,6 13,4 14,1 14,6 14,2 

Lungebetændelse, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0522 98,2 97,3 96,8 96,1 95,1 

Syg, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0535 99,0 98,2 97,9 97,2 97,1 

Lungebetændelse, før fravænning slagtekalvebesætning, 
ja/nej 

<.0001 38,5 36,6 76,4 . . 

Syg, før fravænning slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 38,8 36,7 76,3 . . 

Lungebetændelse, overgangsperiode, ja/nej <.0001 40,6 38,7 41,5 42,7 76,7 

Syg, overgangsperiode, ja/nej <.0001 41,8 39,2 41,8 43,2 76,7 

Andre, slut slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0825 3,7 4,1 5,6 4,1 4,8 

Lungebetændelse, slut slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 35,4 41,1 40,9 47,3 52,9 

Syg, slut slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0011 49,4 54,7 54,0 58,6 64,2 
 

Tabel 4.5.3. Oversigt over andel af kalve behandlet for sygdomme afhængig af vægt ved 
flytning. P-værdi og mindste kvadraters gennemsnit. 

 Egenskab 
Hovedvirkning 

vægt 

0-
50 
kg 

50-
60 
kg 

60-
70 
kg 

70-
80 
kg 

Over 
80 
kg 

Død 0.0512 7,3 4,6 4,5 4,0 2,8 

Død efter 92 dage 0.6464 4,2 3,6 3,7 3,2 2,4 

Andre, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0561 7,2 5,1 4,7 4,3 5,5 

Klovbrandbylder, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.1323 15,3 12,7 14,9 13,1 14,0 
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 Egenskab 
Hovedvirkning 

vægt 

0-
50 
kg 

50-
60 
kg 

60-
70 
kg 

70-
80 
kg 

Over 
80 
kg 

Lungebetændelse, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.4080 97,4 97,5 96,9 96,2 96,1 

Syg, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.2510 98,6 98,4 97,9 97,5 97,2 

Lungebetændelse, før fravænning slagtekalvebesætning, 
ja/nej 

0.4439 55,7 53,6 51,4 47,6 48,1 

Syg, før fravænning slagtekalvebesætning, ja/nej 0.4859 55,7 53,7 51,7 47,8 48,1 

Lungebetændelse, overgangsperiode, ja/nej <.0001 57,7 53,0 48,6 46,8 36,9 

Syg, overgangsperiode, ja/nej <.0001 57,9 53,5 49,3 47,3 37,7 

Andre, slut slagtekalvebesætning, ja/nej 0.3171 5,7 4,5 4,2 3,5 4,5 

Lungebetændelse, slut slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0072 48,5 45,6 44,7 38,0 40,5 

Syg, slut slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0233 61,0 57,0 57,6 51,1 54,3 
 

Det fremgår af tabellerne: 

 At jo mere kalven vejer, når den flyttes, jo lavere er andelen af kalve behandlet 
for lungelidelser i overgangsperioden og efter overgangsperioden. Efter over-
gangsperioden ser de meget tunge kalve (over 80 kg) dog ud til at have en lidt 
større behandlingsfrekvens. 

 At kalve, der var gamle ved flytning, samlet set har en lidt lavere behandlingsfre-
kvens for lungebetændelse, men at de har en del højere frekvens af behandlinger 
i overgangsperioden og efter overgangsperioden.  

Når man bedømmer disse resultater skal man være opmærksom på, at det generelt er 
sådan, at kalvenes behandlingsfrekvens falder med alderen. Man kan dog sagtens forstil-
le sig, at en kalv er mere modtagelig for sygdomme, lige efter den er flyttet end lang tid 
efter den er flyttet, og det kan være derfor, at kalve flyttet sent, har en meget høj be-
handlingsfrekvens i overgangsperioden. Der er simpelthen gået kortere tid, siden de er 
flyttet.  

4.5.2. Effekt af behandlinger i overgangsperioden på dødelighe-
den og sygdomsbehandlinger generelt 

I tabel 4.5.4 er vist, hvordan andel af kalve behandlet for sygdomme er afhængige af, 
om en kalv er behandlet for sygdomme i overgangsperioden eller ikke.  

Tabel 4.5.4. Oversigt over andel af kalve behandlet for sygdomme afhængig af, om kal-
ven har været behandlet for sygdomme i overgangsperioden eller ikke. P-værdi og mind-
ste kvadraters gennemsnit.  

Egenskab 
P behand-

ling 
Ingen be-
handling 

Behandling i over-
gangsperioden 

Død <.0001 2,9 5,9 

Død efter 92 dage <.0001 2,6 4,9 
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Egenskab 
P behand-

ling 
Ingen be-
handling 

Behandling i over-
gangsperioden 

Andre, slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 4,2 7,2 

Klovbrandbylder, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0620 13,4 15,1 

Lungebetændelse, slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 93,7 99,9 

Lungebetændelse, før fravænning slagtekalvebesætning, 
ja/nej 

0.0008 48,3 54,6 

Syg, før fravænning slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0006 48,4 54,8 

Andre, slut slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0086 4,1 5,4 

Lungebetændelse, slut slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 37,9 45,2 

Syg, slut slagtekalvebesætning, ja/nej <.0001 51,4 58,5 
 

Det fremgår af tabellen: 

 At kalve, der var behandlet i overgangsperioden, næsten havde den dobbelte risi-
ko for at dø i slagtekalvebesætningen. 

 At kalve, der var behandlet i overgangsperioden, helt klart havde en højere fre-
kvens af behandlinger for sygdomme efter overgangsperioden. 

 At kalve, der var behandlet i overgangsperioden, også før overgangsperioden 
havde haft en højere frekvens af behandlinger 

4.5.3. Betydningen af fødselsbesætningen på sygdomsbehand-
linger og dødelighed 

I tabel 4.5.5 er vist, hvor meget fødselsbesætningen betyder for andel af kalve behandlet 
for sygdomme i forhold til den samlede variation. Resultatet stammer fra modellen, hvor 
man både tager hensyn til alder og vægt ved flytning.  

Tabel 4.5.5. Betydningen af fødselsbesætningen for andel af kalve behandlet for syg-
domme i forhold til den samlede variation. Resultater fra model hvor der er taget hensyn 
til alder og vægt ved flytning. Rå variationer, pct. af variation, der skyldes fødselsbesæt-
ningen (ICC i %) og MORc (Cluster-median odds ratio).  

Egenskab 
Varians fødsels-

besætning Residual 
P fødselsbesæt-

ning 
ICC fød-

selsbes. 

MOR 
fødsels- 

besætning 
Død 0.017  0.74456 0.50 1.02 

Død efter 92 dage 1E-6  . 0.00 1.00 

Andre, slagtekalvebesætning, 
ja/nej 

0.1  0.03444 2.94 1.10 

Klovbrandbylder, slagtekalve-
besætning, ja/nej 

0.048  0.03507 1.44 1.05 

Lungebetændelse, slagtekalve-
besætning, ja/nej 

0.316  0.02861 8.75 1.35 
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Egenskab 
Varians fødsels-

besætning Residual 
P fødselsbesæt-

ning 
ICC fød-

selsbes. 

MOR 
fødsels- 

besætning 
Syg, slagtekalvebesætning, 
ja/nej 

0.129  0.22094 3.78 1.13 

Lungebetændelse, før fravæn-
ning slagtekalvebesætning, 
ja/nej 

0.074  0.01065 2.19 1.07 

Syg, før fravænning slagtekal-
vebesætning, ja/nej 

0.076  0.00933 2.26 1.08 

Lungebetændelse, overgangs-
periode, ja/nej 

0.089  0.00058 2.63 1.09 

Syg, overgangsperiode, ja/nej 0.09  0.00048 2.67 1.09 

Andre, slut slagtekalvebesæt-
ning, ja/nej 

0.069  0.11363 2.04 1.07 

Lungebetændelse, slut slagte-
kalvebesætning, ja/nej 

0.063  0.00206 1.89 1.06 

Syg, slut slagtekalvebesætning, 
ja/nej 

0.042  0.01701 1.27 1.04 

 

Det fremgår af tabellen: 

 At betydningen af fødselsbesætningen på andelen af behandlinger i slagtekalvebe-
sætningen generelt var lav, men dog meget ofte signifikant. 

5. Konklusion 

I denne rapport præsenteres tre sæt af analyser. Den første analyse (kapitel 2) viste, at 
der er stor variation i, hvornår kalvene flyttes, men at kalvene fra 2010 til i dag i gen-
nemsnit er blevet mere en 3 dage ældre, før de flyttes.    

De to andre analyser var bygget op, så de supplerer hinanden. Den ene var en analyse 
på landsplan baseret på Kvægdatabasen (kapitel 3) og den anden var en mere detaljeret 
analyse af data fra 3 besætninger (kapitel 4). 

Vedr. betydningen af flyttetidspunkt, så var det ud fra analyserne muligt at konkludere 
følgende: 

 At en højere andel af kalve flyttet tidligt opfyldte Dansk Kalv kravene på slagteri-
et, ligesom disse kalve havde en lidt højere bruttotilvækst i forhold til kalve flyttet 
sent. Generelt var der dog ikke den store forskel i produktions- og slagteresulta-
terne.  

 At kalve, der var flyttet tidligt havde en lidt højere frekvens af slagtebemærknin-
ger end kalve, der blev flyttet sent. 

 At kalve, der enten var flyttet tidligt eller flyttet sent havde den største risiko for 
at dø efter overgangsperioden. 
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 At der samlet set ikke var den store sammenhæng mellem alderen ved flytning og 
behandlingsfrekvensen, men at kalve flyttet sent havde en højere frekvens af be-
handlinger i overgangsperioden og efter overgangsperioden.   

 At den samlede effekt af flyttetidspunktet meget groft sagt kunne deles op i en 
positiv effekt af vægt ved flytning og en negativ effekt af alder ved flytning. 

Vedr. betydningen af behandlinger i fødselsbesætningen, så var det muligt at konkludere 
følgende: 

 At der ikke havde den store reelle betydning på produktions- og slagteresultater-
ne, om en kalv havde været behandlet i fødselsbesætningen eller ikke. Tilvæksten 
for de tidligt behandlede kalve var dog ca. 10 gram lavere pr. dag end for kalve, 
der ikke var behandlet i fødselsbesætningen. 

 Men at de behandlede kalve havde en højere risiko for at dø, højere frekvens af 
slagtebemærkninger og højere andel af behandlinger, end kalve der ikke var syg-
domsbehandlet i fødselsbesætningen. 

Vedr. betydningen af behandlinger i overgangsperioden, så var det muligt at konkludere 
følgende: 

 At kalve behandlet i overgangsperioden i slagtekalvebesætningen samlet set kla-
rede sig marginalt dårligere end kalve, der ikke var behandlet i overgangsperio-
den. 

 Men at de behandlede kalve havde en højere risiko for at dø, højere frekvens af 
slagtebemærkninger for lungelidelser og højere andel af behandlinger både før og 
efter overgangsperioden, end kalve der ikke var sygdomsbehandlet i overgangs-
perioden.  
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Appendiks A. Opgørelse af sygdomsbehandlinger i fødselsbesæt-
ning. 

Tyrekalvenes fødselsbesætning er defineret ud fra oplysninger på Kvægdatabasen, som 
chr-numre med mælkeleverance i årene 2013 til 2015, samt besætningsundernumre til 
disse mælkeleverende chr-numre. Tyrekalve med racekoder 1201 til 1249 (malkekvæg-
racer samt krydsninger), som er født i disse besætninger og underbesætninger indgår i 
opgørelsen. 

Der er trukket oplysninger om besætningsdiagnoser på fødselsbesætningerne.  

For tyrekalvene er der trukket oplysninger om sygdomsbehandlinger. Sygdomsbehand-
lingerne er omregnet til antal sygdomstilfælde ud fra en generel antagelse om at et syg-
domstilfælde behandles med gentagne behandlinger indenfor en periode på 8 dage og at 
sygdomsbehandling som foretages mere end 8 dage efter første behandling antages at 
være et nyt sygdomstilfælde. Sygdomsbehandlingerne er omregnet til antal sygdomstil-
fælde for hver enkelt sygdomskode for sig. 

Sygdomstilfældene er inddelt i følgende grupper af sygdomskoder: 

• Kode 28,51: Tarmbetændelse. 
• Kode 52: Coccidiose 
• Kode 166: Cryptosporidiose (kun små kalve). 
• Kode 41:  Lungebetændelse 
• Alle koder: Total antal sygdomstilfælde 

For hver fødselsbesætning er sygdomstilfældene for hver af de ovenstående grupper op-
talt pr år (tyrekalvens fødselsår) og divideret med antallet af fødte tyrekalve.  
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Appendiks B. Sammenhængen mellem kvaliteten af kalvene målt i 
slagtekalvebesætningen og fødselsbesætningens niveau for mæl-
keydelse, dødelighed mv.  

For at se om der var nogen sammenhæng mellem kvaliteten af kalvene målt i slagtekal-
vebesætningen og fødselsbesætningens niveau for mælkeydelse, dødelighed mv., blev 
der lavet en analyse af, om det estimerede niveau for fødselsbesætningen fra analyserne 
hang sammen med malkekvægsbesætnings resultater.  

Analysen forgik for alle egenskaber og for Dansk Kalv og ungtyre-besætninger hver for 
sig. For at besætningerne indgik i analysen, skulle de opfylde følgende krav: 

 EKM årsydelsen skulle være over 5200 kg og under 13750 kg 
 Alder ved 1. kælvning skulle være over 20 måneder og under 35 måneder. 
 Celletallet skulle være under 450.000. 
 Døde køer måtte ikke være over 30%. 
 Der måtte ikke være mere end 23% dødfødte kalve. 
 Der måtte ikke være med end 23% kalve døde mellem 1 og 14 dage. 

Som mål for kvaliteten af kalvene blev brugt de estimerede tilfældige effekter af fødsels-
besætning fra modellen til analyse af betydningen af alder ved flytning (se afsnit 3.1.2). 
Disse blev analyseret i følgende model: 

Tilfældig effekt af fødselsbesætning = Ydelse i kg EKM + Celletal til mejeri + Alder ved 1. 
kælvning + Kodødelighed + Andel dødfødte kalve + Andel døde kalve 0-14 dage 

Her indgik alle effekter som lineære effekter og de tilfældige effekter blev vejet med 
1/variansen af den tilfældige effekt. Modellerne blev reduceret ved baglæns selektion 
(P=0,05).  

Resultatet af analyserne kan ses i tabel B.1 og B.2. 

Tabel B.1. Sammenhængen mellem kvaliteten af kalvene målt i slagtekalvebesætningen 
og fødselsbesætningens niveau for mælkeydelse, dødelighed mv. for kalve opdrættet i 
Dansk kalv besætninger. Øverst er vist ændringen i den tilfældige effekt pr. 1 enhed æn-
dring i egenskaben, nederst er vist P-værdien for sammenhæng. 

  Egenskaber i fødselsbesætningen 

Egenskab i slagtekalvebesætning R2 

EKM pr. 
årsko, 
yktr 

Celletal, 
mejeri 

Dødfødte 
kalve, pct. 

Døde 
køer, pct. 

Alder 1. 
kælvning 

Slagtealder 0.0300 -0.0002 
(0.0002) 

0.00302 
(0.0028) 

   

Slagtevægt 0.0192 0.00016 
(0.0002) 

 -0.0489 
(0.0068) 

  

Beregnet levende vægt 0.0272 0.00033 
(<.0001) 

 -0.0929 
(0.0021) 

  

Tilvækst 0.0479 0.00207 
(<.0001) 

-0.0206 
(0.0086) 

-0.4344 
(0.0085) 
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  Egenskaber i fødselsbesætningen 

Egenskab i slagtekalvebesætning R2 

EKM pr. 
årsko, 
yktr 

Celletal, 
mejeri 

Dødfødte 
kalve, pct. 

Døde 
køer, pct. 

Alder 1. 
kælvning 

Slagteform 0.0050 -498E-8 
(0.0169) 

    

Alder Dansk Kalv 0.0308 0.00002 
(0.0023) 

-0.0004 
(0.0002) 

   

Dansk Kalv 0.0197 0.00001 
(0.0025) 

-0.0002 
(0.0200) 

   

Bem. lunger/lungehinde 0.0259 -129E-7 
(<.0001) 

  0.00317 
(0.0075) 

 

Bem. lunghindebet. 0.0292 -136E-7 
(<.0001) 

  0.00362 
(0.0025) 

 

Død 0.0152  0.00022 
(<.0001) 

   

Død efter 92 dage 0.0104  0.00018 
(0.0006) 

   

Lungebetændelse, slagtekalvebesæt-
ning, ja/nej 

0.0188    -0.0414 
(0.0064) 

 

Syg, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0159    -0.0368 
(0.0121) 

 

Lungebetændelse, før fravænning 
slagtekalvebesætning, ja/nej 

0.0186   -0.0247 
(0.0077) 

  

Syg, før fravænning slagtekalvebesæt-
ning, ja/nej 

0.0268   -0.0253 
(0.0119) 

 0.0304 
(0.0460) 

Lungebetændelse, overgangsperiode, 
ja/nej 

0.0176    -0.019 
(0.0085) 

 

Syg, overgangsperiode, ja/nej 0.0161    -0.0181 
(0.0119) 

 

Lungebetændelse, slut slagtekalvebe-
sætning, ja/nej 

0.0098  -0.0006 
(0.0497) 

   

Syg, slut slagtekalvebesætning, ja/nej 0.0102  -0.0007 
(0.0446) 

   

 

Ser man f.eks. på slagtealderen og sammenligner 2 besætninger med ydelsesforskel på 
1.000 kg, så vil slagtealderen for kalve fra den besætning med den højeste ydelse i gen-
nemsnit være 0,2 (-0,0002*1000) dage lavere end i besætningen med den 1000 kg lave-
re ydelse.  
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Tabel B.2. Sammenhængen mellem kvaliteten af kalvene målt i slagtekalvebesætningen 
og fødselsbesætningens niveau for mælkeydelse, dødelighed mv for kalve opdrættet i 
ungtyrebesætninger. Øverst er vist ændringen i den tilfældige effekt pr. 1 enhed ændring 
i egenskaben, nederst er vist P-værdien for sammenhæng.  

  Egenskaber i fødselsbesætningen 

Egenskab i slagtekalvebe-
sætning R2 

EKM pr. 
årsko, yktr 

Celletal, 
mejeri 

Dødfødte 
kalve, pct. 

Døde kø-
er, pct. 

Alder 1. 
kælvning 

Slagtealder 0.0250 -0.0008 
(<.0001) 

    

Tilvækst 0.0381 0.00135 
(0.0181) 

   -0.759 
(0.0487) 

Slagteform 0.0238 -135E-7 
(0.0001) 

    

Alder Dansk Kalv 0.0240  -0.0007 
(<.0001) 

   

Dansk Kalv 0.0281  -0.0006 
(<.0001) 

   

Bem. lunger/lungehinde 0.0142  0.0002 
(0.0029) 

   

Bem. lunghindebet. 0.0374 -118E-7 
(0.0105) 

0.00018 
(0.0259) 

0.00339 
(0.0396) 

  

Bughindebetændelse 0.0211 8.94E-6 
(0.0013) 

0.00014 
(0.0045) 

   

Død 0.0183  0.00032 
(0.0007) 

   

Død efter 92 dage 0.0121  0.00022 
(0.0058) 

   

Lungebetændelse, slagtekalvebe-
sætning, ja/nej 

0.1370    -0.0381 
(0.0370) 

 

Syg, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.1584    -0.0507 
(0.0241) 

 

 

Det fremgår af tabellerne, at ændringen ikke altid går som forventet, men at ændringen 
ofte går i den retning, man forventer, f.eks. ser øget mælkeydelse ud til at give øget til-
vækst i slagtekalvebesætningen og en højere andel af dødfødte kalve påvirker tilvæksten 
negativt. Generelt er sammenhængene dog meget svage. 
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Appendiks C. Sammenhængen mellem niveauet for slagtekalvebe-
sætningen og hvordan slagtekalvebesætningen køber ind mv.  

For at se om der var nogen sammenhæng mellem niveauet for slagtekalvebesætningen 
og hvor ofte og fra hvor mange besætninger slagtekalvebesætningen køber ind fra, blev 
der lavet en analyse af, om det estimerede niveau for slagtekalvebesætningen hang 
sammen med besætningens indkøbsmønster.  

Analysen forgik for alle egenskaber og for Dansk Kalv og ungtyr besætninger hver for 
sig. For at besætningerne indgik i analysen skulle de opfylde følgende krav: 

 Besætningen måtte ikke indkøbe fra mere en 0,15 besætninger pr. produceret 
kalv. 

 Der måtte ikke være mere end 0.27 dage pr. produceret kalv, hvor der indgik nye 
kalve. 

Som mål for kvaliteten af kalvene blev brugt de estimerede tilfældige effekter af slagte-
kalvebesætning fra modellen til analyse af betydningen af alder ved flytning (se afsnit 
3.1.2). Disse blev analyseret i følgende model: 

Tilfældig effekt af slagtekalvebesætning = Antal slagtninger i alt fra besætningen + Antal 
besætninger indkøbt fra pr. produceret kalv + Hyppighed af indkøb (antal dage med ind-
køb pr. produceret kalv) 

Her indgik alle effekter som linære effekter og de tilfældige effekter blev vejet med 
1/variansen af den tilfældige effekt. Modellerne blev reduceret ved baglæns selektion 
(P=0,05).  

Resultatet af analyserne kan ses i tabel C.1 og C.2. 

Tabel C.1. Sammenhængen mellem niveauet for slagtekalvebesætningen og hvordan 
besætningen køber ind mv. for kalve opdrættet i Dansk Kalv besætninger. Øverst er vist 
ændringen i den tilfældige effekt pr. 1 enhed ændring i egenskaben, nederst er vist P-
værdien for sammenhæng. 

Egenskab R2 

Antal dage 
med indkøb 
pr. produce-
ret kalv 

Antal besæt-
ninger ind-
købt fra pr.  
produceret 
kalv 

Antal slagt-
ninger i alt 
fra besætnin-
gen 

Slagtealder 0.0419 30.9987 
(0.0249) 

  

Slagtevægt 0.0704 31.0897 
(0.0034) 

  

Beregnet levende vægt 0.0781 55.659 
(0.0020) 

  

Alder Dansk Kalv 0.0835  8.40668 
(0.0045) 

0.0001  
(0.0329) 
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Egenskab R2 

Antal dage 
med indkøb 
pr. produce-
ret kalv 

Antal besæt-
ninger ind-
købt fra pr.  
produceret 
kalv 

Antal slagt-
ninger i alt 
fra besætnin-
gen 

Bem. lunger/lungehinde 0.0718  4.20564 
(0.0031) 

 

Bem. Lungebetændelse 0.1258  6.51818 
(<.0001) 

 

Bughindebetændelse 0.0847 -2.5747 
(0.0102) 

-4.6273 
(0.0185) 

 

Andre slagtebem. 0.2161   0.00005 
(<.0001) 

Død efter 92 dage 0.0528  5.01372 
(0.0116) 

 

Syg, slagtekalvebesætning, ja/nej 0.2639  27.8099 
(0.0349) 

 

Andre, før fravænning slagtekalvebesætning, 
ja/nej 

0.2979  35.0441 
(0.0234) 

 

 

Det betyder at, hvis man f.eks. sammenligner to besætninger, og hvor den ene indkøber 
0,3 dage pr. produceret kalv og den anden indkøber 0,4 dage pr. produceret kalv, så vil 
slagtealderen i gennemsnit være 0,3 dage højere i den med de hyppige indkøb.  

Tabel C.2. Sammenhængen mellem niveauet for slagtekalvebesætningen og hvordan 
besætningen køber ind mv. for kalve opdrættet i ungtyr besætninger. Øverst er vist æn-
dringen i den tilfældige effekt pr. 1 enhed ændring i egenskaben, nederst er vist P-
værdien for sammenhæng.  

Egenskab R2 

Antal dage 
med indkøb 
pr. produceret 
kalv 

Antal besæt-
ninger indkøbt 
fra pr.  produ-
ceret kalv 

Antal slagt-
ninger i alt fra 
besætningen 

Slagtealder 0.1705   -0.0154 (<.0001) 

Slagtevægt 0.2267  -298.72 (0.0003) -0.0093 (<.0001) 

Beregnet levende vægt 0.2288  -503.74 (0.0004) -0.016 (<.0001) 

Tilvækst 0.0609  -661.69 (0.0048)  

Slagteform 0.1001  -2.7401 (0.0106) -525E-7 (0.0044) 

Alder Dansk Kalv 0.1715  15.0558 (0.0263) 0.0006 (<.0001) 

Dansk Kalv 0.1680   0.00056 (<.0001) 

Bem. lunger/lungehinde 0.1056 4.01742 (0.0008) 6.18551 (0.0429) 0.00014 (0.0146) 

Bem. lungebetændelse 0.0901 3.35408 (0.0083) 7.49577 (0.0197) 0.00014 (0.0158) 

Bem. lunghindebet. 0.0678 4.00847 (0.0030)  0.00012 (0.0493) 

Bughindebetændelse 0.0308 0.97238 (0.0468)   
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Egenskab R2 

Antal dage 
med indkøb 
pr. produceret 
kalv 

Antal besæt-
ninger indkøbt 
fra pr.  produ-
ceret kalv 

Antal slagt-
ninger i alt fra 
besætningen 

Død 0.2331 2.71968 (<.0001) 9.60945 (<.0001)  

Død efter 92 dage 0.2080 2.42263 (0.0001) 8.46182 (<.0001)  

Syg, slut slagtekalvebesætning, ja/nej 0.9780 2.3472 (0.0272) -17.473 (0.0257)  
 

Det fremgår af tabellerne, at ændringen ikke altid går som forventet, men at ændringen 
ofte går i den retning man forventer, f.eks. ser indkøb fra mange besætninger ud til at 
øge risikoen for en kalv dør. 
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