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Ágrip 
Markmið þessa verkefnis var að skoða áhrif þess að gefa smákálfum kalda mjólk, þ.e mjólk 

sem stjórnast af umhverfishita, og bera vaxtarhraðann saman við kálfa sem voru fóðraðir á 

volgri ferskri mjólk. Í heildina voru 28 kálfar sem kláruðu þessa tilraun en eftir skoðun á 

gögnunum þá voru nýttar niðurstöður frá 27 kálfum. Alls voru fjórir meðferðarhópar sem 

skiptust niður í tvær lotur þar sem einungis var hægt að hafa tvo meðferðarhópa samtímis. Í lotu 

1 fékk annar hópurinn kalda sýrða mjólk (9 kálfar) og hinn kalda ferska mjólk (7 kálfar). Í seinni 

lotunni var annars vegar hópur fóðraður á volgri ferskri mjólk (6 kálfar) og hins vegar á kaldri 

ferskri mjólk (6 kálfar). Kálfarnir sem fengu kalda ferska mjólk voru viðmiðunarhópar og því 

var hægt að bera hinar verkunaraðferðirnar saman við þá hópa. Allir kálfarnir höfðu frjálsan 

aðgang að mjólk (sem var verkuð á viðeigandi hátt), kjarnfóðri, heyi og vatni allan 

tilraunatímann (70 dagar). 

Niðurstöður þessa verkefnis sýndu að kálfar sem voru fóðraðir á kaldri ferskri mjólk yfir 

sumartímann og fram á haust (lota 2) þyngdust að meðaltali hraðast (862 g/dag að meðaltali). 

Vaxtarhraði kálfanna sem fengu volga ferska mjólk var næst mestur (782 g á dag). Kálfarnir 

sem voru fóðraðir á kaldri ferskri mjólk í lotu 1 þyngdust aðeins hægar en þeir sem fengu volga 

ferska mjólk (779 g á dag að meðaltali). Það var ekki marktækur munur eftir því hvort 

ferskmjólkurkálfarnir fengu kalda eða volga mjólk. Aftur á móti þá þyngdust kálfarnir sem 

fengu kalda sýrða mjólk hægast (654 g á dag að meðaltali), það mældist þó aðeins marktækur 

munur á þeirri meðferð og að fóðra kálfana á kaldri ferskri mjólk í lotu 2.  

Draga má þá ályktun að það sé vel hægt að ná góðum vaxtarhraða smákálfa með því að fóðra 

þá á kaldri ferskri mjólk, þá sérstaklega yfir sumartímann þegar umhverfishitinn er hærri. Þessar 

niðurstöður byggjast á því að kálfamjólkin sé ávallt í góðum gæðum og frjáls aðgangur að 

henni, kjarnfóðri, heyi og vatni. 
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1. Inngangur	
Fóðrun mjólkurkálfa fyrstu vikurnar er talin hafa mikil áhrif á hvernig gripurinn nær að vaxa 

og þroskast, hvort sem það er til mjólkur- eða kjötframleiðslu (Berglind Ósk Óðinsdóttir, 2021, 

bls. 119). Því skiptir miklu máli að vanda fóðrun smákálfa til þess að gripurinn geti náð sem 

bestum vexti og þroska, og skilað þeim hámarksafurðum sem hann á að hafa getu til. Hérlendis 

hefur frekar verið mælt með því að gefa smákálfum volga mjólk, það er hita hana upp í 38°C. 

Þetta hitastig er talið vera æskilegt fóðrunarhitastig fyrir smákálfa þar sem það samsvarar 

líkamshita þeirra og því þurfa þeir að eyða minni orku í að viðhalda líkamshita sínum ef gefin 

er mjólk við þetta hitastig. Þegar verið er að gefa mjólk sem samsvarar líkamshita kálfanna á 

það að tryggja rétt viðbragð vélindans (Overrein, Whist, Sølvberg og Nyhus, 2015). Aftur á 

móti geta komið upp ýmis vandamál þegar verið er að gefa volga ferska mjólk vegna þess að 

hún er fljót að skemmast og þar með missa fóðrunargildi sitt. Einnig getur mjólk sem er ekki í 

góðu ástandi valdið vandamálum í meltingarfærum kálfanna. Til þess að leysa þetta vandamál 

er hægt að notast við sýringu á mjólkinni, þar með eykst geymsluþol hennar. Það er gert þannig 

að sýru, t.d. maurasýru, er blandað saman við ferska mjólk og þannig er hægt að geyma 

mjólkina í nokkra sólarhringa án þess að það komi niður á gæðum hennar (Anderson, 2021).  

Margir bændur velja að gefa volga mjólk til þess að ná fram sem bestum vexti og þroska. 

Ástæðan fyrir því er að þá eru kálfarnir ekki að eyða orku til upphitunar sem annars gæti farið 

í vöxt og þroska. Kveikjan að þessu verkefni var sú að lítið er um rannsóknir sem snúa að því 

að gefa kalda mjólk, þ.e. mjólk sem stjórnast af umhverfishita í samanburði við að gefa volga 

mjólk. Ef köld mjólk stenst samanburð við volga mjólk þá hefur það hagnýta þýðingu hvað 

varðar stofnkostnað við kaup á dýrum fóstrum og síðar meir í viðhaldskostnaði á hitabúnaði 

hennar.  

1.1 Fóðrun	smákálfa	

Við fóðrun smákálfa þarf að huga að ýmsu þar sem þetta tímabil mun hafa áhrif á gripinn síðar 

á lífsleiðinni (Miller-Cushon, Bergeron, Leslie og DeVries, 2013). Í mjólkurframleiðslu er 

sífellt verið að leitast eftir því að kvígur endist betur og mjólki betur, þ.e. skili meiri lífsafurðum. 

Í þessu samhengi þá er mikilvægt að huga að því sem hefur áhrif á þetta í uppeldi kvígna strax 

frá upphafi. Sýnt hefur verið fram á að vaxtarhraði kvígna á mjólkurskeiðinu hefur áhrif á 

afurðir á fyrsta mjaltaskeiðinu og kvígurnar verða fyrr kynþroska (Jóhannes Kristjánsson, 2021, 

bls. 110-111).  
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Jórturdýr hafa fjórskiptan maga en þeir hlutar sem sjá um örverumeltingu síðar á lífsleiðinni 

eru óþroskaðir við fæðingu og gegna litlu hlutverki á mjólkurskeiðinu (Owen, 1995, bls. 75). 

Þegar kálfurinn drekkur mjólk þá leiðir svokölluð mjólkurrenna, sem er gerð úr vöðvalögum, 

mjólkina frá vélinda, niður í laka og þaðan í vinstur (McDonald o.fl., 2011, bls. 171-172). 

Hlutverk mjólkurrennunnar er meðal annars að hindra að mjólk komist í vömb kálfsins. Ef 

mjólk kemst í vömbina getur það leitt til ýmissa heilsufarsvandamála eins og meltingartruflana, 

sem kemur oft fram sem skituvandamál (McDonald o.fl., 2011, bls. 172-173). Við fæðingu eru 

laki og vinstur þeir hlutar magans sem taka mest pláss og gegna þeir meira hlutverki eins og 

lýst var hér að ofan. Eftir mjólkurskeiðið þegar aðalnæringarinntaka kálfsins er gróffóður og 

kjarnfóður spilar vömbin stórt hlutverk í meltingunni. Það er vegna þess að örverumelting þarf 

að eiga sér stað til þess að kálfurinn geti nýtt sér fæðuna sem næringu (Gentile, 2004).  

Á fyrsta sólarhringnum er mikilvægt að gefa kálfinum broddmjólk í góðum gæðum þar sem 

hún er mjög næringarrík og einnig inniheldur hún mótefnið immunoglobulin (Ig) (Berglind Ósk 

Óðinsdóttir, 2021, bls. 120). Þar sem kálfar fá ekki mótefni frá móður sinni á meðgöngunni þá 

er mikilvægt að umhverfið sem þeir fæðast í sé hreint til þess að forðast inntöku á óhreinindum 

sem geta valdið álagi á ónæmiskerfi þeirra (Berglind Ósk Óðinsdóttir, 2021, bls. 144). Á fyrsta 

sólarhringnum hefur kálfurinn getu til þess að taka upp stórar próteinsameindir, eins og 

mótefnið Ig sem hann þarfnast og er til staðar í broddmjólkinni (Weaver, Tyler, VanMetere, 

Hostetler og Barrington, 2000). Fyrstu klukkustundirnar í lífi kálfsins hefur hann mestu getuna 

til þess að taka mótefnin upp, eftir 12 tíma minnkar getan á upptöku hratt. Það er mikilvægt að 

kálfar fái broddmjólk innan við 4 tímum frá fæðingu, því eftir að að kálfurinn hefur náð 24-26 

klst aldri, getur hann ekki lengur tekið upp mótefnið Ig úr fæðu (Furman-Fratczak, Rzasa og 

Stefaniak, 2011). Hvað varðar mjólkurgjöf smákálfa eftir broddmjólkurtímabilið þá er 

mikilvægt að kálfar hafi frjálsan aðgang að mjólk allan sólarhringinn. Sýnt hefur verið fram á 

að þegar kálfar hafa frjálsan aðgang að mjólk skilar það sér í auknum vaxtarhraða og einnig 

getur það minnkað líkurnar á ýmsum sjúkdómum á mjólkurskeiðinu (Baldwin, McLeod, Klotz 

og Heitmann, 2004). Með því geta þeir drukkið oftar yfir daginn, minna í einu, og þannig 

uppfyllt næringarþarfir sínar. Einnig er mikilvægt að kálfar hafi frjálsan aðgang að kjarnfóðri, 

heyi og vatni. Aðgangur að kjarnfóðri og heyi örvar þroska vambarinnar, sem er mikilvægur 

hluti af þroskaferlinu og undirbýr kálfinn fyrir nýtingu næringarefna á tímabilinu eftir 

mjólkurgjöfina (Miller-Cushon o.fl., 2013).  
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1.1.1 Innlendar	rannsóknir	

Fyrri rannsóknir á vaxtarhraða smákálfa hér á landi hafa margar miðast við að takmarka aðgang 

að mjólk á mjólkurskeiðinu. Sigríður Bjarnadóttir (1997) framkvæmdi tilraun á Möðruvöllum 

í Hörgárdal á árunum 1994 -1996 þar sem vaxtarhraði uxa var skoðaður. Mjólkurgjöfinni var 

hagað þannig að kálfarnir höfðu takmarkaðan aðgang að ferskri mjólk þar til þeir urðu 3 

mánaða. Kálfarnir fengu að hámarki 5 lítra af mjólk á dag og eftir fyrstu vikuna fengu þeir 

einnig kjarnfóður, en þó að hámarki 750 g á dag. Kálfarnir náðu ekki að klára 

kjarnfóðurskammtinn sinn fyrr en þeir voru orðnir 10 vikna gamlir. Aftur á móti höfðu kálfarnir 

frjálsan aðgang að gróffóðri allan meðferðartímann. Alls voru 36 kálfar í tilrauninni og 

vaxtarhraði þeirra var reiknaður þegar mjólkurskeiðinu lauk, sem var við 3 mánaða aldur. 

Kálfarnir þyngdust að meðaltali 615 g á dag í þessari tilraun (Sigríður Bjarnadóttir, 1997). Fleiri 

rannsóknir á vaxtarhraða kálfa hafa verið framkvæmdar á Möðruvöllum, þar fór fram tilraun á 

árunum 1997 – 1999. Í þeirri tilraun var verið að skoða mun á vaxtarhraða á alíslenskum kálfum 

og blendingskálfum. Hvað varðar alíslensku kálfana þá voru þeir fóðraðir á takmörkuðu magni 

óupphitaðrar ferskmjólkur, en frjálsum aðgangi að kjarnfóðri og heyi. Mjólkurskeiði kálfanna 

í þessari tilraun lauk þegar þeir höfðu náð 88 daga aldri. Meðalvaxtarhraði kálfanna var 545 g 

á dag (534 hjá kvígum og 556 hjá nautum) (Þóroddur Sveinsson og Laufey Bjarnadóttir, 2000).  

Í þessum tveimur rannsóknum sem nefndar eru hér að ofan höfðu allir kálfarnir takmarkaðan 

aðgang að ferskri mjólk. Í fyrri rannsókninni voru einungis naut og því er hægt að bera 

vaxtarhraða þeirra saman við vaxtarhraða nautanna í seinni tilrauninni. Aldur allra kálfanna í 

lok mjólkurskeiðsins var áþekkur en nautin í fyrri tilrauninni þyngdust um 59 g meira að 

meðaltali á dag.  

Þriðja tilraunin sem var framkvæmd á Möðruvöllum og verður farið yfir hér, var framkvæmd á 

árunum 2001 og 2002. Þóroddur Sveinsson og Jóhannes Sveinbjörnsson (2003) skoðuðu 

vaxtarhraða smákálfa eftir því hvort þeir voru fóðraðir á mjólkurdufti eða ferskmjólk. Kálfarnir 

höfðu takmarkaðan aðgang að mjólk sem var óupphituð og var magn ferskmjólkurinnar allt frá 

5 lítrum á dag og niður í 1 lítra á dag, þegar verið var að venja kálfana af mjólk. Kálfarnir höfðu 

síðan frjálsan aðgang að kjarnfóðri, gróffóðri og vatni á meðan tilraunin stóð yfir. Aldur 

kálfanna í lok mjólkurskeiðsins var 84 dagar og var meðalvaxtarhraði ferskmjólkurkálfanna 

651 g á dag. Kálfarnir sem höfðu takmarkaðan aðgang að duftmjólk á mjólkurskeiðinu uxu að 

meðaltali meira heldur en þeir sem fengu fersku mjólkina. Tvö mismunandi mjólkurduft voru 

notuð, annars vegar með undanrennudufti og mjólkurfitu og hins vegar með undanrennudufti, 

mjólkurfitu og jurtafitu. Mestur var vaxtarhraðinn hjá þeim kálfum sem fengu mjólkurduftið 
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sem innihélt jurtafituna, þeir þyngdust að meðaltali um 775 g á dag, en á hinu duftinu voru 

kálfarnir að þyngjast að meðaltali um 679 g á dag. Samkvæmt niðurstöðum þessarar tilraunar 

þá var meðalvaxtarhraði kálfanna 702 g á dag og kemur fram að það var mesti meðalvaxtarhraði 

smákálfa í tilraununum sem framkvæmdar höfðu verið áður á Möðruvöllum. Ástæðuna fyrir 

þessum góða vaxtarhraða telja höfundar vera að engin skituvandamál komu upp hjá kálfunum 

á mjólkurskeiðinu, en þau komu upp í fyrri tilraunum (Þóroddur Sveinsson og Jóhannes 

Sveinbjörnsson, 2003). Þetta sýnir fram á hversu mikilvægt er að reyna að koma í veg fyrir 

skituvandamál smákálfa á mjólkurskeiðinu til þess að hægt sé að ná hámarks vexti og þroska á 

tímabilinu.  

Jóhannes Kristjánsson (2014) framkvæmdi tilraun þar sem kálfar voru fóðraðir á sýrðri mjólk 

við hitastigið 20-24°C. Sýrustig mjólkurinnar var á bilinu 4,0-4,5 pH og er það sýrustig sem 

talið er æskilegast til þess að halda óæskilegum bakteríum niðri. Kálfarnir í þessari tilraun fengu 

frjálsan aðgang að mjólk og kjarnfóðri, við fjögurra vikna aldur höfðu þeir einnig frjálsan 

aðgang að heyi. Kálfarnir voru 56 daga gamlir í lok tilraunarinnar og var meðalvaxtarhraði 

þeirra 688 g á dag. Fjórum árum síðar framkvæmdi Haukur Marteinsson (2018) tilraun um 

vaxtarhraða smákálfa sem snéri að því að skoða áhrif þess að gefa kjarnfóður í stað mjólkur. Í 

þessari tilraun voru tveir hópar sem fengu sýrða mjólk sem hitnaði í slöngum fóstrunnar um 

leið og kálfarnir sugu, mjólkurskeið þeirra voru 54 dagar. Í þessari tilraun voru einnig kálfar 

fóðraðir á duftmjólk og uxu þeir kálfar að meðaltali hraðar heldur en þeir sem fengu sýrða 

mjólk. Allir kálfarnir höfðu frjálsan aðgang að mjólk, kjarnfóðri, heyi og vatni á 

mjólkurskeiðinu. Meðalvaxtarhraði kálfanna sem fengu sýrða mjólk við 60 daga aldur í lotu 1 

var 536 g á dag, í lotu 2 var meðalvaxtarhraðinn aðeins meiri eða 611 g á dag (Haukur 

Marteinsson, 2018). Þegar þessar tvær tilraunir eru bornar saman þá kemur í ljós að 

meðalvaxtarhraði kálfa sem voru fóðraðir á sýrðri mjólk í tilraun Jóhannesar var að meðaltali 

114,5 g meiri á dag við svipaðan aldur, heldur en í tilrauninni sem Haukur framkvæmdi. Því er 

greinilegt að það er munur á vaxtarhraða smákálfa á milli tilrauna þrátt fyrir að verkunin á 

mjólkinni sem þeir eru fóðraðir á sé sambærileg.   

1.1.2 Erlendar	rannsóknir	

Í rannsókn þar sem 28 Holstein kvígum var skipt í tvo hópa, fékk annar hópurinn takmarkaðan 

aðgang að mjólk og hinn hópurinn hafði frjálsan aðgang að mjólk allan tímann (Jasper og 

Weary, 2002). Þangað til kálfarnir urðu 36 daga gamlir voru þeir annars vegar á frjálsum 

aðgangi að mjólk og hins vegar á takmörkuðum aðgangi, eftir þetta tímabil var farið að venja 
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kálfana af mjólk. Sá hópur sem fékk takmarkaðan aðgang að mjólk var fóðraður þannig að 

kálfarnir fengu mjólk tvisvar á dag, þannig að heildarmagn á sólarhring samsvaraði 10% af 

líkamsþyngd hvers kálfs. Þeir kálfar sem höfðu frjálsan aðgang að mjólk drukku að meðaltali 

89% meiri mjólk á mjólkurskeiðinu heldur en þeir kálfar sem höfðu takmarkaðan aðgang. Á 

móti kemur að kálfarnir á frjálsa aðganginum átu einungis sem samsvarar um 16% af því 

kjarnfóðri sem hinn hópurinn át, það sama má segja um át á heyi. Þrátt fyrir þennan mun á áti 

á fóðri á mjólkurskeiðinu, hvarf þessi munur eftir að kálfarnir voru vandir af mjólk. Því má 

segja að það hafi ekki komið niður á þroska vambarinnar eða getu hennar til þess að nýta kjarn- 

og gróffóður til vaxtar eftir að mjólkurgjöfinni var hætt. Hvað varðar vaxtarhraða kálfanna í 

þessum tveimur hópum þá voru kálfarnir á frjálsa aðganginum um 10,5 kg þyngri á degi 35 

heldur en kálfarnir á takmarkaða aðganginum. Þetta samsvaraði því að kálfarnir á frjálsa 

aðganginum þyngdust að meðaltali um 63% meira heldur en hinir kálfarnir. Vaxtarhraði 

kálfanna sem höfðu frjálsan aðgang að mjólk var að meðaltali 780 g á dag en fyrir kálfana sem 

höfðu takmarkaðan aðgang að mjólk á þessu tímabili var vaxtarhraðinn að meðaltali 480 g á 

dag (Jasper og Weary, 2002). Þessi munur sýnir því greinilegan ávinning af því að kálfarnir 

hafi frjálsan aðgang að mjólk á mjólkurskeiðinu. 

Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar þar sem skoðuð voru áhrif mjólkurmagns á vaxtarhraða kálfa 

á mjólkurskeiðinu. Í rannsókn þar sem í heildina voru 56 Holstein kálfar, 32 kvígur og 24 naut, 

voru fjórir mismunandi meðferðarhópar (Rosenberger, Costa, Neave, von Keyserlingk og 

Weary, 2017). Hver hópur fékk mismunandi magn af ferskri gerilsneyddri mjólk við 40°C en 

allir kálfarnir höfðu frjálsan aðgang að kjarnfóðri og heyi á mjólkurskeiðinu. 

Meðferðarhóparnir skiptust þannig að 14 kálfar voru í hverjum hóp, einn hópur fékk 6 lítra af 

mjólk á sólarhring, annar hópur fékk 8 lítra á sólarhring, þriðji fékk 10 lítra og síðasti hópurinn 

fékk 12 lítra af mjólk á sólarhring. Mjólkurskeið kálfanna var þangað til þeir náðu 42 daga aldri 

og þá voru þeir vandir af mjólk í þrepum. Kálfarnir sem höfðu aðgang að 6 og 8 lítrum á 

sólarhring þyngdust að meðaltali um 570-580 g á dag en kálfar sem fengu 12 lítra af mjólk á 

sólarhring þyngdust að meðaltali um 880 g á dag. Niðurstöður úr þessari tilraun sýndu jafnframt 

að kálfar voru að heimsækja fóstruna þrátt fyrir að eiga ekki heimild fyrir meiri mjólk. Þetta 

benti til þess að kálfarnir hafi verið svangir og ekki náð að uppfylla næringarþarfir sínar 

(Rosenberger o.fl., 2017).   

Samkvæmt sumum rannsóknum þarf mjólk að vera í kringum 38°C til þess að kálfur framkalli 

rétt vélindaviðbragð (Overrein o.fl., 2015). Til þess að skoða m.a. hvaða áhrif hitastig á mjólk 

við gjöf hefur á mjólkurkálfa þá framkvæmdu Ellingsen-Dalskau, Mejdell, Holand, Ottesen og 
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Larsen (2020) rannsókn. Í þeirri rannsókn voru þeir með þrjá meðferðarhópa sem fengu 

takmarkaðan aðgang að mjólk við mismunandi hitastig. Alls voru 15 norskir rauðir kálfar í 

tilrauninni, 9 naut og 6 kvígur. Það var ekki sami kálfafjöldinn í öllum meðferðarhópunum, 

flestir kálfar fengu kalda mjólk. Þrír kálfar voru fóðraðir á mjólk sem var 23°C þegar hún var 

gefin, fimm kálfar fengu 13°C heita mjólk og síðan voru sjö kálfar sem fengu kalda mjólk við 

8°C. Niðurstöðurnar sýndu fram á að hitastig mjólkurinnar hafði ekki áhrif á það hvort mjólkin 

færi rétta leið með mjólkurrennunni. Þrátt fyrir að kálfar væru fóðraðir á kaldri mjólk (8°C) fór 

mjólkin ekki í vömb kálfsins, áður var talið að lágt hitastig mjólkur leiddi til þess að mjólk lenti 

í vömbinni.  Í þessari tilraun var einnig skoðað hvaða áhrif drykkjarflæði úr túttum hefur á magn 

mjólkur sem kálfarnir drekka. Þá kom í ljós að kálfarnir sem fengu kalda mjólk kláruðu síður 

þá mjólk sem þeim var skammtað þegar flæðið úr túttunni var mikið (Ellingsen-Dalskau o.fl., 

2020). Þeir kálfar sem fengu köldustu mjólkina sáust skjálfa meira strax eftir mjólkurgjöfina 

sem bendir til þess að líkamshiti þeirra sé lægri. Til þess að ná réttum líkamshita aftur skjálfa 

kálfarnir, þá eru þeir líklega að nota orku sem annars væri nýtt til vaxtar.  

1.2 Markmið	

Meginmarkmið þessa verkefnis var að athuga hvaða áhrif það hefur á vöxt og þroska 

smákálfa að fóðra þá á kaldri ferskri mjólk og kaldri sýrðri mjólk miðað við volga ferska 

mjólk. 

Markmið 1 Athuga hvort það er munur á vaxtarhraða smákálfa eftir því hvort þeir eru 

fóðraðir á kaldri ferskri mjólk eða kaldri sýrðri mjólk. 

Markmið 2 Athuga hvort það er munur á vaxtarhraða smákálfa eftir því hvort þeir eru 

fóðraðir á kaldri ferskri mjólk eða volgri ferskri mjólk. 

Markmið 3 Athuga hvort það er sjáanlegur munur á vellíðan og útliti smákálfanna eftir því 

hvernig mjólk þeir eru fóðraðir á. 

	  



7 
 

2. Efni	og	aðferðir	(vinnuferill,	gögn	og	aðferðir)	
Tilraunin var framkvæmd á Hóli við Dalvík, þar eru um 54 árskýr í lausagöngufjósi með einum 

mjaltaþjóni. Kálfastíurnar eru í sama rými og kýrnar, bæði geld- og mjólkurkýr, og því er 

umhverfishitinn hjá kálfunum sá sami og hjá mjólkurkúnum. Allir kálfarnir í þessari tilraun 

voru fæddir á Hóli og því var lengd tilraunarinnar ákveðin með það í huga að fá sem flesta kálfa 

í hvern meðferðarhóp. Framkvæmd tilraunarinnar var þannig að það voru í heildina fjórir 

meðferðarhópar en einungis tveir hópar á sama tíma og síðan skipt um meðferðarhópa. Þar sem 

ekki var hægt að hafa fleiri en tvo meðferðarhópa á sama tíma var ákveðið að hafa þrjár 

verkunaraðferðir á mjólkinni. Það var gert til þess að hafa eina verkunaraðferðina sem 

viðmiðunarhóp og því var ein verkunaraðferð sem náði yfir allt tímabilið. Meðferðarhópum 

tilraunarinnar var skipt upp í tvær lotur. Í fyrri lotunni voru tvær mismunandi verkunaraðferðir 

á mjólkinni, í seinni lotunni var skipt yfir í þriðju verkunaraðferðina og haldið áfram með aðra 

verkunaraðferðina úr lotu 1. Í heildina stóð tilraunin yfir frá 8. janúar 2021 – 28. nóvember 

sama ár en 21. júlí var skipt um meðferðarhópa. Hvað varðar lengd mjólkurskeiðsins þá var 

ákveðið að allir kálfarnir í tilrauninni væru jafn lengi á mjólk og ástæðan fyrir því var sú að 

ekki var verið að skoða mun á vexti eftir lengd mjaltaskeiðs. Ákveðið var að kálfarnir væru 10 

vikur á mjólk þar sem það var talið endurspegla vel lengd mjólkurskeiðs kálfa almennt hjá 

bændum á Íslandi.  

Allir kálfarnir sem voru í þessari tilraun fengu 

eins meðhöndlun fyrstu vikuna óháð því hvaða 

meðferðarhóp þeir tilheyrðu. Stían sem 

kálfarnir voru í fyrstu vikuna  var 5,6 fermetrar 

og skiptist hún í legupláss á hálmi með 

hitalampa og steinbita með gúmmí ofan á.  

Kálfunum var gefin mjólk á steinbitunum til 

þess að halda leguplássinu hreinu. Fyrstu 

sólarhringana var kálfunum gefin broddmjólk 

til þess að tryggja inntöku mótefna sem eru í 

broddmjólkinni. Öllum kálfunum var gefin 

mjólk, sem var velgd í vatnsbaði, úr pela fyrstu 

þrjá sólarhringana og síðan var þeim kennt að drekka úr kálfabar, flestir lærðu það á einum til 

tveimur sólarhringum. Þegar kálfarnir höfðu lært að drekka sjálfir fengu þeir frjálsan aðgang að 

mjólk. Að lokinni fyrstu vikunni fóru kálfarnir í viðeigandi stíu, eftir því hvaða meðferðarhóp 

Mynd	1:	Stían	sem	kálfarnir	voru	í	fyrstu	7	dagana. 
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þeir lentu í. Kálfarnir voru settir til skiptis í meðferðarhópana tvo sem voru í gangi hverju sinni, 

annars vegar kvígur og hins vegar naut. Þetta var gert til þess að ná kynjahlutfallinu sem 

jöfnustu á milli meðferðarhópanna og til þess að valið í meðferðarhópana yrði handahófskennt, 

þ.e. forðast skekkju. Stían sem kálfarnir fóru í eftir fyrstu vikuna og voru í þar til þeir urðu 10 

vikna, var í heildina 30 fermetrar en henni var skipt í tvennt og því hvor stía 15 fermetrar. Til 

þess að skipta stíunni var smíðað timburskilrúm þannig að kálfarnir voru ekki í snertingu á milli 

meðferðarhópa, sem var gert til þess að koma í veg fyrir 

að ef vandamál, t.d. skituvandamál, kæmu upp myndi það 

ekki smitast á milli hópa. Hvor stía skiptist í legusvæði 

þar sem hiti er í gólfinu og hálmur yfir, síðan eru steinbitar 

þar sem kálfarnir hafa frjálsan aðgang að mjólk, vatni, 

kjarnfóðri og gróffóðri. Kjarnfóðrið sem kálfarnir fengu í 

þessari tilraun var alikálfakögglar frá Líflandi. Í báðum 

stíunum var fóstra með hræru, sem hrærði í eina mínútu í 

senn á klukkutíma fresti, þar sem kálfarnir höfðu frjálsan 

aðgang að mjólk sem var verkuð á viðeigandi hátt fyrir 

hvorn meðferðarhóp fyrir sig. Þó svo að fóstrurnar í 

stíunum hafi ekki verið eins, þá voru þær báðar með 

þremur túttum og því komust jafn margir kálfar að. Önnur 

fóstran var útbúin fyrir þessa tilraun, notast var við 

gamlan stálþvottapott og boruð göt fyrir túttur á hann. Til 

þess að hafa hræru í þessari fóstru var keypt múrhræra og 

hún fest ofan í pottinn. Til að hræran færi af stað þá þurfti 

að útbúa tímastilli sem hleypti rafmagni á múrhræruna í 

eina mínútu í senn á klukkutíma fresti og sá hún til þess 

að mjólkin myndi ekki skilja sig. Það komu engin 

vandamál upp við að hafa múrhræruna sem hræru í þessari 

fóstru og vel gekk að halda mjólkinni í góðum gæðum. 

Hin fóstran er frá Búlausnum ehf. og er 330 l að stærð, 

samkvæmt framleiðendum getur hún annað 5-30 kálfum. 

Hræra og nákvæm hitastýring voru til staðar í þessari 

fóstru. Hræran í fóstrunni frá Búlausnum var stillt í 

stjórntæki fóstrunnar og því hrærði hún í eina mínútu á 

klukkustundar fresti.  

Mynd	2:	Sá	hluti	stíunnar	sem	kálfarnir	fengu	
mjólk,	kjarnfóður	og	hey	eftir	fyrstu	vikuna. 

Mynd	3:	Legusvæði	fyrir	kálfana	eftir	
fyrstu	vikuna. 
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Til að fá sem marktækastar niðurstöður var hugað vel að gæðum mjólkurinnar í öllum 

meðferðarhópunum. Undirstaða kálfamjólkurinnar eða um 70% var mjólk sem annars hefði 

verið lögð inn til samlags, restin eða um 30% var mjólk úr nýbærum og leiðnihærri spenum 

sem voru í frátökumjólk. Lyfja- eða júgurbólgumjólk var aldrei nýtt sem kálfamjólk þar sem 

það hefur mikil áhrif á gæðin. Báðar fóstrurnar voru tæmdar einu sinni til tvisvar á sólarhring, 

þær þrifnar og ný mjólk sem var verkuð á viðeigandi hátt sett í fóstrurnar. Einnig var passað 

upp á að kálfamjólkin yrði aldrei eldri en sólarhringsgömul og var það gert til þess að tryggja 

að mjólkin væri alltaf í bestu mögulegu gæðunum. Þegar mjólkursýni búsins eru skoðuð fyrir 

tímabilið sem tilraunin fór fram þá er meðaltal fyrir frumutölu 44 og líftölu 12. Meðaltöl fyrir 

prótein og fitu voru einnig skoðuð þar sem það eru aðal næringarefnin sem smákálfar fá úr 

mjólkinni. Meðaltal fyrir prótein yfir tímabilið var 3,3 og fyrir fitu 4,15, sem var aðeins undir 

gildum grundvallarmjólkur. En þar sem ekki var tekið sýni úr kálfamjólkinni þá er horft á þessar 

niðurstöður til viðmiðunar þar sem undirstaða kálfamjólkurinnar var mjólk úr kúm sem oftast 

fór í tank. Mjólkin, um 70%, var tekin handahófskennt úr kúm í hjörðinni þegar það vantaði 

kálfamjólk og því var ekki tekin mjólk úr sömu kúnum alla daga og þess vegna er hægt að horfa 

á mjólkursýnin sér til viðmiðunar. Mjólk handa kálfunum var tekin úr nýbærum, leiðnihærri 

spenum og síðan handahófskennt úr öðrum kúm þegar það vantaði mjólk. Út frá þessu má áætla 

að frumutalan í kálfamjólkinni hafi verið að meðaltali um 60-70 á tímabilinu en líftalan líklegast 

mjög svipuð og mjólkursýnin, eða um 12. Það er því hægt að segja að kálfamjólkin sem nýtt 

var í þessa tilraun hafi verið í mjög góðum gæðum, bæði vegna þess að passað var upp á regluleg 

þrif á fóstrum, mjólkin væri aldrei eldri en sólarhringsgömul sem og að gæðamjólk var nýtt. 

Það skiptir máli að það sé verið að gefa smákálfum mjólk sem er í góðum gæðum til þess að ná 

fram hámarks vexti og þroska á mjólkurskeiðinu.  

2.1 Mælingar	

Allir kálfarnir voru vigtaðir á fyrsta sólarhring eftir fæðingu og síðan alltaf vikulega eftir það, 

þangað til þeir náðu 10 vikna aldri. Hver kálfur var því vigtaður samtals 11 sinnum á meðan á 

tilrauninni stóð. Til þess að vigtanirnar gæfu sem réttasta niðurstöðu var ákveðið að hafa ekki 

einn ákveðinn vigtunardag í viku heldur var hver kálfur með sinn vigtunardag á 7 daga fresti. 

Þetta leiddi af sér að það voru oft nokkrir vigtunardagar í viku. Þannig að allir kálfarnir voru 

jafn gamlir í hverri og einni vigtun sem gefur réttari niðurstöður fyrir mælingarnar og í 

samanburði á milli meðferðarhópa. Vigtanirnar voru framkvæmdar þannig að það var útbúið 

kar sem kálfarnir gátu gengið inn í, kaðlar voru festir í karið til þess að hægt væri að hengja það 

upp í skífuvog sem hékk í loftinu. Byrjað var á því að hengja karið í skífuvogina og núllstilla 
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hana, síðan var kálfurinn settur í karið sem var hengt á vogina. Þyngd kálfsins var lesin af 

voginni og skráð á sérstakt vigtunarblað þar sem haldið var utan um allar vigtanir í þessari 

tilraun. Þyngd kálfanna var skráð í kílóum með einum aukastaf.  

Á meðan á tilrauninni stóð, var gerð athugun á því hversu mikla mjólk kálfarnir í hverjum 

meðferðarhóp drukku samtals að meðaltali. Kálfarnir voru ekki með hálsbönd sem tengjast 

sumum kálfafóstrum og því var aðeins verið að skoða hvort það væri mikill munur á magni 

mjólkur á milli hópa. Framkvæmdar voru tvær athuganir, ein fyrir hvora lotu fyrir sig og stóð 

hvor athugun yfir í sólarhring. Til þess að skoða þetta var mjólkin sem sett var í hvora fóstru 

fyrir sig mæld í lítrum. Þegar fóstrurnar voru tæmdar til þess að þrífa þær og skipta um mjólk 

þá var mjólkin sem þurfti að hella niður mæld og dregin frá þeirri mjólk sem sett var í fóstruna. 

Magn mjólkurinnar var mælt með því að nota 10 lítra kvarðaða fötu, mjólkinni var hellt í 

fóstrurnar og magnið skráð. 

2.2 Meðferðarhóparnir	

Líkt og áður hefur komið fram þá voru fjórir meðferðarhópar sem skiptust niður í tvær lotur 

vegna þess að það voru einungis tveir hópar í einu. Í lotu 1 þá var meðferðarhópur þar sem 

kálfarnir voru fóðraðir á kaldri ferskri mjólk, þ.e. mjólk sem stjórnaðist af umhverfishita í 

fjósinu. Í þeim hóp voru samtals 7 kálfar sem skiptust þannig að það voru 3 kvígur og 4 naut. 

Hinn meðferðarhópurinn sem var í lotu 1 var fóðraður á kaldri sýrðri mjólk, hitastigið á 

mjólkinni stjórnast af umhverfishita. Kálfarnir í þeim hóp voru samtals 9 sem skiptist þannig 

að það voru 5 kvígur og 4 naut. Lota 1 stóð yfir frá 8. janúar til 21. júlí og þá tók lota 2 beint 

við í framhaldinu. Hvað varðar meðferðarhópana í lotu 2 þá var annar meðferðarhópurinn 

fóðraður á kaldri ferskri mjólk. Þar sem það var ekki hægt að hafa alla meðferðarhópana 

samtímis þá var ákveðið að hafa viðmiðunarhóp. Þessi viðmiðunarhópur var fóðraður á kaldri 

ferskri mjólk, með því að hafa þennan viðmiðunarhóp þá er hægt að bera alla meðferðarhópana 

saman þó svo að þeir hafi ekki verið á sama tíma í tilrauninni. Kálfarnir sem fengu kalda ferska 

mjólk í lotu 2 voru samtals 6 og kynjahlutfallið var jafnt, þ.e. 3 kvígur og 3 naut. Hinn 

meðferðarhópurinn sem var í lotu 2 var fóðraður á volgri ferskri mjólk. Heildarfjöldi kálfa í 

þessum hóp var 6 og kynjahlutfallið jafnt. Í heildina voru því 28 kálfar í þessari tilraun sem 

skiptist þannig á milli kynja að það voru 14 kvígur og 14 naut.  

Fyrir annan meðferðarhópinn í lotu 1 þurfti að verka mjólkina á viðeigandi hátt, þ.e. sýra hana 

þar sem verið var að skoða hvort sýring hefði áhrif á vaxtarhraðann. Sýringin fór þannig fram 

að 1 lítri af 85% maurasýru var þynntur út í 9 lítra af köldu vatni, síðan var 1 lítra af þessari 
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blöndu hellt út í 30 lítra af mjólk. Með þessu varð sýrustigið á mjólkinni um 4,5 pH sem mælt 

var með pH mæli sem gefur upp nákvæmt mæligildi. Aðstaðan til þess að sýra mjólkina var 

þannig að mjólkin var sýrð í 120 lítra tunnum fyrir tvo sólarhringa í einu. Tunnurnar sem um 

ræðir eru bláar plasttunnur sem kallast yfirleitt hrogna- og síldartunnur, þær eru að þvermáli 

484 mm og hæðin á þeim er 780 mm. Kálfarnir sem voru í þessum meðferðarhóp voru fóðraðir 

á kaldri sýrðri mjólk frá því að þeir voru 7 daga þangað til þeir náðu 70 daga aldri, eða í samtals 

63 daga. Hinn meðferðarhópurinn í lotu 1 var fóðraður á kaldri ferskri mjólk eins og áður hefur 

komið fram. Þessi mjólk var hvorki kæld né hituð áður hún var gefin, hitastigið á henni 

stjórnaðist því alfarið af umhverfishitanum í fjósinu. Það þýðir að hitastigið á mjólkinni var 

ekki alltaf það sama á meðan á tilrauninni stóð. Mjólkin var mæld reglulega á meðan á lotu 1 

stóð og var hitastigið á bilinu 7-9°C frá janúar til maí en í júní og júlí þegar farið var að hlýna í 

veðri þá var hitastigið 12-14°C. Hitastigið fyrir köldu sýrðu mjólkina var einnig mælt og 

samsvaraði það sér við hitastigið á köldu fersku mjólkinni.  

Í lotu 2 þá var annar meðferðarhópurinn fóðraður á volgri ferskri mjólk, fóstran frá Búlausnum 

ehf. var nýtt fyrir þennan hóp þar sem nákvæmur hitunarbúnaður var til staðar í fóstrunni. 

Ákveðið var að hita mjólkina í 36°C fyrst um sinn en síðar kom í ljós að erfitt reyndist að halda 

mjólkinni í góðum gæðum við svo hátt hitastig þar sem þessi fóstra hitar alla mjólkina í 

fóstrunni. Þar sem mjólkin fór að skilja sig mjög fljótt eftir að hún var sett í fóstruna við 36°C 

þá var ákveðið að lækka hitastigið. Þegar skipt var um meðferðarhópa í júlí var umhverfishitinn 

í fjósinu töluvert hár eða í kringum 17°C á heitustu dögunum og hafði það áhrif á gæði volgu 

mjólkurinnar. Hitastigið í fóstrunni var því lækkað niður í nokkrum þrepum á örfáum dögum 

þar til mátulegt hitastig fannst til þess að gæðin myndu halda sér. Þessi fóstra var samt sem áður 

þrifin að lágmarki tvisvar á sólarhring og skipt um mjólk í henni, ef það hefði ekki verið gert 

hefðu gæði mjólkurinnar versnað. Hitastigið var stillt á 23°C í júlí og ágúst en í byrjun 

september var umhverfishitinn orðinn lægri og því hægt að hækka hitastigið í fóstrunni aftur og 

því haldið eins þangað til tilrauninni lauk. Hitastigið var stillt í 26°C í stjórntæki fóstrunnar en 

hún virkar þannig að hitastigið fór niður í 24°C og upp í 28°C. Fóstran var áfram þrifin að 

lágmarki tvisvar á sólarhring til þess að tryggja gæði mjólkurinnar. Hinn meðferðarhópurinn í 

lotu 2 var fóðraður á kaldri ferskri mjólk og var aðferð við verkun á þessari mjólk sambærileg 

og lýst var fyrir lotu 1. Hitastigið á mjólkinni í þessari lotu var til að byrja með, þ.e. í júlí og 

ágúst 12-14°C en þegar líða fór á haustið þá lækkaði hitastigið smám saman og var að meðaltali 

7-10°C í september og þar til í lok tilraunarinnar. 
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2.3 Útreikningar	og	tölfræðileg	úrvinnsla	

Niðurstöðurnar úr vigtunum voru skráðar í Microsoft Excel for Mac ®2007. Þar var einnig 

skráð númer fyrir hvern kálf sem og meðferðarhópur, kyn, aldur í dögum við hverja vigtun og 

þungi í kg. Excel var notað til þess að reikna út hversu mikið hver kálfur þyngdist að meðaltali 

á dag og á viku yfir þá 70 daga sem tilraunin stóð yfir. Síðan var reiknuð meðalþynging á dag 

og á viku, fyrir kvígur og naut aðskilið í meðferðarhópunum. Að lokum var reiknuð út leiðrétt 

meðalþynging, þ.e. hve mikill vaxtarhraðinn var fyrir meðferðarhópinn í heild sinni bæði á dag 

og á viku. Til þess að reikna út meðalþyngingu á dag var fæðingarþungi kálfsins dreginn frá 

lokaþyngdinni, summunni síðan deilt með 70 þar sem tilraunin varði í 70 daga. Vaxtarhraðinn 

var reiknaður eins fyrir alla meðferðarhópana í tilrauninni. Niðurstöðurnar voru settar upp í 

línurit til þess að hægt væri að sjá vaxtarhraðann myndrænt, bæði fyrir hvern meðferðarhóp 

fyrir sig og einnig þar sem allir meðferðarhóparnir voru bornir saman.  

Excel skjal var útbúið til þess að hægt væri að lesa það inn í tölfræðiforritið R version 3.6.1 sem 

notað var við tölfræðilega úrvinnslu. Þar kom fram númer kálfs, meðferðarhópur, aldur í dögum 

við hverja vigtun og þyngd í kg við hverja vigtun. Meðferðarhóparnir voru skilgreindir með 

skammstöfunum til þess að auðvelda innlesturinn. Meðferðarhóparnir voru skilgreindir á þann 

veg að KF1 stendur fyrir kalda ferska mjólk í lotu 1, KS1 stendur fyrir kalda sýrða mjólk í lotu 

1, KF2 stendur fyrir kalda ferska mjólk í lotu 2 og VF2 stendur fyrir volga ferska mjólk í lotu 

2. Kynið var skilgreint þannig að 1 stóð fyrir naut og 2 fyrir kvígur. Til þess að tölfræðiforritið 

læsi rétt út úr gögnunum þurfti að byrja á því að skilgreina aldurinn sem flokkunarbreytu. Til 

þess að reikna út úr gögnunum var notast við þriggja þátta fervikagreiningu þar sem háða 

breytan var þungi kálfsins, og flokkunarbreyturnar voru meðferðarhópur, kyn og aldur í dögum. 

Skoðað var hvort að marktækur munur væri á milli meðferðarhópa með því að nota emmeans 

skipunina í R. Með því er verið að nota minnstu kvaðrata meðaltölin, þetta var bæði skoðað 

fyrir naut og kvígur aðskilið og síðan fyrir bæði kynin saman.  
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3. Niðurstöður	

Fyrst voru niðurstöður skoðaðar fyrir hvern meðferðarhóp fyrir sig til þess að sjá hvernig 

kálfarnir voru að vaxa með tilliti til verkunaraðferðar á mjólkinni. Þegar búið var að reikna 

vaxtarhraða fyrir hvern kálf, var skoðað hvort einhverjir kálfar gæfu skekkju fyrir 

niðurstöðurnar. Við þessa skoðun kom í ljós að ein kvíga í lotu 1 sem var fóðruð á kaldri ferskri 

mjólk óx óeðlilega hægt. Byrjað var á því að skoða hvort kvígan væri undan fyrstakálfskvígu, 

þar sem það gæti gefið vísbendingu um ástæðu fyrir hægum vexti. Við nánari skoðun kom í 

ljós að svo var ekki og því ákveðið að taka tiltekna kvígu út úr tilrauninni þar sem talið var að 

hún gæfi ekki rétta mynd á vaxtarhraða fyrir sinn meðferðarhóp. Þyngdist hún um 357 g á dag 

að jafnaði yfir tilraunatímann, á meðan aðrar kvígur í þessum hóp þyngdust að meðaltali um 

764 g á dag.   

Þar sem munur var á meðaltölum fæðingar- og lokaþunga kálfanna eftir meðferðarhópum þá 

var ákveðið að skoða hvort fæðingarþunginn hefði áhrif á lokaþyngdina. Til þess að skoða hvort 

fæðingarþyngdin hefði áhrif, var framkvæmd einföld aðhvarfsgreining. Út úr 

tölfræðigreiningunni kom í ljós að það voru ekki marktæk víxlhrif á milli fæðingarþunga og 

lokaþyngdar, þar sem p-gildið (0,424) er stærra heldur en 0,05. Því er hægt að álykta að 

fæðingarþyngd kálfanna í tilrauninni hafi ekki marktæk áhrif á lokaþyngd þeirra.  

3.1 Lota	1	

Kálfarnir sem fóðraðir voru á kaldri ferskri mjólk í lotu 1 þyngdust að meðaltali um 125 g meira 

á dag heldur en kálfar sem fóðraðir voru á kaldri sýrðri mjólk. Kvígurnar þyngdust að meðaltali 

um 148 g meira á dag og nautin þyngdust að meðaltali um 102 g á dag meira á köldu fersku 

mjólkinni. Samkvæmt þessum niðurstöðum þá var meiri munur á vaxtarhraða á milli þessara 

tveggja meðferðarhópa hjá kvígum heldur en nautum.  

Niðurstöður fyrir vöxt og þroska kálfanna sem voru fóðraðir á kaldri ferskri mjólk má sjá í töflu 

1, töflu 2 og á mynd 4.  

Tafla	1:	Bein	meðaltöl	fyrir	fæðingar-	og	lokaþyngd	kálfa	sem	fóðraðir	voru	á	kaldri	ferskri	mjólk	í	lotu	1,	fyrir	hvort	kyn	fyrir	
sig. 

Kyn Fæðingarþyngd Lokaþyngd 

Naut 39 kg 94,8 kg 

Kvígur 34,5 kg 88 kg 
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Tafla	2:	Leiðréttur	meðalvaxtarhraði	kálfa	sem	voru	fóðraðir	á	kaldri	ferskri	mjólk	í	lotu	1.	

Kyn Fjöldi Meðalþynging á dag Meðalþynging á viku 

Naut 4 795 g 5,6 kg 

Kvígur 2 764 g 5,4 kg 

Samtals 6 779 g 5,5 kg 

 
Mynd	4:		Meðalvaxtarhraði	kvígna	og	nauta	sem	fengu	kalda	ferska	mjólk	í	lotu	1.	

 

Niðurstöður fyrir vöxt og þroska kálfanna sem fengu kalda sýrða mjólk í þessari lotu eru í 

töflu 3, töflu 4 og á mynd 5. 

Tafla	3:	Bein	meðaltöl	fyrir	fæðingar-	og	lokaþyngd	kálfa	sem	fóðraðir	voru	á	kaldri	sýrðri	mjólk,	fyrir	hvort	kyn	fyrir	sig.	

Kyn Fæðingarþyngd Lokaþyngd 

Naut 35,8 kg 84,3 kg 

Kvíga 32,8 kg 75,9 kg 
	

Tafla	4:	Leiðréttur	meðalvaxtarhraði	kálfa	sem	voru	fóðraðir	á	kaldri	sýrðri	mjólk.	

Kyn Fjöldi Meðalþynging á dag Meðalþynging á viku 

Naut 4 693 g  4,9 kg 

Kvígur 5 616 g 4,3 kg 

Samtals 9 654 g 4,6 kg 
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Mynd	5:	Meðalvaxtarhraði	kvígna	og	nauta	sem	fengu	kalda	sýrða	mjólk.	

 

3.2 Lota	2	

Kálfarnir sem voru fóðraðir á kaldri ferskri mjólk í lotu 2 þyngdust að meðaltali um 80 g meira 

á dag heldur en kálfarnir sem fóðraðir voru á volgri ferskri mjólk. Kvígurnar sem fóðraðar voru 

á kaldri ferskri mjólk þyngdust að meðaltali 145 g meira á dag og nautin þyngdust að meðaltali 

15 g meira á dag. Niðurstöðurnar sýna því að töluverður munur var á vaxtarhraða á milli 

meðferðarhópa hvað kvígurnar varðar. Aftur á móti er vaxtarhraði nautanna nánast sá sami. 

Niðurstöður hvað varðar vöxt og þroska kálfanna sem voru fóðraðir á kaldri ferskri mjólk í 

þessari lotu eru í töflu 5, töflu 6 og á mynd 6. 

Tafla	5:	Bein	meðaltöl	fyrir	fæðingar-	og	lokaþyngd	kálfa	sem	fóðraðir	voru	á	kaldri	ferskri	mjólk	í	lotu	2,	fyrir	hvort	kyn	fyrir	
sig.	

Kyn Fæðingarþyngd Lokaþyngd 

Naut 36 kg 98 kg 

Kvígur 30 kg 88,7 kg 

 
Tafla	6:	Leiðréttur	meðalvaxtarhraði	fyrir	kálfa	sem	voru	fóðraðir	á	kaldri	ferskri	mjólk	í	lotu	2.	
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Kyn Fjöldi Meðalþynging á dag Meðalþynging á viku 

Naut 3 886 g 6,2 kg 

Kvígur 3 838 g 5,9 kg 

Samtals 6 862 g 6,1 kg 
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Mynd	6:	Meðalvaxtarhraði	kvígna	og	nauta	sem	fengu	kalda	ferska	mjólk	í	lotu	2.	

 

Niðurstöðurnar fyrir vöxt og þroska kálfanna sem fengu volga ferska mjólk eru í töflu 7, töflu 

8 og á mynd 7.  

Tafla	7:	Bein	meðaltöl	fyrir	fæðingar-	og	lokaþyngd	kálfa	sem	voru	fóðraðir	á	volgri	ferskri	mjólk.	

Kyn Fæðingarþyngd Lokaþyngd 

Naut 32 kg 93 kg 

Kvígur 33 kg 81,5 kg 

 
Tafla	8:	Leiðréttur	meðalvaxtarhraði	kálfa	sem	voru	fóðraðir	á	volgri	ferskri	mjólk.	

Kyn Fjöldi Meðalþynging á dag Meðalþynging á viku 

Naut 3 871 g 6,1 kg 

Kvígur 3 693 g 4,9 kg 

Samtals 6 782 g 5,5 kg 
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Mynd	7:	Meðalvaxtarhraði	kvígna	og	nauta	sem	fengu	volga	ferska	mjólk.	

 

3.3 Samanburður	á	meðferðarhópum	

Þegar allar meðferðirnar eru bornar saman með fervikagreiningu fyrir þunga kálfa í öllum 

vigtununum, með 95% öryggismörkum, kemur í ljós að það er marktækur munur á milli 

meðferðarhópa þar sem p-gildið (9,13e-13) er minna en 0,05. Þegar munurinn á 

meðferðarhópunum er marktækur þá eru 95% líkur eða meira á því að munur meðaltalanna á 

milli meðferðarhópa sé ekki tilviljun, heldur gefi góða mynd af raunverulegum þunga. Í töflu 9 

má sjá leiðrétt meðaltöl fyrir þunga kálfa yfir mjólkurskeiðið á milli mismunandi 

meðferðarhópa.  

Tafla	9:	Leiðrétt	meðaltöl	fyrir	þunga	kálfanna	í	hverjum	meðferðarhóp	fyrir	sig.	

Meðferðarhópur Leiðrétt meðaltöl (kg) 
KF1 59,225b 

KF2 60,598b 

KS1 55,034a 

VF2 55,561a 

ab gildi innan dálks þar sem mismunandi bókstafur gefur tölfræðilega marktækan mun (p<0,05) 

Þar sem það var ekki marktækur munur á milli viðmiðunarhópanna, þ.e. að gefa kalda ferska 

mjólk í lotu 1 og að fóðra á kaldri ferskri mjólk í lotu 2 þá er hægt að bera alla meðferðarhópana 

saman óháð því hvort þeir voru á sama tíma eða ekki. Einnig var skoðað hvort það væri 

marktækur munur á þunga kálfa fyrir hvort kyn á milli meðferðarhópa. Þá kom í ljós að hvað 

varðar þunga nauta þá var marktækur munur á milli sömu meðferðarhópa og sjást í töflu 9. 

Aftur á móti hvað varðar þunga kvígna þá var undantekning á þessu þar sem það var ekki 
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marktækur munur á milli þess að fóðra þær á volgri ferskri mjólk og kaldri ferskri mjólk, bæði 

í lotu 1 og lotu 2. 

Allar meðferðirnar voru síðan bornar saman eftir því hvort það var munur á vaxtarhraða kálfa 

á milli meðferðarhópa. Þetta var skoðað með því að gera fervikagreiningu með leiðréttum 

meðalvaxtarhraða hvers hóps, með 95% öryggismörkum. Þá kom í ljós að það er munur á 

vaxtarhraða kálfa eftir því í hvaða meðferðarhóp þeir voru, þar sem víxlhrifin voru marktæk, 

þ.e. p-gildið minna en 0,05. Það var þó aðeins marktækur munur á vaxtarhraða eftir því hvort 

að kálfarnir fengu kalda ferska mjólk í lotu 2 og þess að fóðra á á kaldri sýrðri mjólk. Ástæðan 

fyrir því að það er meiri marktækni þegar notast er við leiðrétt meðaltöl fyrir þunga kálfa yfir 

mjólkurskeiðið er sú að þar liggur að baki ein mæling í hverri viku fyrir hvern og einn kálf. 

Aftur á móti í greiningu á marktækni fyrir vaxtarhraða þá er aðeins ein mæling fyrir hvern kálf 

og því færri gögn til þess að byggja greininguna á.  

Í töflu 10 má sjá leiðrétt meðaltöl fyrir vaxtarhraða kálfa eftir meðferðarhópum, 

meðalvaxtarhraðinn var leiðréttur eftir kynjum þar sem það náðist ekki að hafa kynjahlutföllin 

jöfn í öllum hópunum.  

Tafla	10:	Leiðrétt	meðaltöl	fyrir	vaxtarhraða	kálfa	í	hverjum	meðferðarhóp	fyrir	sig.	

Meðferðarhópur Leiðrétt meðaltöl fyrir vaxtarhraða (g/dag) 
KF1 779ab 

KF2 862b 

KS1 654a 

VF2 782ab 

ab gildi innan dálks þar sem mismunandi bókstafur gefur tölfræðilega marktækan mun (p<0,05) 
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Mynd	8:	Leiðréttur	meðalvaxtarhraði	kálfa	eftir	meðferðarhópum,	ásamt	95%	öryggisbili.	

 

 
Mynd	9:		Leiðréttur	meðalþungi	kálfa	í	hverjum	meðferðarhóp	fyrir	sig,	ásamt	meðaltali	hverrar	vigtunar.	

 

3.4 Magn	af	mjólk	á	sólarhring	

Á meðan á tilrauninni stóð var gerð ein athugun í hverjum meðferðarhóp á því hversu mikla 

mjólk kálfarnir drukku á einum sólarhring. Í lotu 1 þá var athugun gerð frá klukkan 08:00 að 

morgni 20. janúar og stóð hún yfir í einn sólarhring. Í lotu 1 þá voru kálfarnir fóðraðir á kaldri 
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ferskri mjólk annars vegar og kaldri sýrðri mjólk hins vegar. Magn mjólkurinnar var mælt fyrir 

hvorn meðferðarhóp fyrir sig og síðan var heildarmagninu deilt niður á fjölda kálfa sem voru í 

hvorum hóp fyrir sig. Aldur kálfanna í þessum tveimur meðferðarhópum þegar þessi athugun 

var gerð var mjög sambærilegur. Kálfarnir sem voru fóðraðir á kaldri sýrðri mjólk voru samtals 

fimm og var aldur þeirra eftirfarandi: 67 daga, 32 daga, 26 daga, 16 daga og 10 daga. Kálfarnir 

í þessum meðferðarhóp drukku samtals 60 lítra af mjólk sem er að meðaltali 12 lítrar á hvern 

kálf. Kálfarnir sem voru fóðraðir á kaldri ferskri mjólk voru sex talsins þegar athugunin fór 

fram. Aldur þessara kálfa skiptist þannig að þeir voru 63 daga, 32 daga, 28 daga, 23 daga, 16 

daga og 12 daga. Samtals drukku þessir kálfar 72 lítra af mjólk yfir sólarhringinn, sem gerir að 

meðaltali 12 lítra á hvern kálf. Það má því sjá að kálfarnir í þessum tveimur meðferðarhópum 

voru að drekka mjög áþekkt magn af mjólk á sólarhring. Eins athugun var gerð fyrir lotu 2, þá 

voru kálfarnir fóðraðir á kaldri ferskri mjólk annars vegar og volgri ferskri mjólk hins vegar. 

Þessi athugun fór fram frá klukkan 08:00 að morgni 6. september og stóð yfir í sólarhring. 

Kálfarnir voru samtals fimm í hvorum meðferðarhóp í lotu 2 þegar athugunin á magni af mjólk 

sem kálfarnir drukku fór fram. Aldur kálfanna á volgu fersku mjólkinni var eftirfarandi: 47 

daga, 27 daga, 24 daga, 10 daga og 10 daga. Samtals drukku kálfarnir sem fengu volga ferska 

mjólk 59 lítra sem er að meðaltali 11,8 lítrar á hvern kálf. Aldur kálfanna sem voru fóðraðir á 

kaldri ferskri mjólk skiptist þannig að þeir voru 55 daga, 45 daga, 24 daga, 23 daga og 20 daga. 

Þessir kálfar drukku samtals 61 líter, þannig að kálfarnir í þessum meðferðarhóp voru að drekka 

að meðaltali 12,2 lítra á sólarhring.  

3.5 Heilsufar	

Yfir tilraunatímann var haldin heilsufarsskrá og fylgst með öllum kálfum tilraunarinnar hvað 

varðar heilsufar. Það kom ekki upp neitt sjáanlegt tilfelli hjá kálfunum á meðan á þessari tilraun 

stóð hvað varðar meltingartruflanir og ekki bar á skitu hjá kálfunum. Eitt tilvik kom upp þar 

sem einn nautkálfur fékk tannkýli og veiktist. Kálfurinn var tekinn út úr tilrauninni þar sem 

hann var sjáanlega veikur og fóðraðist ekki vel. Einnig kom upp eitt tilvik þar sem kvíga sem 

var fóðruð á kaldri ferskri mjólk í lotu 1 óx mun hægar heldur en aðrir kálfar í þessari tilraun, 

hún var því tekin út úr niðurstöðunum. Þó svo að þessi kvíga hafi ekki verið sjáanlega veik hvað 

varðar skituvandamál eða sár þá var samt hægt að greina að hún dafnaði ekki eðlilega.  
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4. Umræður	
Tilraunin gekk vel í megindráttum, aðalvandamálið sem kom upp var hversu erfitt reyndist að 

halda fersku mjólkinni í góðum gæðum yfir heitustu daga sumarsins. Það hefði líklegast verið 

auðveldara að tryggja gæði á volgu mjólkinni ef fóstran hefði verið þannig útbúin að mjólkin 

hitnaði í leiðslunum um leið og kálfurinn væri að sjúga, með því væri ekki verið að hita alla 

mjólkina í fóstrunni hverju sinni. Til þess að leysa þetta vandamál heitustu dagana þá var skipt 

um mjólk allt að þrisvar sinnum á sólarhring og fóstran þrifin, hitastigið var einnig lækkað. Hjá 

öðrum meðferðarhópum var líka skipt um mjólk og fóstran þrifin einu sinni til tvisvar á 

sólarhring til þess að tryggja bestu mögulegu gæði mjólkurinnar. Hér kom í ljós hvað það skiptir 

miklu máli að huga vel að gæðum mjólkurinnar sem verið er að gefa smákálfum og mikilvægi 

þess að þrífa fóstrurnar reglulega. Einnig skiptir máli að hálmurinn sé alltaf þurr þannig að 

kálfunum líði vel á legusvæðinu. Hvað varðar heilsufar kálfanna í tilrauninni þá voru þeir heilt 

yfir sællegir og fallegir í hárafari. Engin skitutilfelli komu upp og því er ekki hægt að álykta að 

ein verkunaraðferð á mjólk hafi meiri áhrif á meltinguna en önnur.  

4.1 Niðurstöður	miðað	við	eldri	rannsóknir	

Samkvæmt rannsókn sem gerð var á Möðruvöllum (Þóroddur Sveinsson og Laufey 

Bjarnadóttir, 2000) þar sem kálfarnir fengu takmarkaða ferskmjólk sem stýrðist af 

umhverfishita. Við 88 daga aldur lauk mjólkurskeiði þeirra og þá voru kálfarnir vigtaðir, 

nautin voru að meðaltali 80 kg en kvígurnar 77 kg. Aftur á móti voru kálfarnir í þessari tilraun 

70 daga gamlir þegar mjólkurskeiði þeirra lauk og því 18 dögum yngri heldur en í fyrri 

rannsókninni. Í meðferðarhópnum sem fékk kalda ferska mjólk í lotu 1, voru nautin að 

meðaltali 94,8 kg en kvígurnar 88 kg. Á köldu sýrðu mjólkinni voru nautin 84,3 kg og 

kvígurnar 75,9 kg, á köldu fersku mjólkinni í lotu 2 vigtuðu nautin að meðaltali 98 kg og 

kvígurnar 88,7 kg að meðaltali. Hvað varðar volgu fersku mjólkina þá voru nautin 93 kg að 

meðaltali og kvígurnar 81,5 kg. Þegar þessar tvær rannsóknir eru bornar saman þá kemur í 

ljós að kálfarnir eru þyngri í lok mjólkurskeiðs þegar þeir hafa frjálsan aðgang að mjólk, hvort 

sem hún er, köld, volg, sýrð eða fersk. Það er þó ein undantekning á því að kálfarnir í þessari 

tilraun hafi verið þyngri, kvígurnar sem fengu kalda sýrða mjólk voru að meðaltali 1,1 kg 

léttari en kvígurnar í tilrauninni á Möðruvöllum. 
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Mynd	10:	Meðalvaxtarhraði	kálfa	á	dag	í	fjórum	íslenskum	tilraunum.	

 

Þegar vaxtarhraði er skoðaður þá kemur í ljós að meðalvaxtarhraðinn er mun meiri í þessari 

rannsókn heldur en þeirri sem framkvæmd var á Möðruvöllum (Þóroddur Sveinsson og Laufey 

Bjarnadóttir, 2000). Munurinn á vaxtarhraða kálfanna á milli þessara tilrauna er á bilinu 109 g 

á dag til 317 g á dag (mynd 10). Þegar fleiri rannsóknir eru skoðaðar (Jasper og Weary, 2002; 

Rosenberger o.fl., 2017) kemur einnig í ljós munur á vaxtarhraða eftir mjólkurmagni sem 

kálfarnir hafa aðgang að. Það er því hægt að segja að frjáls aðgangur að mjólk hefur greinileg 

jákvæð áhrif á vöxt og þroska kálfa. Því er mikilvægt að kálfar hafi aðgang að nægri mjólk á 

mjólkurskeiðinu, sem og að þeir hafi frjálsan aðgang að kjarnfóðri og heyi.  

Hvað varðar hitastig mjólkurinnar þá uxu kálfarnir í þessari tilraun best á kaldri ferskri mjólk 

(lota 2) yfir sumarið og fram á haust. Þessir kálfar þyngdust að meðaltali um 862 g á dag yfir 

allt mjólkurskeiðið, það er frá fæðingu og til 70 daga aldurs. Kálfar sem voru fóðraðir á volgri 

ferskri mjólk á sama árstíma þyngdust að meðaltali um 782 g á dag. Þetta er ekki alveg í 

samræmi við eldri rannsókn þar sem kálfar sem fengu 12 lítra af mjólk við 40°C á sólarhring 

þyngdust að meðaltali um 880 g á dag (Rosenberger o.fl., 2017). Aftur á móti er vaxtarhraði 

kálfanna í eldri rannsókninni aðeins reiknaður frá 7 daga aldri til 42 daga aldurs og því er ekki 

hægt að bera þessar niðurstöður alveg saman. Einnig má velta fyrir sér hvort kálfarnir sem fengu 

12 lítra af mjólk í eldri rannsókninni, gefi rétta mynd af vaxtarhraða fyrir kálfa sem fóðraðir eru 
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á þennan hátt. Það er vegna þess að í þessari sömu tilraun voru kálfar sem fengu 10 lítra af 

mjólk á sólarhring en þeir þyngdust að meðaltali um 650 g á dag. Því er umhugsunarvert hvort 

það sé í raun þannig að hægt sé að reikna með 230 g meiri þyngdaraukningu á dag hjá kálfum 

sem fá 12 lítra í stað 10. Aðrar rannsóknir sýna ekki þennan mikla vaxtarhraða að meðaltali 

þrátt fyrir að kálfar hafi frjálsan aðgang að mjólk. Það að hita mjólk, hvort sem hún er sýrð eða 

fersk virðist ekki hafa mikil áhrif á vaxtarhraða kálfa á mjólkurskeiðinu ef horft er til þessarar 

tilraunar í samanburði við aðrar tilraunir. Niðurstöður fyrir meðalvaxtarhraða kálfa í tilraun 

Hauks Marteinssonar (2018) og Jóhannesar Kristjánssonar (2014) sjást á mynd 10 í samanburði 

við niðurstöður þessarar tilraunar, í þeirra tilraunum höfðu kálfarnir frjálsan aðgang að volgri 

sýrðri mjólk, kjarnfóðri og heyi. Þegar niðurstöður úr þessari tilraun eru bornar saman við þeirra 

niðurstöður sést að meðalvaxtarhraði kálfanna er meiri í öllum meðferðarhópum þessarar 

tilraunar, þó með einni undantekningu. Meðalvaxtarhraði kálfanna sem fengu kalda sýrða mjólk 

þyngdust aðeins hægar heldur en kálfarnir í tilraun Jóhannesar, munurinn var 34 g á dag að 

meðatali.  

Kálfarnir í þessari tilraun uxu hraðar í seinni lotunni í báðum meðferðarhópunum, en þó var 

ekki marktækur munur á vaxtarhraða kálfa eftir því í hvorri lotunni þeir fengu kalda ferska 

mjólk. Út frá þessu má álykta að lægra hitastig á kálfamjólk hafi ekki neikvæð áhrif á vöxt og 

þroska kálfa, allavega ekki yfir sumartímann og fram á haust. Það má velta því fyrir sér hvort 

að vaxtarhraðinn sé meiri yfir sumarið og fram á haust og að umhverfishitinn hafi meira að 

segja hvað varðar vaxtarhraða heldur en hitastigið á kálfamjólkinni. Líklegt er að það skipti 

meira máli að kálfar sem fá kalda mjólk hafi frjálsan aðgang að henni til þess að þeir geti 

skammtað sér hana þannig að þeim verði ekki kalt. Í þessari rannsókn var kalda mjólkin 7-9°C 

í lotu 1 og hefur þetta hitastig oft verið talið of lágt þar sem í rannsókn (Ellingsen-Dalskau o.fl., 

2020) skulfu kálfarnir strax eftir inntöku á mjólk við 8°C. Í þessari tilraun var aftur á móti ekki 

sjáanlegur skjálfti í kálfunum á mjólkurskeiðinu og því voru þeir líklega ekki að nýta mikla 

orku til upphitunar sem annars hefði verið nýtt til vaxtar. Ef kálfarnir í þessari tilraun hefðu 

þurft að nýta mikla orku til að ná eðlilegum líkamshita eins og fyrri rannsóknir gefa til kynna 

þá hefðu þeir ekki náð jafn góðum vaxtarhraða og raun ber vitni.  

Miðað við íslenskar rannsóknir sem hafa verið gerðar á gjöf á sýrðri mjólk þá hefur komið vel 

út að gefa sýrða mjólk. Í þessari tilraun var gefin köld sýrð mjólk og stóðst hún samanburð við 

volga sýrða mjólk úr fyrri tilraunum nokkuð vel. Ferskmjólkin, bæði volg og köld, skilaði aftur 

á móti meiri vaxtarhraða heldur en sýrða mjólkin bæði í eldri tilraununum og þessari. Út frá 

þessu má sjá að sýring á mjólk er ekki að auka vaxtarhraða kálfa á mjólkurskeiðinu, ef miðað 
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er við ferskmjólk. Hins vegar þarf að hafa í huga að í þessari tilraun var ferskmjólkin alltaf í 

góðum gæðum, aldrei eldri en sólarhrings gömul og hvorki lyfja- né júgurbólgumjólk nýtt. 

Sýring á mjólk þar sem sýrustigið á bilinu 4,0-4,5 pH hefur þann kost að það heldur óæskilegum 

bakteríum niðri og við það eykst geymsluþolið. Gjöf á sýrðri mjólk er því góður kostur ef geyma 

þarf mjólk í meira en einn sólarhring til þess að halda góðum gæðum. Gæði mjólkurinnar hafa 

greinilega mikið að segja þegar kemur að heilbrigði mjólkurkálfa. Í þessari tilraun fékk enginn 

kálfur skitu þrátt fyrir að vera fóðraður á ferskri mjólk en oft hefur verið talað um að kálfar á 

ferskri mjólk séu gjarnari á að fá skitu.  
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5. Ályktanir	/	lokaorð	
Hægt er að álykta út frá þessari rannsókn að það er hægt að fóðra smákálfa á kaldri mjólk án 

þess að það komi niður á vaxtarhraða þeirra. Þessa aðferð er einkum hægt að nota yfir 

sumarmánuðina þar sem umhverfishitinn í fjósinu er hærri og þar af leiðandi er hitastig 

mjólkurinnar aðeins hærra, eða um 12-14°C samkvæmt þessari rannsókn. Kálfarnir voru að 

þyngjast að meðaltali um 862 g á dag sem verður að teljast mjög góður vaxtarhraði. Yfir 

vetrartímann var hitastig mjólkurinnar að fara niður í 7°C þegar kaldast var og virtist það hafa 

aðeins áhrif á vaxtarhraða þeirra. Þar sem þessir kálfar þyngdust að meðaltali um 779 g á dag, 

sem samt sem áður telst vel ásættanlegur vaxtarhraði. Þrátt fyrir að kálfarnir sem fengu kalda 

ferska mjólk yfir vetrarmánuðina væru að vaxa hægar heldur en þeir sem fengu kalda ferska 

mjólk yfir sumarmánuðina, var ekki mikill munur á vaxtarhraðanum miðað við þá sem fengu 

volga ferska mjólk. Kálfarnir sem voru fóðraðir á volgri ferskri mjólk voru að þyngjast að 

meðaltali um 782 g á dag og því er ekki hægt að segja að þeirra vaxtarhraði sé meiri heldur en 

hjá þeim kálfum sem voru fóðraðir á kaldri ferskri mjólk yfir vetrarmánuðina. Út frá þessari 

tilraun er því hægt að álykta að þegar kálfar hafa frjálsan aðgang að kaldri ferskri mjólk sé hægt 

að ná vel ásættanlegum vaxtarhraða sem skilar sér svo vonandi síðar meir í góðum gripum, þar 

sem vaxtarhraðinn á mjólkurskeiðinu getur haft mikil áhrif á afurðir síðar á æviskeiðinu. Aftur 

á móti hvað varðar sýrustig mjólkurinnar í þessari tilraun, var vaxtarhraðinn minnstur hjá þeim 

kálfum sem fóðraðir voru á kaldri sýrðri mjólk, en þó ekki marktækt verri heldur en vaxtarhraði 

þeirra sem fengu volga ferska mjólk eða kalda ferska mjólk yfir vetrarmánuðina. Samt sem áður 

er hægt að segja að út frá þessari tilraun er skynsamlegra að fóðra kálfa á kaldri ferskri mjólk 

frekar en á kaldri sýrðri mjólk, allavega yfir sumarið. Á móti kemur að sýringin á mjólkinni 

tryggir betra geymsluþol og því er þetta eitthvað sem verður að meta miðað við magn mjólkur 

sem þarf að geyma hverju sinni. Eins hefur umhverfishitastig sitt að segja þar sem það hefur 

áhrif á geymsluþol mjólkurinnar. 
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