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Sondmatning av råmjölk till mjölk -
raskalvar – för- och nackdelar

Att rutinmässigt ge kalvar råmjölk
via sondmatning förekommer i en
del mjölkbesättningar i bland annat
USA och Danmark. På senare år har
sådan sondmatning introducerats
även i Sverige. Syftet med denna
artikel är att lyfta fram för- och
nackdelar med att ge kalvar råmjölk
via sondmatning jämfört med andra
metoder.

INLEDNING
För kalvens immunförsvar är överföring
av passiv immunitet via antikroppar i
råmjölken väsentlig. Upptaget av anti -
kroppar påverkas av ett antal faktorer
där tiden efter födsel vid den första
råmjölksgivan, mängden råmjölk och
dess antikroppskoncentration är några
av de viktigaste (5, 9, 12).     

Kalven kan ges råmjölk på tre princi-
piellt olika sätt: genom att den får stanna
hos kon och själv dricka direkt från 
juvret, genom utfodring med nappflaska
eller spann (med eller utan napp) eller
genom sondmatning. Den vanligaste
metoden i mjölkbesättningar i Sverige
när kalven är frisk och dricker normalt
är troligen utfodring med nappflaska
(Figur 1). Om kalven är svag och inte
kan svälja själv är dock sondmatning det
enda alternativet.

Kalvens upptag av antikroppar från
råmjölken kan enklast mätas genom att
analysera mängden totalprotein i blod -
prov från två till sju dagar gamla kalvar.
Studier har visat att risken för subopti-
malt upptag av antikroppar är stor om

kalven själv får dricka direkt från juvret
jämfört med om den ges råmjölk manu-
ellt (5, 9, 12). Därför rekommenderas
idag manuell giva. Som nämnts använ-
der troligen de flesta svenska mjölk -
besättningar nappflaska men på senare 
år har en del besättningar rutinmässigt
börjat sondmata kalvarna med råmjölk
(10) vilket föranlett diskussioner om
vilka för- och nackdelar detta kan föra
med sig.

FÖR- OCH NACKDELAR MED 
SONDMATNING 
Den fördel som framhålls med sondmat-

ning är att det går snabbare att ge kalven
en större mängd råmjölk vid ett tillfälle
än då man använder nappflaska. Åsik -
terna rörande hur snabbt och hur mycket
en kalv kan dricka med nappflaska ver-
kar dock gå isär. Vissa hävdar att kalvar
inte kan dricka mer än två liter vid ett
tillfälle medan andra hävdar att kalvar
enkelt kan dricka upp mot fyra liter vid
ett tillfälle. Mängden råmjölk som kal-
ven måste få i sig beror på råmjölkens
antikroppskoncentration och kalvens
storlek. 

Nackdelar med sondmatning är främst
risken att skada munhåla, svalg och mat-
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FIGUR 1. Utfodring av råmjölk med nappflaska är den rekommenderade metoden att ge
råmjölk.
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strupe om sonden är repig och vass eller
om man är oförsiktig vid in förandet (2,
7, 11). Dessutom finns risk för att vätska
dras ner i lungorna om sonden läggs fel
eller om en alltför stor volym råmjölk
ges (2, 7, 11). Maxvolymen beror på 
kalvens storlek. McGuirk & Collins (9)
rekommenderar maximalt fyra liter till
Holsteinkalvar men till kalvar av mindre
raser (Jersey, Ayrshire) är det lämpligt att
bara ge tre liter.

Det kan också finnas en risk för
smittspridning om inte utrustningen ren-
görs och desinficeras ordentligt mellan
varje kalv. Om detta inte görs kan det
lätt bli bakterietillväxt i utrustningen
och bakterier kan överföras direkt ner i
mag-tarmkanalen när kalven är som
mest känslig för infektioner (5, 9, 11).
En sådan risk finns dock även vid
användning av nappflaska om denna
inte rengörs och desinficeras ordentligt
(se faktaruta). Normala försvarsmeka-

nismer som kalven använder för att
minska risken för infektion (t ex mag -

syra, digestionsenzymer) fungerar inte hos
den nyfödda kalven. En hög bakterie -

RÅD RÖRANDE RENGÖRING AV SONDNINGSUTRUSTNING 
OCH NAPPFLASKOR 

För sondning av råmjölk bör man inte använda sond som använts till sjuka kalvar.
Det är viktigt att utrustningen är hel. Om materialet blivit repigt försvåras ren -
gö ringen. Sådan utrusning bör slängas. Förslag på rengöringsrutin:
• Skölj utrustningen noga (tills sköljvattnet är fritt från synliga mjölkrester (ingen 

grumlighet)) både in- och utvändigt med rinnande ljummet vatten omgående 
efter användning.

• Lägg därefter utrustningen i varmt vatten (använd handskar och så varmt 
vatten som möjligt) med fettlösande handdiskmedel och diska noga för hand 
med diskborste eller liknande.

• Torka av utsidan med fabriksrent papper.
• Lägg sedan utrustningen i desinfektionsbad (t ex Virkon (max 10 min) eller 

Desisoft).
• Skölj noga in- och utvändigt med rinnande kallt eller ljummet vatten.
• Låt torka ordentligt. Kontrollera att det inte finns beläggningar kvar på ytorna. 

I så fall bör man diska med surt diskmedel.
• Förpacka utrustningen i rena plastpåsar och förvara rent. 
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förekomst i råmjölken hämmar dessutom
kalvens upptag av antikroppar. 

När kalven suger stimuleras en reflex
som gör att esofagealrännan sluts vilket
innebär att vätskan hamnar direkt i 
löpmagen. Vid sondmatning utlöses inte
denna reflex vilket leder till att mjölk
hamnar i våmmen (3, 8). Detta kan leda
till utveckling av våmacidosis eller anae-
roba förhållanden i förmagarna och risk
för utveckling av rumenit, omasit, 
abomasit och diarré (2). Att råmjölken
hamnar i våmmen istället för direkt i
löpmagen innebär även ett något för-
senat upptag av antikroppar från tarmen
eftersom förflyttningen från våm till
löpmage/tarm tar en viss tid (8). Enligt
Quigley (11) kan sondmatning av rå -
mjölk resultera i minskad absorptions -
effektivitet och något lägre antikropps-
koncentration i serum än vid matning
med nappflaska. Flera andra studier har
dock visat att denna försening inte har
någon signifikant betydelse för kalvens
antikroppsupptag under förutsättning
att råmjölkens volym och antikropps-
koncentration är tillräcklig (1, 4, 6). För
att säkerställa ett snabbt upptag av anti -
kroppar bör volymen råmjölk utfodrad
via sond troligen inte understiga tre liter
oavsett råmjölkens antikroppskoncent-
ration.  

Det finns också en högre risk hos kal-
var som fått råmjölk med sond än hos kal-
var som getts råmjölk med nappflaska, att
de inte vill dricka vid det andra målet.
Det gäller oavsett vilken mängd de fick
vid första målet (2, 8). Vilken betydelse
detta har på längre sikt är dock oklart.

ETISKA ASPEKTER PÅ SOND-
MATNING
Sondmatning som rutinmässig åtgärd 
är etiskt kontroversiellt och diskuteras
flitigt på olika forum på nätet och i 
lantbrukspress. Förespråkarna menar att
sondmatning säkerställer råmjölksinta-
get och på sikt ger starkare och friskare
kalvar. Många besättningar vittnar om
att kalvhälsan blivit bättre sedan sond-
matning införts. Motståndarna anser å
andra sidan att rutinmässig sondmatning
är ett onaturligt sätt att utfodra kalven.
Flera lantbrukare upplever att kalven
tycker att sondmatningen är mycket
obehaglig och stressande. Sondmatning

av kalvar med särskilda behov är dock 
i de flesta fall inte kontroversiellt ur 
ett etiskt perspektiv. Åtgärden kan vara
direkt livräddande hos sjuka, svaga eller
för tidigt födda kalvar (Figur 2). Att
rutinmässigt utfodra alla nyfödda kalvar
genom sond kan dock väcka negativa
känslor även om syftet är gott. Kalvens
naturliga sätt att få i sig råmjölk är att
suga och alla avsteg från detta är att
betrakta som onaturliga. 

Men i vilken mån påverkar det kalven
negativt att inte få utföra detta basala

beteende? Hur påverkas synen på våra
produktionsdjur när djuren inte får äta
naturligt? Har vi rätt att rutinmässigt
utsätta nyfödda kalvar för sondmatning
bara för att det sparar tid för bonden?
Och hur reagerar konsumenterna om
sondmatning skulle bli rutin på de flesta
svenska gårdar? Svaren är inte enkla, om
de alls finns, men som veterinär bör man
ändå fundera på frågor kring etik och
moral i denna typ av sammanhang, och
ge råd utifrån varje enskild gårds förut-
sättningar. Det är i detta sammanhang

FIGUR 2. Sondmatning av råmjölk är främst aktuell när kalven är svag och inte kan dricka
själv.
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➤ intressant att notera att danska kalvar
enligt lag sedan 2010 enbart får sond -
utfodras i samband med behandling av
sjukdom (retsinformation.dk – BEK nr
769 af 23/06/2010). För danska nöt -
kreatursbesättningar som fanns före
införandet av lagen träder dock denna
regel inte i kraft förrän i juli 2016. 
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Din samarbetspartner,
igår, idag och i framtiden ...
KRUUSE har installerat och supportat laboratorieutrustning i över 20 
år; det ger en trygghet för dig som veterinär och djursjukvådare/BMA.
Att kunna erbjuda relevanta laboratorielösningar med hög kvalitet 
och med bästa service har alltid varit viktigt för KRUUSE.  
Precis som nu, kommer det även att vara så i framtiden.

KRUUSE Lab Team
Vårt lokala Lab Team är alltid tillgängligt för att hjälpa er med alla 
tekniska och yrkesmässiga labfrågor!  
Som laboratoriekund kan du naturligtvis även dra nytta av att 
kunna samla alla dina inköp hos KRUUSE.

labsolutions
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GENESISTM  
- marknadens senaste, 
högkvalitativa hematologi-
instrument

PHOENIXTM  
- marknadens senaste, 
högkvalitativa biokemi-
instrument

QuickVet® Analyzer  
- utvidgar dina diagnostiska 
möjligheter gällande  
koagulation, blodtypning 
och ekvint fibrinogen 

KRUUSE Quick Tests: 
- test för Parvo, 
Giardia, FIV/FeLV, 
Borrelia och 
Ehrlichia
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