
 
 
Nyt forsøg med blandt andet denne type mikrobølgeovn har vist, at det er muligt at opvarme mælken, 
Uden at ødelægge vigtige antistoffer. Foto Edwin Linde. 

 
 
Mikrobølgeovnen bør benyttes til opvarmning af råmælk til nyfødte kalve 
 
Ny undersøgelse viser, at korrekt opvarming af råmælk i mikrobølgeovn er skånsom over for de 
antistoffer, som kalvene har brug for 
 
Rikke Engelbrecht, Boss Produkter A/S (tidligere Dansk Kvæg) & Lars Wiking, Danmarks 
JordbrugsForskning 
 
Danmark har der i mange år været fokus på at sænke kalvedødeligheden. Trods dette er dødeligheden på 
landsplan stadigvæk for høj. Anbefalingen for tildeling af råmælk til nyfødte kalve er fire liter råmælk til de 
store racer inden for seks timer, og tre liter inden for seks timer til jerseykalvene.  
 
Netop denne råmælkstildeling skal være med til at sikre den passive immunisering af kalven. For at sikre, at 
tildelingen af råmælk er tilstrækkelig, opereres der med et minimumsniveau af immunoglobuliner (IgG) i 
kalvens blod. Der skal være 10g IgG/l. Utallige undersøgelser viser, at dette er muligt, såfremt kalven tildeles 
råmælk af god kvalitet snarest muligt og senest seks timer efter fødslen. 
 
Ny undersøgelse af opvarmning i mikrobølgeovn 
For at dette skal lykkes i praksis, er det nødvendigt, at landmanden har nogle redskaber, der gør det muligt 
at opvarme råmælken på en enkel og hurtig måde, uden det påvirker niveauet af antistoffer. De 
undersøgelser vedrørende optøning og opvarmning af råmælk i mikrobølgeovne, der er tilgængelige, er af 
ældre dato. De hidtidige anbefalinger vedrørende optøning og opvarmning af råmælk i mikrobølgeovn er 
således baseret på en undersøgelse fra slutningen af firserne, hvor det tog op til 45 minutter at gennemføre 
med omrystning hvert fjerde minut. 
 
Vi gennemførte derfor et forsøg i sommeren 2006 i samarbejde med en specialestuderende fra Dalum 
Landbrugsskole samt to private malkekvægsbesætninger. Det skete med henblik på at udvikle en manual til 
opvarmning af frisk råmælk i mikrobølgeovn. For at sikre, at man i praksis praktisk får givet alle kalve fire liter 
råmælk ved den korrekte temperatur, udarbejdede vi en manual til håndtering af frisk råmælk.  
 
Råmælken blev opvarmet i en række forskellige mikrobølgeovne, hvor kun to bestod testen. Disse er af 
mærkerne LG, model MB-4384BC samt Panasonic Q523. Begge modeller kan benyttes, men LG-modellen 
blev foretrukket i praksis. Manualen er dog identisk på begge maskiner. Manualen er gældende for 
opvarmning af fire liter frisk råmælk i pose, der har været nedkølet til fire grader i køleskab. Mikrobølgeovnen 
skal have en effekt på 850 watt. Der er i undersøgelsen kigget på indholdet af IgG før og efter opvarmning i 
mikrobølgeovnen samt råmælkens tørstofindhold i forhold til IgG niveauet.  
 



    
 
To forskellige spande med opvarmet mælk måles her for niveauet af immunoglobuliner med et 
kolostrometer. Mælken til venstre kasseres. 
 
 
Manual for opvarmning af frisk råmælk i mikrobølgeovn 
For god ordens skyld skal det understreges, at Vi kan kun stå inde for, at den beskrevne manual virker til 
netop disse to mikrobølgeovne. Vi har som nævnt testet andre mikrobølgeovne, med samme faktiske 
watteffekt, men hvor vi ikke kunne styre opvarmningsprocessen. Desuden skal det nævnes, at 
spanden/beholderen i mikrobølgeovnen skal være cirka 18 centimeter. 
 
Til kvalitetssikring af råmælken anvendte vi et kolostrometer, der måler vægtfylden i råmælken. 
Kolostrometeret er let at anvende og bør benyttes til al den råmælk, kalvene får i første udfodring. 
Temperaturen i råmælken bør ved måling være omkring 20 grader for at sikre så korrekt en måling af 
vægtfylden som muligt. På billedet ses, hvornår råmælken kategoriseres som god og dermed kan benyttes til 
kalvene og hvornår, den bør kasseres.  
 
Manualen er gældende for fire liter frisk råmælk i pose, der har været nedkølet til 4°C i køleskab. 
Mikrobølgeovnen skal have en effekt på 850 watt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samlet tid for opvarmningen af fire liter mælk er 14 minutter (eventuelt op til tre minutter mere). Temperatur 
ved færdig opvarmning er 40-42 grader. Det anbefales, at der etableres en frisk råmælksbank, således at 
mælken kan opvarmes direkte fra køleskabet. Mælken kan holde sig i syv døgn i køleskabet, såfremt den er 
udmalket under gode hygiejniske forhold: Det vil sige rent yver, rene hænder, junger eventuelt spand, 

1. Ovnen indstilles på MAX   
2. Posen placeres i en spand el. lign med siderne foldet ned, så 
varmen kan fordampe 
3. Tiden indstilles på 14 minutter (tidsindstillingen starter med 
sekunder) 
4. Efter de 14 minutter tages posen ud og rystes nænsomt et par 
gange 
5. Temperaturen tjekkes med en infrarød måler 
6. Er temperaturen 40 grader er det tilstrækkeligt – Eventuelt 
forlænges opvarmningen yderlige med 1 til 2 minutter op til 3 
minutter. 
7. Mælken kontrollers på temperatur med den infrarøde måler 
8. Posen lukkes og placeres i sonden, hvorefter råmælken udfodres 

 



kolostrometer med mere. Har du jerseykalve og kun ønsker at opvarme tre liter råmælk, er proceduren som 
ovenfor, blot skal tiden indstilles til 11 minutter eventuelt op til to minutter ekstra, såfremt den ikke har den 
rette temperatur efter 11 minutter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opvarmning af frossen mælk er upraktisk 
I forbindelse med undersøgelsen blev der gennemført opvarmninger af henholdsvis frossen og frisk råmælk. 
Optøning/opvarmning af frossen råmælk er dog ikke mulig i praksis, da det kræver, at der jævnligt hældes 
væske fra den optøede klump, hvilket kræver en konstant overvågning af mælken i op til én time og 20 
minutter.  
 
Har du ikke en kælvningsfordeling, der muliggør at opbevare mælken frisk i køleskab, anbefales det, at du i 
stedet placerer den i fryseren og tager den ud to døgn inden forventet kælvning, og på det tidspunkt placerer 
den i køleskabet. 
 
Der bør i alle besætninger være nogle portioner i fryseren, der skal være tydeligt mærket med dato og ko-
nummer, således at der altid er råmælk til rådighed, hvis kvaliteten af råmælken fra nykælverne fejler på 
kolostrometeret – det vil sige kolostrometeret viser rødt eller lysegrønt i forbindelse med testen. 
 
Kvaliteten af den opvarmede råmælk 
IgG er sårbar for høje temperaturer. Derfor blev koncentrationen af disse analyseret før og efter opvarmning. 
Tørstofprocenten i råmælk forventedes at variere meget, hvilket ville kunne have betydning for 
opvarmningshastigheden ved mikrobølger. Desuden er opvarmning i mikrobølgeovn mere uensartet i selve 
produktet sammenlignet med andre opvarmningsteknikker.  
 
Disse faktorer kunne bevirke, at IgG blev denatureret (ødelagt) ved opvarmningen i mikrobølgeovnen og 
dermed mistede sin gunstige indflydelse på kalvens immunforsvar. Figur 1. viser, at opvarmningen af 
råmælk i mikrobølgeovnen ikke ødelagde IgG, og der var ingen effekt på råmælkens tørstofprocent.  
Derfor konkluderes det, at den beskrevne opvarmningsproces er skånsom ved råmælken og kan anvendes 
usanset niveauet af tørstof i råmælken – selvom råmælksprøvernes tørstofprocent varierer fra 15 til 35 
procent. 
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Figur1. Koncentrationen af immunoglobuliner (IgG) i råmælk før og efter opvarmningsprocessen i 
mikrobølgeovn. Råmælksprøverne er inddelt efter deres tørstof procent. Koncentrationen af IgG er 
analyseret med radial immunodiffusion test kits. 
 

Opvarmningstid af råmælk afhængig af mængde 
Fire liter råmælk (store racer) = 14 minutter (eventuelt op til tre 
minutter mere) 
Tre liter råmælk (jersey) = 11 minutter (eventuelt op til to 
minutter mere) 

 



 
Niveauet af immonoglobuliner i råmælk 
De 15 råmælksprøver, som indgik i forsøget, var fra to store mælkeproduktionsbesætninger. Alle prøverne 
blev kategoriseret som gode ved hjælp af et kolostrometer. De efterfølgende analyser viste, at gennemsnittet 
for alle prøver var cirka 70 mg pr. milliliter, men en tredjedel af råmælksprøverne havde en koncentration 
under 50 mg pr. milliliter (se figur 2.).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Koncentration af immonoglobuliner  
i de 15 råmælksprøver.  

 
Det vil sige, hver tredje råmælksprøve ikke er tilstrækkelig god som foderkilde til nyfødte kalve i første 
udfodring. Kolostrometer-målinger har tidligere været påvist at måle henholdsvis 69 procent og 76 procent af 
prøverne korrekt i forhold til radial immunodiffusion. I dette studie var sikkerheden 66,6 procent.  
Antistoffet fra mælken reagerer med et antigen, som sidder i agar gel pladen. Der dannes et antistof/antigen 
komplex, som udviser en mørk farve. Diameteren af dette runde farvekomplex korrrelere til koncentratioen af 
antistof (her IgG). Når gennemsnittet af koncentrationen af IgG i råmælk ikke ligger langt fra den nedre 
grænse, er det også vigtigt, at opvarmning af råmælken ikke bliver for voldsom så en del af IgG’erne 
beskadiges. 
 
Anvendelighed af manualen for mikrobølgeopvarmning 
Der er umiddelbart to alternative muligheder til mikrobølgeopvarmning for optøning og opvarmning af 
råmælk: vandbad, og dypkoger.  
 
Vandbad tager længere tid end mikrobølgeovnen, men opvarmningen er lige så skånsom som brug af 
mikrobølgeovn, såfremt vandtemperaturen styres nøje og aldrig overstiger 54 grader celsius!  
 
En dypkoger kan hurtigt opvarme mælken, men kræver mere opsyn for at undgå, at mælken opvarmes for 
kraftigt, hvorved antistofferne ødelægges. Ved denne metode er det derfor fordelagtigt at benytte et manuelt 
termometer, da det, der er integreret i dypkogeren ikke altid er helt stabilt. Desuden bør du være 
opmærksom på hygiejnen, da mælken på grund af høje temperaturer omkring dypkogerens varmelegeme 
ofte sætter sig fast på varmelegemet. Derfor er standard rengøringen oftest ikke tilstrækkelig.  
 
Rette mængde, tid, kvalitet og temperatur  
For at sikre, at tildeling af den anbefalede råmælksmængde til kalve bliver opfyldt, er det nødvendigt med 
nogle værktøjer, der kan sikre en hurtig og effektiv måde at administrere råmælken på.  
 
Med udvikling af denne metode til opvarmning af mælk, håber vi, at vi har udarbejdet endnu et værktøj til 
sikring af en tilstrækkelig immunisering af vores nyfødte kalve. Nu er der så blot at håbe, at alle kalve får den 
anbefalede mængde (fire liter) i rette tid (inden for seks timer) og med en tilstrækkelig kvalitet 
(kolostrometeret) og temperatur (mikrobølgeovn) – så de får mulighed for at fejre en glædelig jul i jeres 
stalde og hytter. 
 
Glædelig jul og god vind i det nye år – der er og bliver masser af udfo(r)dringer - men også løsninger! 
 

IgG konc mg/ml 
Middel 69,9 mg/ml 

< 50 mg/ml 33,3% 
50-100 mg/ml 47% 
>100 mg/ml 20% 



   
 
Kalvene skal også have det godt her i julen. En nem og hurtig måde at give nyfødte kalve en god start på 
livet er ved at opvarme råmælken i en mikrobølgeovn. Foto Edwin Linde. 
 
 


