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Burðarstía á að vera vel útbúin. Það er kostur að geta fest kýrnar svo unnt sé að vinna við kálfinn af öryggi.
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FORMÁLI
„Nautgripi skal meðhöndla vel og verja þá gegn óþarfa verkjum og sjúkdómum.“ – Á þessum orðum byrja 
sænsku dýraverndarlögin. Það fylgir því mikil ábyrgð að vera gæslumaður dýra, sér í lagi við fæðingu dýrs. 
Góð þekking á burði og burðarhjálp er grundvallaratriði þegar kemur að framangreindri ábyrgð. Þetta 
fræðslurit er gert með það í huga að gefa notandanum góð ráð þegar kemur að burði og hugsanlegri burðar-
hjálp. Við sem skrifuðum þetta mælum einnig með að þú takir endurmenntunarnámskeið á þessu sviði til þess 
að öðlast enn betri þekkingu á viðfangsefninu. Ef þú ert í minnsta vafa með burðinn og/eða telur að burðurinn 
sé óeðlilegur, þá ættir þú ávallt að kalla til dýralækni.
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Búfjárráðunautur    Dýralæknir
Länsstyrelsen i Värmlands län  Svenska Djurhälsovården i Linköping
Janúar 2007

UM ÍSLENSKU ÚTGÁFUNA
Þetta fræðslurit um burð og burðarhjálp sem heitir á frummálinu „Kalvning og kalvningshjälp“ var skrifað af 
höfundunum fyrir sænska kúabændur með holdakýr. Framsetning efnis er skýr og greinargóð með góðum 
leiðbeiningum. Það er mat LK að það henti vel fyrir íslenska kúabændur, hvort sem þeir búa með mjólkur- eða 
holdakýr, þó svo að efnið lúti fyrst og fremst að holdakúm. Um þýðingu og staðfærslu sá Snorri Sigurðsson, 
Grétar Hrafn Harðarson sá um faglegan yfirlestur, Sigurður Þórðarson sá um lestur prófarkar og Þórunn Edda 
Bjarnadóttir sá um uppsetningu.

Það er von Landssambands kúabænda að fræðslurit þetta komi að góðum notum í dagsins önn, stuðli að 
bættum hag bænda ásamt því að auka velferð búpenings. Framleiðnisjóður landbúnaðarins styrkti útgáfuna 
með myndarlegu fjárframlagi og fyrir það fær sjóðurinn kærar þakkir. Auðhumla og KS studdu einnig við 
bakið á verkefninu og er þeim þakkað þeirra framlag.
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Framkvæmdastjóri Landssambands kúabænda
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Að missa kálf í burði og/eða í tengslum við burðinn 
hefur verulegar fjárhagslegar afleiðingar, auk þeirra 
vonbrigða sem það felur í sér að fá ekki lifandi fædd-
an kálf eins og gert er ráð fyrir. Eiginleikar kýrinnar 
og kálfsins sjálfs hefur mikil áhrif á heilbrigði hins 
nýfædda kálfs, en eftirlit með gripi í burði, burðar-
hjálp og umhverfi gripsins við burð hefur einnig 
áhrif á hina endanlegu niðurstöðu.

Niðurstöður sænska kynbótaskýrsluhaldsins fyrir 
holdagripi sýna að hlutfall erfiðra burða, þar sem 
fleiri en einn þarf til þess að aðstoða við burð, er 
u.þ.b. 6% hjá fyrsta kálfs kvígum. Meðal mjólkurkúa-

kynja í Svíþjóð er hlutfallið lægra eða 3,9%. Hlutfall 
dauðfæddra holdakálfa er hinsvegar 7% hjá fyrsta 
kálfs kvígum og 4,6% hjá kvígum af mjólkurkúa-
kyni (SRB) en tæplega 22% hjá íslenskum kvígum. 
Almennt er reynslan sú að eldri kýr eru sjaldnar með 
erfiða burði og jafnframt með færri dauðfædda kálfa. 
Tvöfalt algengara er í Svíþjóð að burðarerfiðleikar 
fylgi nautkálfum og hefur þar lífþungi kálfsins mest 
vægi. Fæðingin sjálf og fyrstu dagar í lífi kálfsins 
skipta meginmáli fyrir þroska og vöxt hans. Vinnu-
lag og nærumhverfi kálfsins hefur jafnframt mikla 
þýðingu í þessu sambandi.

1. Dauðfæddir kálfar kosta mikið

Að missa kálf í burði kostar mikið.
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Þættir sem hafa áhrif á burðinn og lífsþrótt kálfsins:
• Lengd meðgöngunnar og þungi kálfsins við burð
• Ætterni og þroski
• Fóðrun
• Nærumhverfið
• Eftirlit

LENGD MEÐGÖNGUNNAR OG ÞUNGI 
KÁLFSINS VIÐ BURÐINN
Meðgöngulengd mjólkurkúa er breytileg á milli 
kynja en er oftast 280 ± 10 dagar. Íslenska kýrin er hér 
undantekning með 286 daga meðgöngu. Holdakynin 
eru með nokkuð lengri tíma, sem gefur oftar en ekki 
stærri kálfa og þar af leiðandi erfiðari burði. Undir lok 
meðgöngunnar vex kálfurinn um nærri 0,5 kg á dag. 
Nautkálfar eru þyngri og hafa að meðaltali nokkrum 
dögum lengri meðgöngutíma en kvígukálfar. Þungi 
kálfsins hefur veruleg áhrif á gengi burðarins.

ÆTTERNI OG ÞROSKI
Kynið og einstaklingsbreytileiki í stærð kálfsins og 
höfuðlag, ásamt rýmd og lögun mjaðmagrindarinnar 
eru allt þættir sem hafa áhrif á gang burðarins. Þann-
ig hafa bæði kýrin og kálfurinn í raun áhrif á fram-
gang burðarins. Þegar kvígum er haldið ættu þær að 
vega minnst 55-65% af áætluðum heildarþunga sem 
fullorðnar og jafnframt að vera orðnar 14 mánaða 
gamlar. Ungar og óþroskaðar kvígur eru mun oftar 
með erfiða burði þar sem mjaðmagrindin er ekki full-
þroskuð, enda er rýmd mjaðmagrindarinnar í beinu 
sambandi við stærð kvígunnar. Kynþroski kvígna 
ræðst af þunga þeirra og rétt er að miða við að kyn-
þroska sé náð við 210 kg lífþunga íslenskra kvígna. 
Þá er mikilvægt að kvígukálfarnir séu ekki innan um 
graðnaut eða kynþroska nautkálfa. Það hefur komið 
fyrir að kvígukálfar hafa fest slysafang allt niður í 
jafn lágan aldur og 4 mánaða, sem þó er óvanalegt.

2. Helstu áhrifaþættir fyrir burð

Þegar kvígum er haldið ættu þær að vega minnst 55-65% af áætluðum þunga fullorðinna kúa og jafnframt að vera orðnar 
14 mánaða gamlar.
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FÓÐRUN
Kýr skulu vera fóðraðar þannig síðast á meðgöngu-
tímanum að næringarþörfum þeirra sé fullnægt án 
þess að þær fitni. Vanfóðrun síðustu vikurnar fyrir 
burð getur orsakað þróttleysi hjá kúm við burð og 
getur kallað á erfiðleika af þeim sökum, auk þess 
sem það getur haft sömu áhrif á kálfinn og minnkað 
lífsþrótt hans. Ef kýrin fær hinsvegar of mikið fóður 
síðustu vikurnar fyrir burðinn getur það valdið fitu-
söfnun í kringum fæðingarveginn. Þetta veldur því 
að kálfurinn á mun erfiðara með að færast aftur í 
fæðingarveginn og hríðirnar verða veikari. Fóðrun 
á geldstöðunni þarf ennfremur að skipuleggja með 
þeim hætti að feitar kýr fari ekki í aflögn síðustu 
vikurnar fyrir burðinn, þar sem það getur leitt til 
efnaskiptavandamála auk þess sem það getur haft 
neikvæð áhrif á meðgönguna og burðinn sjálfan.

Rétt fóðrun á kvígunni fyrsta og annað árið er afar 
mikilvæg bæði til þess að hún þroskist með eðlilegum 
hætti þannig að mjaðmagrindin nái að verða nógu 
stór, svo kvígan geti borið kálfi án hjálpar. Fengnar 
kvígur ættu ávallt að vera í sér hópi bæði vegna eftir-
lits, en ekki síður til þess að þær þurfi ekki að keppa 
um fóðrið við eldri kýrnar. Síðustu 3 vikurnar fyrir 
burðinn sjálfan á svo að venja kvígurnar við það fóð-
ur sem þær verða fóðraðar með eftir burðinn.

NÆRUMHVERFIÐ
Ef kýr hefur möguleika á því, sækir hún út úr hjörð 
sinni og leitar uppi þurrt en varið svæði þar sem hún 
ber. Þarna heldur hún svo til með hinum nýfædda 
kálfi í nokkra daga, frá hjörðinni. Þessa daga mynd-
ast sterk bönd á milli móður og kálfs auk þess sem 
hann er varinn hugsanlegu smiti frá hjörðinni.

Allir sem halda nautgripi eiga að koma sér upp 
sérstakri burðaraðstöðu. Í lausagöngufjósum ætti 
að vera ein burðarstía fyrir hverjar byrjaðar 25 kýr 
miðað við jafnan burð allt árið, en fleiri stíur þarf ef 
burðurinn er árstíðarbundinn. Einstaklingsburðar-
stía fyrir íslenskar kýr ætti ekki að vera  minni en 
12 m² með stystu hlið ekki minni en 3 metrar en 
þá getur kvígan/kýrin hreyft sig eðlilega, auk þess 
sem í stíunni ætti að vera rými fyrir vinnusvæði ef 
aðstoða þarf við burðinn. Kostur er að geta opnað 
hliðar burðarstíunnar til þess að auðvelda enn frekar 
aðgengi við burðarhjálp. Til þess að minnka líkur 
á smiti er ráðlagt að þrífa burðarstíuna eftir hvern 
burð. Þó er ekki mælt með því, ef ótryggt er hvort 
stían nái að fullþorna áður en undirburður er settur 
í hana á ný. Ráðlagt er að nota hálm sem undirburð 
en ef það er ekki í boði, má nota sk. léttgúmmímottur 
í botn stíunnar og strá ofan á þær ríkulegu magni 
af sagi. Ef burðarstían er á taði má ekki hreyfa við 
undirlaginu á milli burða í stíunni nema að nægt 
magn undirburðar sé notað, svo smitefni komist ekki 
á kreik. Slælegur frágangur á burðarstíu getur við-
haldið smitefnum sem geta haft mjög slæm áhrif á 
heilbrigði hins nýfædda kálfs.

Kostir þess að kýr beri úti á beitinni er sá að burðar-
staðurinn er að öllum líkindum laus við smitefni sem 
geta haft áhrif á hinn nýfædda kálf. Ókostirnir eru 
þeir að eftirlit og aðstoð geta verið erfið. Í slíkum til-
fellum er mikilvægt að hafa fyrirfram gert ráð fyrir 
burði utandyra og með hvaða hætti bregðast skuli 
við ef aðstoð er nauðsynleg.

Ef þú vilt eiga gæf og viðráðanlegri dýr getur verið 
kostur að venja kálfinn við fólk strax fyrstu vikuna, 
þegar hann er móttækilegur fyrir slíku atlæti og býr 
að því til lengri tíma.

EFTIRLIT
Aukið eftirlit og árvekni þarf að vera í tengslum við 
burðarferlið. Í fjósum með holdakýr er afar gott að 
samstilla burði kúnna svo þeir komi mikið til á sama 
tímabili og því er varhugavert að láta naut vera í 

Stærð mjaðmagrindarinnar og lögun hefur veruleg áhrif 
á burðinn.
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hjörð kúa langt fram eftir sumri.

Um leið og burðareinkenni sjást á kú á hún að 
vera undir eftirliti og gjarnan vera komin í burðar-
stíu í burðarstíu nokkrum dögum áður, sé fangtími 
skráður og staðfestur. Beri kýrin utandyra er eftirlits-
þátturinn enn mikilvægari en beri hún í húsi, enda 
viðbragðstíminn þá að líkindum lengri. Gott viðmið 
er að líta til kúa á þriggja til fjögurra tíma fresti, en 

þegar burðareinkenni sjást þarf að fylgjast mun oftar 
með kúnum. Ljóst er að gott burðareftirlit minnkar 
líkur á kálfadauða enda er þá hægt að grípa inn í 
burðarferlið í tíma, sé ljóst að vandamál eru við burð-
inn. Rétt er þó að vekja athygli á því að nærvera fólks 
getur haft neikvæð áhrif á burðarferilinn, þó sér í lagi 
hjá kvígum. Það getur kallað fram streituvaka sem 
hefur oft neikvæð áhrif á burðinn. Nærveru við burð 
og eftirlit með burði þarf því að vanda.

Beri kýr utandyra þyrfti helst að vera möguleiki á að ná henni, t.d. með læsanlegri jötungrind, ef upp koma vandamál við 
burðinn.
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Fæðingarvegurinn er byggður upp af skeiðar-
börmum, skeið (leggöngum) og leghálsi, umlukinn 
mjaðmagrind, spjaldbeini og hryggjarliðum. Leg-
hálsinn er alla jafnan lokaður og tryggir þar með að 
sýkingar geta ekki borist til fóstursins eða í legið. 
Fóstrið er afar vel varið inn í leginu, umlukið hild-

unum og legvatni. Hildirnar og legvatnið, ásamt 
kálfinum sjálfum, geta vegið allt að 80-90 kg á síð-
asta hluta meðgöngunnar og taka jafnframt mikið 
rými. Hildirnar eru festar við innanvert legið með sk. 
hildarhnöppum. Þarna á milli fer fram næringar- og 
úrgangsefnaflutningur á milli kálfsins og kýrinnar.

3. Líffærafræði kýrinnar

Lega kálfs fyrir burð. 
1) skeið, 2) legháls, 3) leg, 4) hildir, 5) hildarhnappar, 6) naflastrengur, 7) þvagblaðra.
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Það er erfitt að segja til af nákvæmni hvenær kýr 
muni bera, en mikill munur er á milli kúa hve skýr 
einkenni þær sýna um burð og með hve löngum 
fyrirvara þessi einkenni koma fyrir burðinn. Rann-
sóknir frá Kanada og Englandi benda til þess að fóðr-
unartími kúa hafi áhrif á burðartímann, en niður- 
stöðurnar sýndu að langt gengnar kýr og kvígur sem 
fengu fóður seint að kveldi eða snemma að nóttu 
báru oftast á daginn og var því auðveldara að veita 
þeim eftirlit.

MERKI UM AÐ TILTÖLULEGA STUTT 
SÉ Í BURÐ (NOKKRIR DAGAR OG 
UPP Í 1-2 VIKUR):

• Mjólkurmyndun hafin og júgrið farið að stækka
• Slaknar á liðböndunum og þau verða mjúk og 

innfallin við halarótina
• Skeiðarbarmar bólgna

MERKI UM AÐ BURÐURINN SÉ 
MJÖG STUTT UNDAN (NOKKRIR 
KLUKKUTÍMAR):

• Kýrin er lystarlaus
• Hún sækir í að vera ein – fylgir ekki hjörðinni
• Er óróleg – leggst niður og stendur upp nokkuð 

títt
• Lyftir/slær til halanum – pissar oft
• Slím leggur frá henni
• Skeiðarbarmar bólgna frekar og slakna
• Líkamshitinn lækkar
• Stálmi kemur í júgrið

EÐLILEGT BURÐARFERLI
Kálfar fæðast venjulega þannig að framlappir og 
höfuð koma fyrst. Í u.þ.b. 5-10% tilfellanna í Svíþjóð 
fæðast kálfar afturábak, þ.e. með afturfæturna fyrst.

Fæðingu kálfs má skipta upp í þrjá hluta eða að-
skilda ferla. Hver hluti getur þó verið breytilegur á 
milli kúa, sem og tímalengd hvers þeirra.

FYRSTI HLUTI BURÐAR
Fyrsti hluti burðarferlisins varir alla jafnan í 4-6 
klukkustundir (breytilegt):

• Ósjálfráður samdráttur í legi
• Legháls opnast
• Kálfur kemur sér í rétta stöðu
• Vatnsbelgur birtist – rifnar (10-15 l)
• Útferð slímug og blóðug

Þegar þetta gerist víkkar fæðingarvegurinn og hann 
verður teygjanlegur og mjúkur. Hinn eiginlegi burð-
ur er ekki hafinn á þessum tímapunkti og e.t.v. eru 
einkennin ekki mjög greinileg. Fyrst um sinn eru 
hríðirnar veikar en verða sterkari og sterkari eftir því 
sem leghálsinn opnast og víkkar. Þegar nær dregur 
burðinum þrýstist hluti hildanna, vatnsbelgurinn, í 
gegnum leghálsinn. Þessi belgur inniheldur 10 til 15 
lítra af rauðgulum vökva og getur brostið þegar hann 
er komin í gegnum fæðingarveginn. Það er kostur 
að hann nái að haldast heill þar til leghálsinn er að 
fullu útvíkkaður, þar sem það hefur jákvæð áhrif á 
fæðinguna sjálfa að hafa vökva sem umlykur fóstrið. 
Á þessu stigi burðarferilsins undirbýr kálfurinn sig 
fyrir fæðinguna.

4. Burðurinn

Eðlileg fæðingarlega kálfs. 5–10 % kálfanna fæðast aftur á bak.



BURÐUR OG BURÐARHJÁLP     13

MIÐHLUTI BURÐAR
Miðhluti burðarferilsins varir oftast í um klukku-
stund hjá kúm og um 2 klukkustundir hjá kvígum 
(breytilegt):

• Byrjar þegar líknarbelgur með fætur og haus 
birtist u.þ.b. 1 klukkustund eftir að vatnsbelgur 
rifnar

• Líknarbelgur rifnar (5-6 lítrar)
• Virkur samdráttur í kviðvöðvum, auk samdráttar 

í legi 
• Kálfur fæðist

Þegar leghálsinn er orðinn full útvíkkaður verða 
hríðirnar kraftmeiri og þrýsta kálfinum út úr leginu. 
Nú á kálfurinn að liggja vel aftur í mjaðmagrindina 
og tilbúinn í burðinn. Oftast bera kýr liggjandi en 
geta einnig, sérstaklega ef þær verða órólegar, borið 
standandi. Á þessu stigi burðarins þrýstist líknarbelg-
urinn út og fætur og haus koma í ljós. Oftast brestur 
líknarbelgurinn við þetta og innihaldið, fimm til sex 
lítrar af þykkfljótandi vökva, berst um fæðingarveg-
inn og virkar þar sem sleipiefni. Þegar líknarbelgur-
inn brestur verða samdrættirnir oftast kraftmeiri og 
þá á kálfurinn helst að fæðast innan klukkustundar, 
því annars þornar fæðingarvegurinn og burðurinn 
verður erfiðari. Algengast er að kálfar fæðist með 
báða framfætur fyrst, höfuðið ofan þeirra og hryggur 
kálfsins liggur undir hrygg kýrinnar. Að þrýsta höfði 

kálfsins út er oftast erfiðasti hlutinn við sjálfa fæð-
inguna, en stundum reynist brjóstkassi kálfsins stór 
eða mjaðmir stórar sem gerir kúnni einnig erfitt fyrir. 
Vegna þessa getur þurft mikla vinnu við að ná öllum 
kálfinum út. Kostur getur verið að snúa honum um 
45 gráður til þess að eiga auðveldara með að draga 
brjóstkassamikinn eða mjaðmabreiðan kálf í gegnum 
þrönga mjaðmagrind kýrinnar.

Kýrin stendur oftast á fætur innan 10 mínútna eftir 
burðinn til þess að sleikja kálfinn. Kálfurinn ætti 
hinsvegar svo til strax við fæðinguna að hrista höfuð-
ið í nokkrar sekúndur og draga svo fyrsta andann.

SÍÐASTI HLUTI BURÐAR
Eftir sjálfan burðinn koma svo hildirnar og ættu þær 
að vera komnar innan 12 klukkutíma frá fæðingu 
kálfsins.

Þrátt fyrir að kálfurinn sé fæddur halda samdrættir 
legsins áfram til þess að koma hildunum út. Það er 
mjög mikilvægt að kýrin nái að skila frá sér öllum 
hildunum, því annars er hætta á sýkingum. Þegar 
kýrin sleikir kálfinn og hann sýgur hana örvast 
mjaltavakaframleiðsla (oxytocin) kýrinnar. Þessi 
vaki styrkir samdráttinn í leginu og flýtir fyrir því að 
kýrin losni við hildirnar.

Fyrsti hluti burðar. Nú er stutt í burð og kýrin er óróleg og sækir burt frá hjörðinni. Hýn lyftir og slær með halanum og 
pissar oft.
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Eftir burðinn sér legið sjálft um að hreinsa sig og 
dregst jafnt og þétt saman á nýjan leik. Í 10-14 daga 
verður oft vart við blóðlitaða útferð frá skeið kúnna.

Þó svo að í flestum tilfellum gangi allt vel og án að-
stoðar fólks koma stundum upp vandamál.

Fæðingarferlið. Líknarbelgurinn kominn og klaufir 
kálfsins sjáanlegar.

Fæðingarferlið heldur áfram.

Kálfurinn byrjar að anda við fæðingu eða strax eftir hana. 
Ef kálfurinn er hress blæs hann lofti út um nasirnar og 
hóstar jafnvel til þess að hreinsa öndunarveginn af slími 
og legvökva.

Líknarbelgurinn sprunginn og kálfurinn langt 
kominn, einungis mjaðmirnar eftir að komast í gegnum 
mjaðmagrindina.
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HELSTU SKÝRINGAR Á BURÐAR-
ERFIÐLEIKUM
Það eru margar skýringar á því að burðarvandamál 
koma upp. Þannig getur fæðingarvegur kýrinnar 
verið of þröngur og/eða kálfurinn of stór eða kýrin of 
veikburða til þess að burður gangi eðlilega fyrir sig. 
Þá getur verið að kálfinn beri rangt að inn í fæðingar-
veginn eða einhverjar hindranir séu í fæðingarveg-
inum. Til þess að greina hvað það er, sem orsakar 
burðarvandamál þarf þekkingu á eðli burðar og við 
minnsta vafa á ávallt að hafa samband við dýralækni!

HVENÆR SKAL GRÍPA INN Í BURÐ-
ARFERLIÐ?
Þú átt að aðstoða þegar ekki er framvinda í burð-
inum í 30 mínútur.

Þú átt að aðstoða snemma í burðarferlinu:
• Ef sést í vatnsbelginn en kýrin er sóttlaus, þ.e. 

hefur haft litlar eða engar hríðir í 2 klukkustundir
• Sé um legsnurðu að ræða (sjá síðar)
• Ef þig grunar að kálfurinn snúi rangt og ef það 

sést t.d. í garnirnar og einungis í einar klaufir 
eða jafnvel einungis í garnirnar

• Sé um tvíkelfinga að ræða

Þú átt að aðstoða seint í burðarferlinu:
• Sé um ósamræmi að ræða í stærð kálfs og móður
• Sé kýrin ekki með næga útvíkkun

HVENÆR Á AÐ HAFA SAMBAND VIÐ 
DÝRALÆKNI?
Dýralækni á alltaf að kalla eftir þegar:

• Þú þekkir ekki vandamálið eða efast um að þú 
ráðir við það

• Þér tekst ekki að leysa vandamálið á eðlilegum 
tíma eða á u.þ.b. 30 mínútum

• Móðir er veik s.s. vegna doða eða júgurbólgu
• Kálfurinn liggur illa
• Um legsnurðu að ræða (sjá síðar)
• Það er ekki framvinda í burðinum þrátt fyrir 

eigin burðaraðstoð (15 mín)

HVERNIG GETUR ÞÚ AÐSTOÐAÐ 
KÚNA VIÐ BURÐINN?
Íslenskar rannsóknir sýna að 28% kvígna eiga í 
burðarerfiðleikum en alla jafnan geta kýrnar sjálfar 
borið án aðstoðar. Í sumum tilfellum þarf að hjálpa 
þeim með því að toga í kálfinn eða snúa honum svo 
hann beri rétt að við burðinn. Þannig þarf alltaf að 
vera öruggt að kálfurinn snúi rétt áður en byrjað er 
að toga í hann, þ.e. að höfuðið og báðir framfætur 
eða afturfætur og halinn sjáist eða finnist fyrir í leg-
hálsinum. Ef þú ert ekki viss í þinni sök þarftu að 
staðfesta legu kálfsins með höndunum. Þegar þetta 
er gert er afar mikilvægt að passa vel upp á hreinlæti, 
þar sem kýrnar eru viðkvæmar fyrir smiti í gegnum 
fæðingarveginn. Ef allt er í góðu lagi með legu kálfs-
ins þarf oftast ekki að grípa til aðgerða. Allar skoð-
anir og þreifanir á að gera varfærnislega og með 
hreinlæti í huga.

Spottar eða keðjur sem notaðar eru til þess að aðstoða 
við burð á að hreinsa vandlega eftir notkun og geymast á 
þurrum og hreinum stað.

HJÁLPARTÆKI
Þegar þú ákveður að aðstoða við burðinn er mikil-
vægt að viðhafa gott hreinlæti og fumlaus vinnu-
brögð, læti og/eða hávaði geta valdið kúnni streitu 
að óþörfu.

Til þess að geta gripið inn í burðarferilinn og veitt 
nauðsynlega aðstoð þarftu að eiga lágmarks búnað. 
Þá er mikilvægt að geta unnið við burðarhjálp á 
öruggum en jafnframt hreinum stað. Gott er að fá 

5. Stundum koma upp vandamál
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annan aðila til þess að aðstoða og t.d. halda í halann 
þegar kýrin er þreifuð.

Búnaður sem gæti verið þörf á við burðarhjálp:
• Hreinar fötur með volgu vatni í
• Sápa
• Sótthreinsandi efni
• Langir hanskar (gjarnan einnota)
• Sleipiefni
• Reipi eða keðjur með góðum handföngum
• Kálfamúll með löngu bandi
• Burðartjakkur

Múllinn nýtist fyrst og fremst ef stýra þarf höfði 
kálfsins. Eftir burðarhjálpina á að þrífa vandlega 
allan búnað. Málmhluti á að þvo með heitu vatni 
en tauhluti má þvo í þvottavél við 70-90 gráður eða 
suðu. Geymist svo á þurrum og hreinum stað t.d. í 
sérstakri verkfæratösku eða með álíka hætti.

GÆTIÐ ÝTRASTA HREINLÆTIS!
Að meta legu kálfs með þreifun í gegnum legháls 
krefst kunnáttu, skynsemi, varfærni, nákvæmni og 
hreinlætis svo smitefni berist ekki inn í kúna. Til þess 
að minnka líkur á að smitefni berist inn í kúna á því 
að þvo afturhluta hennar í og kringum skeiðina með 
klút og volgu vatni. Hellið hreinu vatni yfir svæðið 
og þvoið vandlega. Sumum finnst hreinlega verra að 
nota hanska við burðarhjálpina og þá er mikilvægt að 
þvo einnig hendur og upphandleggi og að vanda til 
þrifa undir nöglum t.d. með naglabursta. Fjarlægið 
einnig hringa af fingrum og ljúkið þrifum með því að 
sótthreinsa hendurnar. Berið svo ríflega af sleipiefni 
á hendur og handleggi.

SKOÐUN Á LEGU KÁLFS OG FYRSTA 
AÐSTOÐ
Aðskildu skeiðarbarmana með annarri hendinni 
og reyndu að minnka umfang hinnar handarinnar 
sem kostur er m.a. með því að fela þumalfingurinn 
í lófanum. Þegar höndin er færð inn í kúna fær hún 
oft smá hríðarkrampa sem þú bíður bara af þér. 
Þvingaðu aldrei höndina inn í kúna þegar hún hefur 
hríðir. Sé fæðingarvegurinn opinn og þú finnur fyrir 
kálfinum, reyndu þá að átta þig á því hvernig hann 
snýr. Sé burðarferlið eðlilegt er fæðingarvegurinn vel 
votur og háll vegna fósturvökvans.

Kálfurinn gæti nú verið kominn aftur í mjaðmagrind 
eða er enn lengra inni í leginu. Beri burðinn rétt að 

finnur þú væntanlega tvær framklaufir með klauf-
botnana niður og höfuð kálfsins ætti að vera ofan á 
fótunum. Kálfurinn liggur á bringunni með hrygg-
inn upp að hrygg kýrinnar. Snúi kálfurinn öfugt, líkt 
og gerist í 5-10% tilfella, liggur hann einnig á bring-
unni en afturfæturnir koma þá fyrst og má greina 
muninn með því að klaufbotnarnir snúa upp og sé 
hendinni rennt lengra inn ættir þú að geta greint 
hækla og halann. Til þess að eiga auðveldara með 
að greina á milli fram- og afturfóta eru til nokkrar 
einfaldar aðferðir. Strjúka má upp eftir fótunum og 
ef þú finnur hæklana, sem oft er auðvelt að greina, 
þá snýr kálfurinn öfugt og um afturfætur er að ræða. 
Þú getur einnig beygt tvo neðstu liði fótanna til þess 
að átta þig á þessu:

• Ef þeir beygja í sömu átt er um framfætur að 
ræða

• Ef þeir beygja í sitt hvora áttina er um afturfætur 
að ræða

Um leið og þú þreifar þig áfram við þessa skoðun á 
fótunum er einnig gott að nota tækifærið og leggja 
mat á það hvort næg útvíkkun hafi orðið svo kýrin 
geti borið kálfinum. Þetta getur verið erfitt að meta 
en ef þú getur fært höndina án verulegra erfiðleika 

Með því að beygja fæturna á kálfinum er hægt að átta 
sig á því hvort um fram- eða afturfætur er að ræða. Geti 
maður beygt tvo fyrstu liðina á fótunum í sömu átt er um 
framfætur að ræða og því hnén og lágklaufir gagnstæð. Á 
afturfótum snúa hæklar og lágklaufir í sömu átt og beygist 
liðirnir því í sitt hvora áttina er um afturfætur að ræða. 
Afturfót má oft einnig greina með því að finna hækilinn.
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í kringum kálf sem liggur í eðlilegri fæðingarstell-
ingu, þá er líklegt að nóg pláss sé til staðar. Ef þér 
finnst hinsvegar að kýrin sé enn of þröng, þá getur 
verið kostur að smokra hendinni varlega upp eftir 
kálfinum og með því hafa áhrif til útvíkkunar á fæð-
ingarveginum. Um leið skaltu gæta þess að kálfurinn 
sé vel háll og smurður inn í sleipiefni svo mótstaðan 
verði sem minnst. Þegar þú færir höndina inn í leg-
hálsinn örvast jafnframt taugaendar þar sem hafa 
áhrif á hríðirnar. Stundum getur verið að það eina 
sem þurfi að gera sé einmitt þetta og að þá gangi 
burðurinn vel fyrir sig á ný.

Strax við fyrstu skoðun á kúnni er um að gera að 
staðfesta að kálfurinn sé lifandi en það getur þú gert 
með því að klípa í húðina á milli klaufanna eða setja 
höndina upp í munninn á kálfinum og reyna þannig 
að fá viðbrögð frá honum með einföldum hætti. Ef 
kálfurinn kemur aftur á bak getur verið ráð að koma 
við endaþarmsopið til þess að finna hvort vöðvinn 
þar dragist saman.

Það getur hinsvegar verið erfiðara að segja til um 
hvort kálfur er dauður inn í kúnni, því jafnvel þó svo 
að kálfurinn bregðist ekki við framangreindum að-
ferðum þýðir það ekki endilega að hann sé dauður. 
Kálfur sem hefur verið dauður í nokkurn tíma byrjar 
að bólgna upp og lykta illa, auk þess sem hárin byrja 

að losna frá húðinni. Ef þú ert viss um að kálfurinn sé 
dauður en kýrin þurfi aðstoð við að losa sig við hann, 
er ótvíræður kostur að nota langa einnota hanska til 
þess að minnka líkurnar á því að hugsanleg sýking 
berist frá kálfinum í þig.

Til þess að auka líkurnar á því að kálfur fæðist lifandi 
er gott að miða við að hafi virk burðarhjálp ekki leyst 
málið á eðlilegum tíma eða u.þ.b. 30 mínútum, þá sé 
rétt að hafa samband við dýralækni.

Bönd eða keðjur sem notaðar eru við burðarhjálpina á að festa fyrir ofan lágklaufir á kálfinum svo ekki verði skaðar á 
sinum eða liðböndum. Til þess að stýra höfði kálfsins má nota múl.

RÉTT

RANGT

Toga skal í kálfinn í takt við hríðir kýrinnar. Aldrei má kippa 
í. Myndin sýnir venjulegt burðarferli í afturfótafæðingu.



18     BURÐUR OG BURÐARHJÁLP

Þegar vandamál verða við burð þá á skilyrðislaust 
að vakta burðinn þar til kálfurinn er fæddur. Burður 
sem dregst á langinn hefur neikvæð áhrif bæði á kú 
og kálf, og ef kýrin er t.d. mjög þreytt virkar það 
letjandi á burðarferilinn og þar með lífslíkur kálfs-
ins. Í slíkum tilfellum, þegar burður hefur staðið yfir 
í langan tíma, aukast líkurnar á súrefnisskorti hjá 
kálfinum með tilheyrandi hættu á dauða. Kálfarnir 
eru einnig oft mjög máttfarnir eftir erfiða burði. Þess 
vegna á alltaf að vakta slíka burði þar til kálfurinn er 
kominn í heiminn og bregðast við með aðstoð eftir 
þörfum. Ef þú hefur framkvæmt skoðun á kálfinum 
í fæðingu eða t.a.m. snúið honum getur það verið 
viðeigandi að þreifa legið eftir að kálfurinn kemur í 
heiminn, til þess að tryggja að það sé tómt. Þetta er 
sérlega mikilvægt ef kálfurinn er smár og þig grunar 
að um tvíkelfing gæti verið að ræða.

VANDAMÁL MEÐ STÓRA KÁLFA EÐA 
ÞRÖNGA FÆÐINGARVEGI
Algeng ástæða burðarerfiðleika, sér í lagi hjá kvíg-
um, er að það er einfaldlega ekki nægilegt rými fyrir 

kálfinn í fæðingarveginum. Skýringin á þessu getur 
annað hvort falist í því að kálfurinn er of stór eða að 
fæðingarvegurinn er of þröngur. Þá getur þetta einn-
ig gerst sé kýrin of feit, en feitir gripir geta safnað 
fitu inn í mjaðmagrindina sem getur þrengt að og 
orsakað burðarerfiðleika.

Hafir þú staðfest að kálfurinn liggi rétt, þarf oftast í 
þessum tilfellum bæði að víkka út fæðingarveginn, 
smyrja kálfinn vel inn í sleipiefni og auk þess oftar 
en ekki að draga hann út. Vissulega er hægt að toga 
í fætur kálfsins en oft næst ekki nægur togkraftur 
þegar svo er gert auk þess sem erfitt getur verið að ná 
góðu gripi á hálum fótum kálfsins. Þess vegna á að 
nota bönd eða þar til gerðar keðjur. Hvað það er sem 
verður fyrir valinu ræðst af smekk og vana hvers og 
eins, en mikilvægt er að það sem notað er sé ekki of 
efnislítið því þá getur það skorist inn í fætur kálfsins. 
Ennfremur er mikill kostur að notast við góð hand-
föng sem auðvelda manni að toga af krafti. Festu 
reipið eða keðjuna ofan við lágklaufirnar á kálfinum 
svo liðbönd eða sinar skaðist ekki. 

Opið í mjaðmagrindinni er ekki kringlótt heldur mun fremur ferningslaga og er því mest rými á ská eins og sést á 
myndinni. Sitji kálfurinn fastur á mjöðmunum er gott að snúa honum aðeins svo rými mjaðmagrindarinnar nýtist sem 
best.
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Festu handföngin eins nálægt kálfinum og hægt er 
svo togkrafturinn nýtist sem best og þegar þú togar 
áttu að toga niður á við og í hálfhring í átt að klaufum 
kýrinnar. Eingöngu á að toga þegar kýrin hefur hríðir 
og þú vinnur því með kúnni að því að ná kálfinum út. 
Aldrei má kippa í, heldur eingöngu toga jafnt og þétt. 
Algengt er að stutt hlé komi í burðarlotuna hjá kúnni 
og þá skaltu bíða á meðan og ekki toga í kálfinn.

Mestan vara þarf að hafa á þegar höfuð kálfsins, bóg-
ar og mjaðmir fara í gegnum mjaðmagrind kýrinnar. 
Opið í mjaðmagrindinni er ekki kringlótt heldur 
mun fremur ferningslaga og er því mest rými á ská. 
Gangi burðurinn treglega getur því verið kostur að 
reyna að snúa kálfinum aðeins. Einfaldast er að gera 
það með því að víxla keðjunum eða böndunum sem 
eru fest við framfæturna og toga svo í. Þar með snýst 
kálfurinn aðeins til hliðar og nýtir rými mjaðma-
grindarinnar betur. Toga skal í fætur til skiptis (10 
cm munur) þar til sést vel í höfuðið, þá er togað jafnt 
í báða fætur.  

Forðast ber þó að toga af miklu afli og ef tog tveggja 
einstaklinga eða burðartjakks hjálpar ekki í stöðunni 
á að hafa samband við dýralækni.

ÞRÓTTLÍTILL BURÐUR
Sé þróttur kýrinnar lítill kemur burðurinn til með að 
dragast á langinn. Þróttleysi getur orsakast af mörg-
um þáttum en kýr í slöku ástandi, s.s. annað hvort lé-
legum eða of miklum holdum, verða oft þróttlitlar og 
eiga erfitt með burð. Þá getur burðardoði komið upp 
sem veldur einnig þróttleysi. Þegar burður dregst á 
langinn þreytast vöðvarnir í fæðingarveginum og 
samdrættirnir verða því minni og getur burðurinn 
stöðvast vegna þessa. Hafi kýrin skýrt merki um 
þróttleysi er nauðsynlegt að hjálpa til við burðinn og 
draga kálfinn úr henni.

ÞEGAR KÁLFINN BER RANGT AÐ
Öll helstu frávik frá framangreindum lýsingum á 
eðlilegum burði geta orsakað burðarerfiðleika og 
kallað á burðarhjálp. Eigi að veita burðarhjálp þarftu 
að vera viss um það hvernig kálfurinn liggur áður en 
þú byrjar að toga í hann. Bæði höfuð kálfsins og fæt-
ur geta legið vitlaust sem og kálfurinn sjálfur bæði 
snúið öfugt eða verið á hvolfi. Hér á eftir fer lýsing 
á algengum vandamálum við burð og því hvernig 
unnt er að veita nauðsynlega burðarhjálp í hverju til-
viki fyrir sig. Sé vandamálið of flókið á alltaf að hafa 

samband við dýralækni.
Almennt má segja að til þess að leiðrétta algengustu 
vandamálin sem koma upp við burð kálfa þá þurfir 
þú að ýta honum inn í legið þar sem rýmið þar er 
mun meira en aftur í mjaðmagrind kýrinnar. Þú gerir 
þetta með því að ýta kálfinum varlega tilbaka á milli 
hríðanna hjá kúnni. Þegar þetta er gert ætti alltaf að 
nota sleipiefni.

Þegar kálfi er snúið eða fætur lagaðir til skapast alltaf 
hætta á því að leg kýrinnar hljóti skaða af, s.s. skerist 
með tönnum kálfsins, klaufum eða liðum. Þess vegna 
þarf alltaf að viðhafa mikla gát þegar unnið er við 
burðarhjálpina. Alvarlegt sár á legi er erfitt að með-
höndla og leiðir oftast til aflífunar.

KREPPTUR OLNBOGI
Til þess að kálfurinn taki sem minnst pláss á leið sinni 
um fæðingarveginn þurfa fæturnir að liggja fram 
með höfðinu. Stundum gerist það að fótur kreppist 
um olnbogann og kemst ekki í gegnum mjaðma-
grindina. Sé þetta tilfellið þarftu að ýta kálfinum var-
lega til baka um leið og þú heldur í hinn kreppta fót. 
Síðan dregur þú báða fæturna fram á ný og nú ætti 
kálfurinn að geta fæðst með eðlilegum hætti.

Krepptur olnbogi. Þetta vandamál er leyst með því að ýta 
kálfinum til baka um leið og haldið er í hinn kreppta fót.

FRAMFÓTUR AFTUR MEÐ
Ef báðir framfætur koma ekki með strax í upphafi 
burðarins mun kálfurinn stöðvast í mjaðmagrind-
inni með annan fótinn eða báða niður með síðunum 
og bógarnir fylla þá út í rýmið í mjaðmagrindinni. 
Ef annan fótinn vantar er einfaldast að renna hönd 
niður með þeim fæti sem er kominn og niður að bógi. 
Þar ættir þú að geta þreifað eftir þeim fæti sem vantar 
og fylgt honum eftir. Nú flytur þú fótinn fram á við 
í tveimur ferlum. Fyrst með því að renna hendinni 
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niður með fætinum og að hnjáliðnum. Nú dregur þú 
fótinn að þér í krepptri stöðu. Þegar fóturinn er hálf-
partinn kominn fram á við ferðu með höndina eftir 
fætinum og þar til klaufirnar eru í lófanum. Nú ýtir 
þú kálfinum hægt til baka inn í legið og um leið réttir 
þú varlega úr fætinum. Reyndu að halda klaufum 
fótarins í lófa þér og verja þannig innanvert legið, en 
hætta er á því að valda skaða á leginu þegar fóturinn 
er réttur út séu klaufirnar ekki varðar með einhverj-
um hætti.

Stundum getur burður stoppað vegna þess að 
klaufirnar eru krepptar aftur. Þú réttir þær einfald-
lega varlega fram á við og nú ætti burðurinn að geta 
gengið vel fyrir sig.

AFTURFÓTUR FRAM MEÐ
Þegar kálfur kemur aftur á bak getur það einnig gerst 
að fót vantar og þar með valdið burðarerfiðleikum. 
Fóturinn liggur fram með búk kálfsins og því þarf 
að rétta hann aftur. Þetta gerir þú í raun með sama 
hætti og þegar framfótur liggur aftur með, þ.e. færir 
höndina varlega niður með fætinum og með því að 
skýla klaufum kálfsins í lófa þér um leið og þú réttir 
fótinn aftur nærðu að verja legið. Þar sem hækillinn 
getur verið oddhvass á kálfi er mikilvægt að verja 
legið einnig fyrir mögulegum skaða sem hækillinn 
getur valdið.

Það kemur fyrir að báðir afturfætur liggja fram með 
búk kálfsins en þetta getur stundum verið erfitt að 
þekkja. Þreifaðu kálfinn og reyndu að finna enda-
þarminn. Ef þú ert viss um að kálfurinn snúi bæði 
öfugt og báðir afturfætur snúi fram með búknum 
skaltu hafa samband við dýralækni enda er þá um 
verulega vandasaman burðarerfiðleika að ræða.

HÖFUÐ AFTUR MEÐ
Höfuð kálfsins getur legið til hliðar og aftur með búk 
kálfsins eða niður á við á milli framfótanna. Í þessu 
tilfelli er verulega mikilvægt að skapa sér eins mikið 
pláss og hægt er, til þess að rétta við hausinn og er 
það gert með því að ýta kálfinum eins langt aftur í 
legið og mögulegt er. Réttu nú úr hálsinum með því 
að taka um höfuðið eða krækja í munnvik kálfsins og 
sveigðu höfuðið svo í rétta stöðu. Athugaðu að tenn-
ur kálfsins eru hvassar og geta hæglega skorið legið 
innanvert þegar þú snýrð höfðinu svo þetta þarf að 
gera mjög varlega. Í sumum tilfellum getur þú náð 
því að setja múl á kálfinn sem auðveldar verkið. Þar 

Afturfótur fram með.

Framfótur aftur með. Hér sést hvernig lófinn er notaður til 
þess að verja legið fyrir mögulegum skaða af völdum klaufa 
sem er verið að rétta fram.
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sem oft reynist erfitt að rétta við höfuð kálfa er rétt að 
hafa samband við dýralækni nokkuð fljótt svo hann 
sé tilbúinn að koma á staðinn ef á þarf að halda.

KÁLFURINN SNÚINN
Sé kálfurinn á hvolfi, þ.e. hryggur hans snýr ekki upp 
að hrygg kýrinnar, þarf að snúa honum enda getur 
kýrin ekki borið kálfinum svona. Þá getur kálfurinn 
einnig verið snúinn til hálfs en fæturnir réttir og því 
mætti halda að hann komi rétt inn í fæðingarveginn. 
Til þess að snúa kálfinum þarftu að ýta honum inn 
aftur og krossleggja fæturna og ýta og toga á víxl til 
þess að mjaka honum í rétta stöðu. Ef fyrirséð er að 
snúa þurfi kálfinum mikið er ráðlegt að hafa sam-
band við dýralækni.

VANDAMÁL VIÐ TVÍKELFINGA
Stöku sinnum ganga kýr með tvo kálfa og vakni 
grunur um slíkt er mikilvægt að átta sig vel á því 
hvernig þeir snúa til þess að forðast vandamál við 

burðinn. Báðum kálfunum gæti hæglega verið þrýst 
aftur í fæðingarveginn samtímis með þeim mögu-
leika að t.d. framfætur sem sjást tilheyra öðrum kálf-
inum en snoppan hinum og svo framvegis. Komi 
upp burðarvandamál þarftu fyrst að staðsetja kálf-
ana og svo ýta þeim sem er aftar, enn aftar í legið svo 
pláss skapist fyrir þann sem fremri er. Rétt eins og í 
öðrum tilvikum þá þarftu að rétta af fætur og höfuð, 
ef kálfinn ber rangt að, og draga hann svo út og síðan 
sinna hinum kálfinum. Stundum getur reynst erfitt 
að greina kálfana að og í slíkum tilvikum ber að kalla 
eftir dýralækni.

VANSKAPAÐUR KÁLFUR
Truflanir á fósturstigi geta leitt til vansköpunar og í nið-
urstöðum Samtaka sænskra afurðastöðva í mjólkur- 
iðnaði voru árið 2005 340 þúsund skráðir burðir og 
þar af fæddust um 400 vanskapaðir kálfar eða 0,12% 
sem svarar líklega til allt að 50 kálfum hér á landi ár-
lega. Vansköpun getur verið afar misjöfn og breytileg 
og þarf ekki endilega að valda burðarerfiðleikum.

Í ákveðnum tilfellum geta vanskapanir leitt til 
burðarerfiðleika og er erfitt að gefa almennar ráð-
leggingar um burðarhjálp í slíkum tilfellum. Mikil-
vægast er, þegar kú er veitt burðarhjálp, að staðfesta 
að kálfurinn sé ekki vanskapaður svo ekki sé beitt 
hefðbundinni aðstoð í tilfellum þegar slíkt er næsta 
ómögulegt. Ávallt skal hafa samband dýralækni í 
þessum tilfellum.

Vansköpun kálfs getur vissulega verið orsök þess að kýr 
lendir í erfiðleikum með burðinn. Á meðfylgjandi mynd 
má sjá kálf með vanskapaðan hrygg.

Stundum getur höfuð kálfsins legið aftur með búknum eða 
niður á milli framfótanna. Í slíkum tilfellum er oft afar 
erfitt að veita kúnum aðstoð án aðkomu dýralæknis.

Kálfurinn hefur snúið sér og er á hvolfi. Í þessu tilfelli er 
ráðlegt að hafa samband við dýralækni.
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LEGSNURÐA – SNÚIÐ LEG
Við upphaf burðar verður stundum vart við leg-
snurðu eða snúið leg. Fæðingarvegurinn er þá und-
inn og burður næst ekki með eðlilegum hætti. Ein-
kenni legsnurðu eru oft væg og lýsa sér oft þannig 
að kálfurinn berst ekki aftur eftir fæðingarveginum. 
Þegar leghálsinn er kannaður má greina legsnurðu 
með snúningi til annarrar hvorrar hliðar en einnig 
þekkist að snúningur verði um heilan hring eða 360 
gráður. Vakni upp grunur um legsnurðu ber ætíð að 
hafa samband við dýralækni. Meðferðin við legsn-
urðu felst í því að reynt er að snúa leginu til baka, 
annaðhvort með hendinni einni og sér, eða með því 
að velta kúnni jafnframt.
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Ef þú lendir í vandræðum og getur engan veginn veitt 
kúnni og kálfinum nauðsynlega aðstoð, áttu alltaf að 
hafa samband við dýralækni. Dýralæknirinn hefur 
ýmis ráð til viðbótar þeim sem þú hefur yfir að ráða 
s.s. lyf til mænudeyfingar sem gerir alla burðarhjálp 
mun auðveldari enda finna kýrnar þá ekki lengur til. 
Sé kálfurinn þegar dauður getur dýralæknir sundur-
limað hann, sé ekki um önnur úrræði að ræða til þess 
að bjarga kúnni.

Þá taka dýralæknar gjarnan keisaraskurði á kúm en 
ákvörðun um slíkt þarf að byggja bæði á hagkvæmni 
og dýravelferð. Keisaraskurður er lokaúrræði til þess 
að bjarga kálfi og/eða kú.

6. Hvað getur dýralæknirinn gert?
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Hinn nýfæddi kálfur hefur ákveðnar grunnþarfir 
sem honum þarf að tryggja svo hann eigi sem bestar 
líkur á því að lifa. Kálfar sem hafa komið í heiminn 
við erfiðan burð eru oft mjög slappir og þróttlausir.

ÖNDUN
Kálfurinn byrjar að anda sjálfur um eða við fæð-
ingu. Þeim er eðlislægt að blása lofti út um nasir og 
að hósta til þess að hreinsa öndunarveginn af slími 
og legvatni. Sé kálfurinn veikburða þarf að hjálpa 
honum að hreinsa öndunarveginn t.d. með því að 
nota handklæði eða tusku til þess að hreinsa slím úr 
nösum og munni. Sé öndun kálfsins grunn eða veik-
burða er gott ráð að kitla nasirnar með strái, en það 
kallar á ósjálfráð viðbrögð til öndunar. Gangi það 
ekki eftir má blása varlega í nasirnar og veita kálf-
inum þannig hjálp við öndun í fyrstu.

Mikilvægur þáttur til þess að örva öndun kálfsins 
er að nudda brjóstkassann. Venjulega sér kýrin um 
þetta þegar hún karar kálfinn. Þetta þurrkar kálfinn 
einnig og dregur því úr líkum á ofkælingu hans. Þú 
getur einnig haft áhrif á öndun kálfsins t.d. með því 
að nudda og þurrka hann með hálmi eða handklæði 
til þess að örva góða öndun. Að hengja kálfinn upp 
á afturfótunum til þess að hreinsa öndunarveg hans 
hefur takmörkuð áhrif. Heldur ætti kálfurinn að 
liggja á bringunni í hefðbundinni stellingu og með 
stuðningi sé þess þörf.

BRODDMJÓLKIN
Fyrsti sopi kálfsins er jafnframt sá mikilvægasti í 
lífi hans og fyrsta mjólkin sem kýrin framleiðir við 
burðinn – broddmjólkin – er allt öðruvísi byggð upp 
en mjólk kýrinnar síðar á mjaltaskeiðinu. Brodd-
mjólkin er t.a.m. með afar hátt orkuhlutfall sem 

7. Hinn nýfæddi kálfur

Kýr stendur oftast upp innan við 10 mínútum eftir burðinn til þess að sleikja kálfinn.



BURÐUR OG BURÐARHJÁLP     25

gerir kálfinum auðveldara að halda á sér hita fyrstu 
klukkutímana eftir fæðinguna og veitir honum jafn-
framt kraft til þess að sækjast eftir enn frekara magni 
mjólkur! Broddmjólkin er einnig afar mikilvæg fyrir 
sjúkdómavarnir kálfsins en kálfar fæðast án allra 
mótefna og því viðkvæmir fyrir sýkingum fyrstu 
klukkutímana. Í broddmjólkinni eru hins vegar 
mótefni sem eru tekin upp í smáþörmum kálfsins 
og nýtast strax til þess að berjast gegn hugsanlegum 
sýkingum. Virkni smáþarmanna, til þess að taka upp 
mótefni úr broddmjólk, dregst saman smátt og smátt 
fyrsta sólarhringinn í lífi kálfsins og því er brýnt að 
tryggja að hann fái broddmjólk eins skjótt og hægt er 
eftir fæðingu.

Sænsk rannsókn á mjólkurkúm sýndi afar mikinn 
mun á broddmjólkurgæðum á milli kúa þar sem 
lengd geldstöðu og aukinn aldur kúa hafði mest áhrif. 
Þegar kýr bera úti eða í burðarstíum sjúga kálfarnir 
oftast mæður sínar án aðstoðar en geti þeir það ekki 
er brýnt að gefa kálfinum broddmjólk með pela eða 
sondu. Algengt er að miða við að kálfur hafi fengið 
broddmjólk innan fjögurra til sex klukkutíma eftir 
fæðingu og magn broddmjólkurinnar sem kálfurinn 
drekkur fyrsta sólarhringinn svari til 15% af líkams-
þunga hans eða oft á bilinu 4-6 kg. fyrir íslenska 
kálfa. Beri kýr innan um aðrar kýr er hætta á því að 
kálfurinn leiti undir aðrar kýr til þess að drekka, sem 
stóreykur líkurnar á því að hann fái ekki rétt magn 
mótefna í sig. Kálfar sem fá ekki nægt magn mótefna 
fyrstu tímana eftir fæðingu hafa minni mótstöðu 
gegn sjúkdómum og eru í áhættuhópi gagnvart 
margvíslegum krankleika.

NAFLASTRENGURINN
Naflastrengurinn getur virkað eins og opin göng fyrir 
sýkingar inn í nýfæddan kálfinn, en bakteríur úr um-
hverfinu geta átt greiða leið upp í gegnum naflann. 
Mótstöðulitlir kálfar og sóðalegt umhverfi þar sem 
kýr bera geta hæglega valdið því að kálfar veikist 
vegna smits í gegnum naflastreng. Oft eru kálfar sem 
veikjast með þessum hætti einkennalausir í fyrstu, en 
á sama tíma er blóðsýking að breiðast út og getur slík 
sýking hæglega dregið þá til dauða. Sýkingar sem 
berast um naflastreng geta einnig hæglega borist út 
í líffæri og valdið t.d. lungnasýkingu eða liðbólgum.

Þrátt fyrir framansagt er ekki mælt með því að sótt-
hreinsa naflastreng sem hluta af reglubundinni vinnu 
við burð og burðarhjálp, þar sem reynslan erlendis 
frá sýnir að það getur leitt til falsks öryggis. Þess í 

stað er ráðlagt að láta kýrnar alltaf bera í hreinu um-
hverfi og halda kálfana jafnframt við slík skilyrði.

KÁLFURINN MÓTAST FYRSTU DAG-
ANA
Fyrstu daga ævinnar myndar kálfurinn tengsl við 
kúna og á þessum tíma er einnig auðveldast að 
mynda góð tengsl á milli kálfsins og fólks. Ef þú 
vilt búa með skepnur sem auðvelt er að meðhöndla 
og eru vel tamdar er best að nota fyrstu dagana til 
þess að skapa góð tengsl. Kálfar sem fyrst og fremst 
umgangast kýr og aðra kálfa eiga erfiðara með að 
treysta fólki. Eðli og atferli móður kálfsins við fólk 
hefur einnig veruleg áhrif á mótun þessa þáttar hjá 
kálfinum.

Kálfurinn á ekki að fá næði til þess að liggja lengi 
eftir fæðinguna og á sem allra fyrst að standa á fætur 
og fá broddmjólk. Beri kýrin utandyra í rigningu eða 
kulda, kólnar kálfurinn hratt og því þarf hann að fá 
næringu sem fyrst. Kvígur eru mun lélegri við að sjá 
um kálfa sína og nái kálfurinn ekki að sjúga fyrstu 
4-6 tímana eftir fæðinguna þarf að grípa inn í.

Þegar kálfurinn hefur jafnað sig eftir fæðinguna er 
mikilvægt að hann komist í snertingu við aðra naut-
gripi og helst aðra kálfa svo hann verði rólegur og 
meðfærilegur þegar fram í sækir.

MEÐHÖNDLUN KÁLFA
Nýfædda kálfa á að merkja eins fljótt og auðið er 
en það getur verið varasamt í ákveðnum tilfellum.  
Mikill munur er á móðureðli kúa og hafa sumar 
sterkar hvatir til þess að verja kálfana sína.

Mikilvægt er að hafa þetta hugfast þegar kálfarnir eru 
meðhöndlaðir, séu þeir með mæðrum sínum, enda 
geta rólyndis kýr allt í einu litið á fólk sem ógn við 
kálf sinn og ráðist á viðkomandi. Með þetta í huga er 
best að geta fest kýrnar t.d. með læsanlegri framhlið 
og þá er hægt að vinna með kálfinn í ró og næði.



26     BURÐUR OG BURÐARHJÁLP

Kýr í góðu líkamsástandi eiga bestu möguleikana á 
að eignast lifandi kálfa og að geta fóstrað þá, sé það 
ætlunin. Jafnvel þó um hrausta kú sé að ræða, geta 
komið upp alvarlegir kvillar eða sjúkdómar. Mikil-
vægt er að gefa nýbærum volgt vatn að drekka strax 
eftir burðinn enda tekur burður mikið á og oftast eru 
kýr afar þyrstar strax eftir burð. Notkun orku-, stein-
efna- og vítamínbætandi íblöndunarefna í vatnið,  er 
til bóta.

FASTAR HILDIR
Í Svíþjóð gerist það í 5-10% tilfella að hildirnar 
sitja eftir, en þær ættu að berast frá kúnni innan 12 
klukkustunda frá burði. Líði lengri tími tölum við 
um fastar hildir. Sumir ráðleggja að fastar hildir séu 
fjarlægðar náist þær með góðu móti, annars skal 
fylgjast vel með átlyst kýrinnar og líkamshita hennar 
(venjulegur hiti er 38,0-39,0°). Fái kýrin hærri hita  
og/eða átlyst hennar minnkar þá ætti að hafa sam-
band við dýralækni þar sem það getur bent til bráða-
legbólgu og meðhöndlun með lyfjum gæti reynst 
nauðsynleg. Aldrei má skera á hildirnar, séu þær 
komnar hálfar út þar sem þær geta dregist inn í legið 
á ný með tilheyrandi hættu á sýkingu þess. Séu hang-
andi hildirnar óvenju langar má bregða hnúti á þær, 
en um leið hjálpar það þeim oft að dragast út.

SKEIÐARSIG
Ef vefirnir í og við leggöngin slakna getur það gerst 
að veggir legganganna síga út um skeiðina. Þetta 
kallast skeiðarsig og kemur stundum fram á síðari 
hluta meðgöngunnar. Sé um vægt tilfelli að ræða 
lýsir það sér sem rauðleit bólga eða þroti í skeiðinni, 
sérstaklega þegar kýrin liggur. Í alvarlegri tilfellum 
verður skeiðarsigið töluvert meira og getur legháls-
inn þá einnig sigið út. Gerist þetta, getur það haft 
áhrif á þvagblöðruna og valdið kúnni erfiðleikum 
með þvaglát. Skeiðarsig er algengara hjá feitum kúm 
og er skeiðarsig einnig talið erfast. Meðhöndlun 
skeiðarsigs felst í því að draga úr einkennum þess 
og að koma í veg fyrir að sigið aukist. Hægt er að 
gera tilraun til þess með því að binda kúna og hafa 
hærra undir henni að aftan, svo þrýstingurinn aftur 
á fæðingarveginn og skeiðina minnki. Í alvarlegri til-

fellum getur dýralæknir saumað skeiðina saman. Sé 
slíkt gert er auðvitað skilyrði að fylgjast með burði 
kýrinnar svo klippa megi á saumana með góðum 
fyrirvara! Kýr sem lenda í því að fá mikið skeiðarsig 
ætti ekki að halda á ný, þar sem líkurnar á því að 
skeiðarsigið endurtaki sig eru miklar þegar líður á 
næstu meðgöngu.

ÚTHVERFT LEG
Við burð eða strax eftir burð gerist það stundum að 
legið úthverfist. Líkurnar á úthverfu legi eru meiri 
hafi burðurinn verið erfiður eða hafi kýrin lent í kalk-
skorti og fengið burðardoða. Slakir vöðvar og teygðir 
vefir gera það að verkum að legið getur hreinlega 
snúist við og hangir því út um skeiðina. Í slímhúð 
legsins, sem þá snýr út, má oftast sjá hildarhnapp-
ana sem áður tengdu hildirnar við legið. Stundum 
eru hildirnar enn fastar við legið, alveg eða að hluta.

Úthverft leg er lífshættulegt kúnni þar sem æðarnar, 
sem alla jafnan fæða legið, togna verulega. Ef þessar 
æðar bresta, leiðir það til mjög mikilla innvortis 
blæðinga og oftast bráðadauða. Dýralækni skal alltaf 
kalla til um leið og þess verður vart að legið er út-
hverft.

Á meðan beðið er dýralæknis ætti að verja legið 
óhreinindum t.d. með hreinu laki. Dýralæknirinn fer 
svo í það að færa legið inn í kúna á ný og er þessi 
aðgerð yfirleitt gerð með mænudeyfingu. Í kjölfar að-
gerðarinnar er kúnni gefið samdráttarlyf sem hjálpar 
leginu að dragast saman og stundum fá kýrnar einn-
ig kalk. Stundum er skeiðin einnig saumuð, sé talin 
hætta á að legið þrýstist aftur út. Takist vel að koma 
leginu inn á ný, eru batahorfurnar góðar og líkurnar 
á því að vandinn endurtaki sig við næsta burð eru 
ekki miklar.

BURÐARDOÐI
Nýbærur sem ekki geta staðið upp vegna kalkskorts 
fá svokallaðan burðardoða, sem oftast er bara kall-
aður doði. Doði er töluvert algengur sjúkdómur hjá 
mjólkurkúm, en frekar sjaldgæfur hjá holdakúm. 
Komi upp doði krefst það skjótra viðbragða dýra-

8. Kýr fyrir og eftir burð
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læknis, sem gefur kúnni kalk í æð.  Kýr sem geta 
illa eða ekki staðið eiga að vera á mjúku undirlagi 

og þeim þarf að velta reglulega til þess að draga úr 
líkum á frekari bólgum. Þessar kýr eiga alltaf að hafa 
gott aðgengi bæði að fóðri og vatni.

JÚGURBÓLGA
Júgurbólga getur komið upp á hvaða tímabili mjalta-
skeiðsins sem er. Í kringum burðinn er álagið á kúna 
og júgrið mikið og þá er hættan á júgursýkingu mest.
Júgurbólgu valda mismunandi árásargjarnar bakterí-
ur og geta því einkenni júgurbólgunnar verið mjög 
breytileg. Sé um skæða júgurbólgusýkingu að ræða 
fær kýrin bæði minni átlyst og hita. Hinn sýkti júgur-
hluti er þá bólginn og harður. Mjólkin breytist einnig 
í útliti og áferð, allt frá því að hafa einstaka strimla 
upp í það að verða gulleit, blóðlituð eða hreinlega 
þykk. Skæða júgurbólgu ber ætíð að meðhöndla og 
er það í höndum dýralækna að velja viðeigandi með-
höndlun hverju sinni. 

Úthverft leg er lífshættulegt kúnni. Dýralækni ber að kalla 
til um leið og vart verður við úthverft leg. Á meðan beðið 
er dýralæknis ætti að verja legið óhreinindum t.d. með 
hreinu laki.

Júgurbólgu má finna með svokallaðri skálaprófsaðferð 
(CMT-próf). Á myndinni má sjá greinilega hvernig 
júgurbólgumjólk breytist við slíkt próf.

Á holdakúabúum ætti alltaf að skipuleggja burði þannig að þeir komi þétt. Þarfanautið ætti því ekki að vera í kúahópnum 
allan beitartímann.



JORDBRUKSVERKET 
551 82 JÖNKÖPING

WWW.SJV.SE 

LANDSSAMBAND KÚABÆNDA 
BITRUHÁLSI 1, 110 REYKJAVÍK

WWW.NAUT.IS


