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Statistikrapport  
Denne rapport har fokus på sammenhængen mellem accelerometerdata og sygdom og tilvækst. Til un-
dersøgelserne er brugt data fra et forsøg til at fastlægge betydningen af kalvenes alder, og om de blev 
fodret med en tør TMR eller en våd TMR på kalvenes tilvækst, foderoptagelse og ædeadfærd. Forsøget 
er nærme beskrevet her, hvor effekten af behandlingerne også er vist. I denne rapport fokuserer vi på 
følgende: 
 

 Sammenhængen mellem accelerometer data og tilvæksten for kalve på to forskellige fodringer 
og ved to forskellige aldre. 

 Sammenhængen mellem sygdom hos kalvene og accelerometer målingerne. 
 
Kalvene blev målt med et accelerometer, der sad i en transponder, som var fastgjort til et halsbånd om-
kring halsen.  
 
Hovedkonklusioner 
De vigtigste konklusioner var: 

 At der for både for 5,5 og 8 måneder gamle kalve og både for kalve fodret på tør og våd TMR 
kun var lave og usignifikante korrelationer mellem tilvæksten og ædetiden, drøvtygningstiden og 
inaktivtiden. 

 At en samlet statistisk analyse af hele materialet viste en signifikant negativ effekt af inaktivtiden 
på tilvæksten (P=0,02). For hvert minut inaktivtiden steg faldt tilvæksten med 0,61 [0,12:1,1] 
gram pr. dag.  

 At der ingen signifikant sammenhængen var mellem om en kalv blev behandlet for sygdom eller 
ej på kalvens ædetid, drøvtygningstid og inaktivtid. Det var dog kun 15 kalve der blev behandlet i 
alt og heraf kun 1 kalv i gruppen af kalve, der var 8 måneder gamle, så materialet er ret spinkelt. 

 
Data/Statistisk analyse 
Som udtryk for hvor syge kalvene var, blev brugt sygdomsbehandlinger fra Kvægdatabasen. I de pågæl-
dende perioder var der kun sygdomsbehandlinger for lungesygdomme, hvilket vil sige DMS-kode 41 
(lungebetændelse) og DMS-kode 133 (mellemørebetændelse)  
 
Den statistiske model, der blev brugt til at analysere sammenhængen mellem tilvæksten og ædetiden, 
drøvtygningstiden og inaktivtiden var som følgende: 
  
Tilvæksten= behandling + grupald + behandling*grupald +  Forsøgsrunde +  VgtRel + VgtRel*grupald + 
eatingTime + eatingTime*BEHANDLING + RuminationPCT  + RuminationPCT*behandling + InactivTime 
+ InactivTime*behandling + LUNGBEH + LUNGBEH*behandling+ Hold 
 
Hvor ”behandling” står for effekt af foderration (tør TMR vs våd TMR), grupald står for effekten af alders-
gruppe (5,5 vs. 8 mdr.), Forsøgsrunde beskriver effekten af forsøgsrunde (1, 2, 3 og 4), VgtRel beskriver 
en lineær effekt af startvægtens afvigelse fra aldersgruppens gennemsnit, eatingTime beskriver en li-
neær effekt af ædetid, RuminationPCT beskriver en lineær effekt af drøvtygningstid og InactivTime be-
skriver en lineær effekt af inaktiv tid og lungebeh beskriver effekten af, om kalven er behandlet for lunge-
lidelser eller ikke. Endelig beskriver Hold en tilfældig effekt af, hvilket hold kalven har gået i. Modellen 
blev reduceret ved baglæns selektion (P=0,05 for hovedvirkninger og P=0,01 for vekselvirkninger). Ana-
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lysen foregik i ”Proc Mixed” i SAS. Man skal ved bedømmelsen af resultatet af modellen være opmærk-
som på, at modellen inkluderer forskellige korrelerede effekter, så resultatet skal bruges med forsigtig-
hed. 
 
Modellerne til at undersøge effekten af behandling for lungelidelser (sygdom) på henholdsvis ædetid, 
drøvtygningstid og inaktiv tid blev kun kørt på de yngre kalve, da der kun var en kalv i 8 måneder’s grup-
pen med en sygdom. Der blev både kørt en model, hvor responset var, om en kalv blev behandlet pr. 
dag eller ikke og en model, hvor responset var, om kalven blev behandlet eller ikke i forsøgsperioden. 
Da vi kun kørte med en forholdsvis kort registreringsperiode, kun havde forholdsvis få behandlede kalve 
og den tidsmæssige sammenhæng mellem respons og behandling kan variere, er det valgt at vise sam-
menhængen fra modellen for hele perioden, men der var ikke væsentlig forskel på resultatet af de to 
analyser. Modellen til at analysere effekten af lungebehandlinger på ædetid, drøvtygningstid og inaktiv 
tid var som følgende: 
 
Ædetid/drøvtygningstid/inaktiv tid= behandling + Forsøgsrunde + LUNGBEH + LUNGBEH*behandling + 
Hold 
 
Også her blev modellerne reduceret ved baglæns selektion (P=0,05 for hovedvirkninger og P=0,01 for 
vekselvirkninger) og analyserne foregik i ”Proc Mixed” i SAS. 
 
Resultater – gennemsnit og figurer 
I tabel 1 er vist korrelationen mellem de forskellige mål i de forskellige perioder, mens der i figur 1-3 er 
vist sammenhængen mellem ædetiden/drøvtygningstid og inaktiv tid og tilvæksten. Det skal bemærkes, 
at korrelationerne til tilvæksten i de enkelte perioder er så svag, at den inden for de enkelte kombinatio-
ner af tør-/våd TMR og aldersgrupper ikke er signifikant. Da alle korrelationerne gik i samme retning vi-
ste en samlet analyse dog en signifikant effekt af inaktiv tid på tilvæksten, se tabel 2. For hvert minut in-
aktivtiden steg pr. dag faldt tilvæksten med 0,61 [0,12:1,1] gram pr. dag. Resultatet skal bruges med for-
sigtighed, da mange af variablerne i modellen hænger sammen og det derfor kan være svært at afgøre, 
hvilken variabel, der lige bestemt har effekt. 
 
Tabel 3 viser den gennemsnitlige ædetid, drøvtygningstid og inaktiv tid afhængig af kalvenes alder, fod-
ring (tør/våd TMR) og om kalvene er behandlet for lungelidelser eller ej i perioden. I tabel 4 er vist resul-
tatet af den statistiske analyse af effekten og der var samlet ingen signifikant effekt, af om kalven var be-
handlet eller ikke for lungelidelser på den gennemsnitlige ædetid, drøvtygningstid og inaktiv tid. 
 
Hvis man ønsker det, kan man se yderligere detaljer i PDF-filen ” OversigtEkstraAnalyser.pdf”.  Her er 
bl.a. vist figurer over resultaterne for alle enkelt kalve. Et eksempel på en enkelt kalv er vist i figur 4.  
 
Tabel 1.  Korrelationen mellem gennemsnit pr. periode for de forskellige mål opdelt efter fodring 
af kalven (Tør/våd TMR) og kalvenes alder.  

Alders-
gruppe Behandling Variabel 1   Ædetid Drøvtygning 

Inaktiv 
tid Tilvækst 

Tilvækst 
efter 

forsøg 
5.5 mdr Tør TMR Ædetid 1.00000 0.30025 -0.86486 0.20099 0.17586 

5.5 mdr Våd TMR Ædetid 1.00000 0.12985 -0.82595 0.12170 0.04449 

8 mdr Tør TMR Ædetid 1.00000 -0.08029 -0.62881 0.23135 -0.21717 

8 mdr Våd TMR Ædetid 1.00000 0.33261 -0.75910 0.11409 -0.17917 

5.5 mdr Tør TMR Inaktiv tid -0.86486 -0.67104 1.00000 -0.22849 -0.10164 

5.5 mdr Våd TMR Inaktiv tid -0.82595 -0.59632 1.00000 -0.10587 0.10791 



  3 

Alders-
gruppe Behandling Variabel 1   Ædetid Drøvtygning 

Inaktiv 
tid Tilvækst 

Tilvækst 
efter 

forsøg 
8 mdr Tør TMR Inaktiv tid -0.62881 -0.59150 1.00000 -0.23541 -0.17679 

8 mdr Våd TMR Inaktiv tid -0.75910 -0.81241 1.00000 -0.18067 0.13707 

5.5 mdr Tør TMR Drøvtygning 0.30025 1.00000 -0.67104 0.12970 0.03012 

5.5 mdr Våd TMR Drøvtygning 0.12985 1.00000 -0.59632 0.07016 -0.06409 

8 mdr Tør TMR Drøvtygning -0.08029 1.00000 -0.59150 0.16361 0.30449 

8 mdr Våd TMR Drøvtygning 0.33261 1.00000 -0.81241 0.22513 -0.11207 

5.5 mdr Tør TMR Tilvækst 0.20099 0.12970 -0.22849 1.00000 -0.02452 

5.5 mdr Våd TMR Tilvækst 0.12170 0.07016 -0.10587 1.00000 -0.05899 

8 mdr Tør TMR Tilvækst 0.23135 0.16361 -0.23541 1.00000 -0.15713 

8 mdr Våd TMR Tilvækst 0.11409 0.22513 -0.18067 1.00000 0.01529 

5.5 mdr Tør TMR Tilvækst resten 
af perioden 

0.17586 0.03012 -0.10164 -0.02452 1.00000 

5.5 mdr Våd TMR Tilvækst resten 
af perioden 

0.04449 -0.06409 0.10791 -0.05899 1.00000 

8 mdr Tør TMR Tilvækst resten 
af perioden 

-0.21717 0.30449 -0.17679 -0.15713 1.00000 

8 mdr Våd TMR Tilvækst resten 
af perioden 

-0.17917 -0.11207 0.13707 0.01529 1.00000 
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Figur 1. Sammenhængen mellem ædetid (minutter pr. dag) og tilvækst (gram pr. dag) afhængig af 
fodring (Tør/våd TMR) og kalvenes alder.  Rød plus er 5,5 mdr. tør TMR, blå plus er 5,5 mdr. våd 
TMR, rød cirkel er 8 mdr. tør TMR og blå cirkel er 8 mdr. våd TMR 

 
Figur 2. Sammenhængen mellem pct. drøvtygningstid og tilvækst (gram pr. dag) afhængig af fod-
ring (Tør/våd TMR) og kalvenes alder.  Rød plus er 5,5 mdr. tør TMR, blå plus er 5,5 mdr. våd 
TMR, rød cirkel er 8 mdr. tør TMR og blå cirkel er 8 mdr. våd TMR. 
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Figur 3. Sammenhængen mellem inaktivtid (minutter pr. dag) og tilvækst (gram pr. dag) afhængig 
af fodring (Tør/våd TMR) og kalvenes alder.  Rød plus er 5,5 mdr. tør TMR, blå plus er 5,5 mdr. 
våd TMR, rød cirkel er 8 mdr. tør TMR og blå cirkel er 8 mdr. våd TMR. 
 
Tabel 2. Faktorer med signifikant indflydelse på tilvæksten. Inaktivtid var signifikant P=0,015. 
Estimeret effekt af inaktiv tid fra modellen var, at for hvert minut inaktivtiden steg pr. dag faldt 
tilvæksten med 0,61 [0,12:1,1] gram pr. dag.  For nærmere beskrivelse af effekterne af foder og 
alder, se den oprindelige forsøgsrapport her.  
 

Parameter Antal 

P 
Tør/våd 

TMR 

P Inac-
tiv- 

time 
P al-

der 
Tilvækst 156 0.0094 0.0154 0.0138 
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Tabel 3. Den gennemsnitlige ædetid, drøvtygningstid og inaktiv tid afhængig af kalvenes alder, 
fodring (tør/våd TMR) og om kalvene er behandlet for lungelidelser eller ej i perioden. 
Alders 
gruppe Behandling 

Behandlet lun-
gelidelse Parameter 

An-
tal Gennemsnit Std Dev 

5.5 mdr. Tør TMR Nej Ædetid 
Drøvtygning 
Inaktiv tid 
Tilvækst 

34 
34 
34 
33 

271.3271170 
17.8432665 

871.1937190 
1638.53 

79.6545108 
5.4261244 

129.7670219 
340.5305352 

Ja Ædetid 
Drøvtygning 
Inaktiv tid 
Tilvækst 

6 
6 
6 
6 

261.5167888 
19.0009158 

850.7303114 
1516.67 

47.8173392 
2.7653392 

101.7270344 
308.0735254 

Våd TMR Nej  Ædetid 
Drøvtygning 
Inaktiv tid 
Tilvækst 

31 
31 
31 
30 

273.7030249 
22.5315373 

789.0222852 
1548.49 

74.3142545 
4.6760314 

111.0333101 
322.0962374 

Ja Ædetid 
Drøvtygning 
Inaktiv tid 
Tilvækst 

8 
8 
8 
8 

222.0416667 
24.5133929 

834.2860119 
1505.95 

76.3192886 
3.9703754 

139.3709605 
345.2087719 

8 mdr. Tør TMR Nej  Ædetid 
Drøvtygning 
Inaktiv tid 
Tilvækst 

39 
39 
39 
38 

371.3792524 
16.1440594 

778.6095708 
1948.50 

65.9244627 
4.2621227 

92.4143825 
423.3676717 

Ja Ædetid 
Drøvtygning 
Inaktiv tid 
Tilvækst 

1 
1 
1 
1 

275.2307692 
17.6153846 

870.0769231 
1400.00 

. 

. 

. 

. 

Våd TMR Nej Ædetid 
Drøvtygning 
Inaktiv tid 
Tilvækst 

40 
40 
40 
40 

376.4213004 
21.6834158 

692.8041758 
1717.44 

68.5974555 
5.6333043 

132.5063631 
361.8366315 

 
Tabel 4. Resultatet af den statistiske analyse af effekten af lungebehandlinger på ædetid, drøv-
tygningstid og inaktivtid for kalve på 5,5 mdr.. P-værdier og mindste kvadrats gennemsnit for ef-
fekten af lungebehandlinger. Der var ingen signifikante effekter, af om kalven var behandlet eller 
ikke for lungelidelser på den gennemsnitlige ædetid, drøvtygningstid og inaktiv tid. 

Parameter Antal P Tør/våd TMR P lungebehandling Ingen behandling Behandling 
Ædetid, min. pr. dag 79 . 0.1376 272.45 239.04 

Drøvtygningstid, pct. 79 0.0094 0.2751 20.1971 21.8173 

Inaktiv tid, min. pr. dag 79 0.0676 0.6371 829.90 847.42 
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Figur 4. Et eksempel på resultaterne for en enkelt kalv. Hvis man ønsker det, kan man se alle kal-
vene i detaljer i PDF-filen ” OversigtEkstraAnalyser.pdf”.   
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