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Automatiska mjölkningssystem

En övergång till automatiska mjölkningssystem (AMS) medför stora förändringar i det dagliga 
arbetet i en ladugård. Den största skillnaden gäller arbetstid och arbetsmiljö. De fysiskt 
påfrestande arbetsmoment som utförs vid manuell mjölkning försvinner, och arbetstiden kan 
minska med upp till hälften. Nya arbetsuppgifter tillkommer dock, som tillsyn och kontroll, och 
de kan behöva utföras på obekväma arbetstider, dygnet runt.  

kan till exempel tillgång till arbetskraft och 
teknikintresse ha betydelse, liksom de planer 
man har på lång sikt.

Arbetstid och arbetsmiljö viktigt
Oavsett vilket lösdriftsystem man väljer, 
måste man beakta faktorer som arbetstid och 
arbetsmiljö, faktorer som påverkar trivsel 
och hälsa på både kort och lång tid – och 
därmed också ekonomin. JTI har i flera stu-
dier undersökt vad AMS innebär för arbets-
miljön och arbetstiden på ett antal gårdar 
som börjat använda AMS. I detta häfte pre-
senteras en del av dessa resultat i korthet.

— så påverkas arbetstid och arbetsmiljö

Att gå över till AMS innebär en stor inves-
tering, inte bara i maskinell utrustning utan 
också genom den ombyggnad av stallet 
som ofta krävs för att automatiseringen ska 
fungera. Investeringen är större jämfört med 
andra mjölkningssystem för lösdrift, som 
tandem, fiskben, parallell och karusell. Kost-
naden per kilo mjölk är å andra sidan lägre 
för AMS, åtminstone upp till fyra AMS-bås 
motsvarande cirka 260 mjölkande kor.

Många faktorer att ta hänsyn till
Vilket mjölkningsystem man väljer avgörs av 
flera faktorer.  Förutom investeringskostnad 

Välja mjölksystem för lösdrift

AMS – ett komplett system

AMS används som en förkortning för 
automatiskt mjölkningssystem (Automatic 
Milking System). 

Med AMS avses ett komplett system 
för automatisk mjölkning som omfattar 
en eller flera mjölkningsstationer med 
robotar, mjölkningsbås med tillhörande 
grindsystem samt ett datasystem för 
övervakning, styrning samt rapportering  
av mjölkning och utfodring. 

Från AMS-datorn kan olika listor och 
sammanställningar tas fram för att följa 
upp produktionsresultaten. 

AMS-datorn kan även läsa av kons 
transponderhalsband och identifiera 
henne. När kon passerar en automatisk 
grind kan AMS-datorn styra henne till rätt 
avdelning i stallet. Det kan till exempel 
gälla kor som inte ska mjölkas eller som 
ska behandlas. 
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Maskinell utrustning för mjölkning började 
utvecklas på 1830-talet. De första mjölk-
ningsmaskinerna var uppbyggda av helt 
mekaniska delar, där man försökte efterlikna 
handgreppen vid handmjölkning. År 1851 
kom den första mjölkningsmaskinen som 
använde vakuum som arbetssätt. Från början 
av 1900-talet har det funnits mjölkningsma-
skiner vars arbetsprincip i huvudsak mot-
svaras av den som används i dag vid manu-
ell mjölkning. 

Första svenska roboten 1998
Under 1990-talet började tekniken med 
mjölkningsrobotar utvecklas och provas i 
Nederländerna. År 1998 installerades den 
första mjölkningsroboten i Sverige och ut-
vecklingen har sedan fortsatt i rask takt. 
Antalet AMS-besättningar i Sverige blir allt 
fler, och utgör nu nästan 10 procent av totala 
antalet mjölkgårdar. 

Historien om AMS

Bild 1. Robot mjölkar själv. När automatiseringen av mjölkningsarbetet 
resulterade i maskiner som kunde mjölka korna utan mänsklig hjälp, började 
man tala om ”mjölkningsrobotar”.

Mellan 1 och 4 bås vanligast
AMS-gårdarna i Sverige har vanligtvis 1-4 
mjölkningsbås. Varje bås kan betjäna 60-70 
kor. Det betyder att en AMS-gård har en 
mjölkkobesättning på maximalt 280 kor.

I början av år 2010 var 555 AMS-besätt-
ningar anslutna till husdjursföreningarnas 
kokontroller, dit 75 procent av alla mjölk-
kobesättningar i Sverige är anslutna. År 2009 
fanns enligt Svensk Mjölk totalt 6 137 mjölk-
gårdar i Sverige. 

Antalet mjölkgårdar blir allt färre. De se-
naste fem åren har drygt 3 000 mjölkgårdar 
lagts ner. En annan trend är större besätt-
ningar. Den genomsnittliga besättningsstor-
leken på svenska mjölkgårdar var 59 kor år 
2009 enligt Statistiska Centralbyrån. 

 AMS-marknaden i Sverige domineras av 
två fabrikat: svenska DeLaval och neder-
ländska Lely. Andra AMS-fabrikat är SAC, 
Fullwood och Westfalia. 
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Det finns flera olika modeller av AMS. Bero-
ende på besättningsstorlek är de utformade 
med ett eller flera mjölkningsbås. Modeller 
med flera mjölkningsbås kan ha båsen pla-
cerade i rad efter varandra eller mittemot 
varandra kring en mittgång. Några model-
ler använder en robotarm per mjölknings-
bås, medan andra AMS-modeller använder 
samma robotarm till flera mjölkningsbås. 
Normalt ska ett mjölkningsbås kunna mjölka 
60-70 kor. Kapaciteten beror på besättning-
ens mjölkavkastning samt antalet mjölkning-
ar per dygn.

Kotrafik i stallet
I ett AMS-stall rör sig korna mellan liggav-
delning, foderavdelning och mjölkningssta-
tion, på olika sätt beroende på vilket system 

AMS på flera sätt

för kotrafik som stallet har. Kotrafiken mel-
lan de olika avdelningarna är också olika 
hårt styrd i olika system. För att styra kotra-
fiken används olika typer av grindar. De till-
låter antingen korna passera enbart i en viss 
riktning (envägsgrindar) eller slussar henne 
till en viss avdelning beroende på om hon 
till exempel ska mjölkas eller inte (avance-
rade flervägsgrindar som kan läsa av identi-
teten på kon).

Bra med flera mjölkningsplatser
Något som är bra att ha i AMS-stallet är ett 
separat utrymme för manuell mjölkning av 
kor som är nykalvade eller som står under 
behandling. Ett sådant utrymme ger också 
möjlighet till alternativ mjölkning om AMS 
skulle drabbas av driftavbrott. 

Bild 2.  Går till mjölkning. I ett AMS-stall sköter en eller flera automatiska mjölkningsstationer 
hela mjölkningsproceduren och kon går själv till mjölkningsstationen för att bli mjölkad. 
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Mjölkningsstation

Foderavdelning

Liggavdelning

Foderavdelning

Mjölkningsstation Liggavdelning

Med fri kotrafik (bild 3) finns inga begräns-
ningar i hur kon kan röra sig mellan avdel-
ningarna i stallet och mjölkningsstationen. 
Hon väljer själv när och hur ofta hon vill äta 
eller vila sig. Mjölkningsstationen är alltid 
öppen bortsett från de tider då den diskas. 
Kor som nyligen mjölkats och som går in i 
mjölkningsstationen igen blir utsläppta di-
rekt. I stallar med fri kotrafik har man i för-
sök sett att kon gör fler antal besök i foder-

avdelningen per dag jämfört med andra mer 
styrda system. Samtidigt är antalet mjölk-
ningar per dag något lägre än i systemen 
med styrning. Fördelen med fri kotrafik är 
att systemet är enkelt och att inga eller färre 
grindar behövs i stallet. Till nackdelarna hör 
att fler kor behöver hämtas till mjölkning 
samt att det är svårt att ha kontroll på kotra-
fiken i stallet och på antal foderbesök per ko.

Med styrd kotrafik tvingas korna alltid pas-
sera igenom mjölkningsstationen när de 
vill gå till foderavdelningen från liggav-
delningen för att äta grovfoder. Kotrafiken 
styrs med hjälp av envägsgrindar mellan 
stallavdelningarna (bild 4). Kor som går in 
i mjölkningsstationen och som nyligen har 
blivit mjölkade kommer att direkt släppas ut 
till foderavdelningen. 

Systemet ger bra kontroll på kotrafiken, 
men mjölkningsstationen kommer oftare att 
bli upptagen av kor som inte ska mjölkas 
men som ändå måste passera igenom den, 
så att mjölkningskapaciteten minskar. Detta 
kan lösas genom en förbindelse mellan ligg-
avdelningen och foderavdelningen, med en 
automatisk selektionsgrind som enbart släp-
per igenom kor som inte ska mjölkas.

Fri kotrafik

Styrd kotrafik

Bild 3. Fri trafik. Fri kotrafik låter korna 
röra sig helt fritt mellan olika avdelningar.

Bild 4. Styrd trafik. Med styrd kotrafik 
måste korna passera mjölkningsstationen 
innan de får äta.
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Mjölkningsstation

Foderavdelning

Liggavdelning

Exempel på planlösning

Bild 6 visar en enkel skiss på ett AMS-stall 
med styrd kotrafik. Kon måste passera an-
tingen genom mjölkningsstationen (om hon 
ska mjölkas) eller genom den datorstyrda 
grinden (för nyligen mjölkade kor eller kor 
som inte ska mjölkas) för att komma till 
foderbordet. Passagen från foderbordet till 
liggavdelningen är enkelriktad genom två 
envägsgrindar. I utgången från mjölknings-
stationen finns även en grind för att sortera 

Bild 5. Feed first. Här måste
kon först passera foderavdelningen 
innan hon mjölkas. 

Feed first-systemet innebär att kon först 
måste besöka foderavdelningen innan hon 
kan komma till mjölkningsstationen. Mellan 
foderavdelningen och mjölkningsstationen 
finns en automatisk selektionsgrind. Grinden 
har en ingång och två-tre utgångar. När kon 
går in i grinden identifieras hon och grinden 
ställer om sig med ledning av om hon ska 
mjölkas eller inte. Kor som har mjölkats ny-
ligen, eller sinkor som inte ska mjölkas, leds 
till liggavdelningen. 

Kotrafik med Feed first

ut kor som ska behandlas till en behand-
lingsbox. Grindarna till mjölkningsstationen, 
foderbordet samt behandlingsboxen styrs av 
AMS-datorn. De kor som står på tur att gå 
igenom någon av grindarna får sin identitet 
avläst (markerat med ID på skissen) och 
AMS-datorn avgör sedan om kon ska få pas-
sera. De kor som ska mjölkas släpps in till 
mjölkningsstationen och övriga får fri pas-
sage till foderbordet.

Övriga kor leds till mjölkningsstationen. På 
så sätt kan mjölkningsstationens kapacitet 
utnyttjas bättre. Systemet ger även många 
foderbesök och en bra kontroll på kotrafiken. 
Nackdelen är att systemet är känsligt för 
funktionsstörningar i den automatiska selek-
tionsgrinden. En krånglande selektionsgrind 
(grå ruta i bild 5) gör att både kotrafik och 
mjölkningskapacitet påverkas.
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Arbete och tid vid manuell mjölkning

Själva mjölkningen är det arbetsmoment 
som tar mest tid i anspråk i en mjölkkobe-
sättning. Studier av tidsåtgång för mjölk-
produktion i lösdriftstallar med manuell 
mjölkning visar att ungefär 60 procent av 
tiden för djurskötseln används för själva 
mjölkningsmomentet. I lösdriftsstallar kan 
manuell mjölkning ske i flera olika typer av 
system med olika kapacitet (antalet mjölkade 
kor per timme). De vanligaste systemen är 

Förberedelsearbete: ta fram och göra i ordning mjölkningsutrustning

Hämtning: driva korna till samlingsfållan (i lösdrift)

Utfodring: tilldela kraftfoder (i mjölkningsavdelning)

Förbehandling: rengöra spenar och förmjölka

Mjölkning: sätta på mjölkningsorgan

Kontroll: kontrollera vakuum, mjölkflöden och mjölkningsorgan

Avtagning: ta av mjölkningsorgan (om automatisk avtagning saknas)

Efterbehandling: doppa eller spraya spenar

Efterarbete: flytta mjölkningsorganen till nästa omgång kor 
(uppbundna kor i bås), släppa ut mjölkade kor, diska mjölknings- 
utrustning, rengöra mjölkrum, mjölkningsavdelning och samlingsfålla

Arbetsmoment vid manuell mjölkning

fiskbensstall, tandemstall, parallellstall eller 
karusell. 

Karusell- och parallellstall är de manuella 
mjölkningssystem som har högst kapacitet. 
Arbetstiden för mjölkning, rengöring och 
diskning i en mjölkningskarusell är ungefär 
2 minuter per ko och dag. I ett tandemstall 
kan arbetstiden för motsvarande arbetsupp-
gifter vara den dubbla, enligt gjorda tids-
studier.

Bild 6. Exempelstall. Så här kan 
ett AMS-stall med styrd kotrafik utformas.
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AMS sparar tid

Hämtning: hämta kor med överskridet mjölkningsintervall

Inskolning: lära kvigor eller inköpta kor AMS

Hjälpa AMS: manuell styrning/korrigering med problemkor

Larmhantering: åtgärda produktionsstörningar

Rengöring: manuell spolning av AMS och städning av biytor

Datorjobb: ta fram uppgifter i AMS-dator för uppföljning, planering och tillsyn

Arbetsmoment vid AMS-mjölkning

I figur 1 visas resultatet från en undersök-
ning av tidsåtgången för mjölkningsarbete 
på 16 gårdar med lösdriftsstall och olika ty-
per av manuell mjölkning samt på 14 gårdar 
med AMS. Antalet mjölkor i de undersökta 
besättningarna varierade mellan 55 och 445 
stycken. Medelbesättningen på en mjölkgård 

i Sverige är cirka 60 kor. Gårdarna med lägst 
antal kor i undersökningen använde tan-
demstall eller AMS med ett mjölkningsbås. 
De största AMS-gårdarna i undersökningen 
hade 250 mjölkkor. På gårdar med mer än 
250 mjölkkor förekom bara karusell- eller 
parallellstall. 

Med AMS blir i stort sett alla arbetsmoment 
som förekommer vid manuell mjölkning  
automatiserade. När kon har gått in i och 
står på plats i mjölkningsbåset sköter AMS 
alla moment från förbehandling och tvätt-
ning av spenar till efterbehandling vid 
mjölkningens slut. Samtidigt med mjölkning-
en utfodrar även AMS en del av det kraft-
foder som kon ska ha.

De manuella arbetsmoment som AMS 
inte klarar av är framför allt att mota in kor 
till mjölkningsstationen. Det kan gälla kor 

eller kvigor under inlärning eller kor som 
inte besöker mjölkningsstationen tillräckligt 
ofta. I AMS finns en inbyggd larmfunktion 
som talar om vilka kor som behöver hämtas 
till mjölkning för att tiden från den senaste 
mjölkningen har överskridits (vanligtvis 12 
timmar).

I den uppmätta tidsåtgången för mjölk-
ning med AMS ingår arbetet med planering 
och uppföljning med att granska de uppgif-
ter som AMS-datorn tar fram.

Arbete och tid i AMS

Figur 1. Arbetstid. 
Tidsåtgång för 
mjölkningsarbete,  
minuter per ko  
och dag, i olika 
mjölkningssystem.
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Undersökningen visar att mjölkningsar-
betet i AMS gick dubbelt så snabbt räknat i 
mjölkningstid per ko jämfört med mjölkning 
i tandem- eller fiskbensstall. Jämfört med 
karusell- och parallellstall var arbetstids-
besparingen inte lika stor. En jämförelse av 
produktionskostnader visar också att i be-

sättningsstorlekar på över 250 kor blir manu-
ell mjölkning i fiskbens-, tandem-, eller ka-
rusellstall billigare än AMS, räknat på både 
investerings- och arbetskraftskostnader. Den 
optimala besättningsstorleken för en AMS-
gård anses därför vara 60-260 mjölkkor.

Andra arbetsmoment
Många arbetsmoment försvinner vid mjölk-
ning med AMS, annat tillkommer som till 
exempel larmhantering och service, kontroll 
och underhåll av AMS.

Tidsåtgången för arbete med rengöring 
och ströning av liggbåsen kan i AMS-stallar 
ta mer tid i anspråk än i konventionella 
lösdriftsstallar. Det är här särskilt viktigt att 
kon har tillgång till en ren liggplats som inte 
smutsar ner juvret. Det förenklar för AMS 
vid rengöringen av spenarna och bidrar till 
en bättre mjölkningshygien. 

Arbetsmomentet med ströning av ligg-
båsen görs därför oftare i AMS-stallar och 
utförs vanligtvis samtidigt som kor med 
överskridet mjölkningsintervall hämtas för 
mjölkning. 

I AMS-stallar är det viktigt att foder finns 
tillgängligt på foderbordet dygnet runt för 

att man ska få en bra kotrafik. Antalet ut-
fodringstillfällen, oberoende av om det sker 
automatiskt eller med en manuell insats, blir 
därför ofta fler i ett AMS-stall jämfört med 
konventionella lösdriftsstall. Det gör att ut-
fodringsarbetet tar mer tid, speciellt när ma-
nuella arbetsmoment ingår vid utfodringen.

Kortare arbetstid med AMS
Vissa arbetsmoment kan ta mer tid på en 
AMS-gård. Men när JTI jämförde arbetstiden 
för alla arbetsmoment på fyra gårdar med 
fiskbensstall och sex gårdar med AMS (två 
mjölkningsbås), fann man att den totala ar-
betstiden var 1-2 minuter kortare per ko och 
dag på AMS-gårdarna. Besättningarna var 
lika stora på gårdarna (110-120 kor). Fig 2 
visar den genomsnittliga arbetstiden för de 
olika stalltyperna fördelad på olika arbets-
moment.

Figur 2. Snabbare med AMS. Arbetstiden var i genomsnitt 1-2 minuter kortare 
per ko och dag på AMS-gårdarna, än på storleksmässigt jämförbara gårdar med fiskbensstall.
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Lantbruket tillhör en av de mest drabbade 
näringsgrenarna när det gäller arbetsskador. 
Ofta sker tillbuden eller olyckorna när djur 
ska hanteras. Vanliga olyckstyper är när djur 
stångas eller sparkar eller när djurskötare 
blir klämda av djuren. 

Flera studier av arbetsmiljön vid manuell 
mjölkning har visat på att det där finns risk 
för belastningsskador. Skadorna orsakas av 
obekväma arbetsställningar i samband med 
påsättning och avtagning av mjölkningsor-
gan. Även hantering av tunga föremål som 
mjölkningsorgan och foderkärror samt för-
flyttningar på hala och ojämna golv är risk-
faktorer vid arbete med mjölkkor.

Tidspress ger stress 
Mjölkningsarbete och övrigt arbete med 
djur som till exempel utfodring som utförs 
under tidspress kan upplevas som stressigt 
och utgör då psykiska arbetsmiljörisker. 
Arbetsmoment som utförs av en ensam 
person bland många djur kan även upplevas 
som påfrestande.

Bullrande utrustning som till exempel 
vakuumpumpar, utfodringsanordningar och 
utgödslingsanläggningar inverkar störande 
på arbetsmiljön. Damm ifrån foder och 
strömedel tillsammans med hantering av 
kemiska medel för diskning av mjölknings-
utrustning är riskfaktorer i arbetsmiljön.

AMS-roboten tar över
Jämförelser av arbetsmiljön mellan gårdar 
med manuell mjölkning och mjölkning med 
AMS har visat att AMS ger mindre skadliga 
påfrestningar på kroppen. Alla arbetsmo-
ment vid den manuella mjölkningen som 
belastar kroppen och som varar under en 
längre tid övertas av mjölkningsroboten i 
AMS, vilket gör att fysiskt påfrestande ar-
betsmoment försvinner. Någon större skill-
nad mellan psykiska och sociala arbetsmil-
jöfaktorer mellan AMS-stallar och konven-
tionella lösdriftsstallar har dock inte kunnat 
visas. Exponeringen för buller eller kemiska 
hälsorisker är också i stort sett jämförbar 
mellan AMS och andra lösdriftssystem.

AMS ger bättre arbetsmiljö

Utvärdera AMS

Hur effektiv AMS är kan mätas på olika 
sätt. Kapaciteten kan mätas genom att man 
uppskattar antalet mjölkningar per dag 
och ko, i medeltal. Kor i AMS blir mjölkade 
oftare än vid manuell mjölkning. Normalt 
mjölkas en ko i AMS 2,2-2,8 gånger per dygn, 
jämfört med 2 gånger per dygn vid manuell 
mjölkning. Minst 2 och helst ett värde nära 3 
är önskvärt.

Många mjölkningar per dag innebär 
normalt högre mjölkmängd och visar att 
kotrafiken fungerar, med många besök 
i mjölkningsstationen. Ett lågt värde kan 
bero på dåligt fungerande kotrafik eller att 
kapaciteten för mjölkningsstationen har slagit 
i taket med för många kor per station. 

Kapaciteten kan också mätas i genomsnittlig 
dygnsavkastning per mjölkningsstation. En 
genomsnittlig mjölkmängd på 25 kg mjölk per 
ko och dag samt 60 mjölkande kor, ger 1 500 
kg mjölk per dygn, vilket betyder 550 ton 
mjölk per år. Taket för produktionskapaciteten 
bestäms av hur många kor per dygn som 
kan mjölkas (60-70 kor), samt av mjölkflödet 
under mjölkningen. I en besättning med hög 
mjölkproduktion kan man få över 2 000 kg 
mjölk per mjölkningsstation och dygn.

Andra sätt att utvärdera AMS på är antalet 
misslyckade mjölkningar, antal kor med över 
12 timmar mellan mjölkningarna, mjölkflödet 
under mjölkning samt hur lång tid varje 
mjölkning tar. 
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+ bättre arbetsmiljö genom mindre risk 
 för förslitningsskador
+ mindre bundna arbetstider för  
 mjölkningsarbete
+ mer tid tillgänglig för tillsyn 
 och övervakning
+ lugnare stallmiljö

För- och nackdelar med AMS

- kräver jour för larmberedskap
- följderna av längre driftstopp kan bli stora 
- kräver specialkunskaper för  
 reparationer och underhåll
- hög investeringskostnad
- vissa kor kan ha svårt att anpassa 
 sig till systemet

För att kapaciteten i AMS ska utnyttjas på 
bästa sätt utökar många lantbrukare storle-
ken på mjölkkobesättningen i samband med 
att AMS installeras. Antalet kor bör anpas-
sas till antalet mjölkningsstationer och varje 
mjölkningsstation beräknas kunna klara av 
60 till 70 kor. En utökning av besättningen 
kan även göra det lättare att få investerings-
kalkylen att gå ihop. 

Med AMS är korna lösgående vilket gör 
att mjölkproducenter med uppbundna djur 
som vill gå över till AMS måste bygga om 

Praktiska erfarenheter

till lösdrift. En investering i AMS 
medför därför ofta stora förändringar 
för både djur, djurskötare och arbets-
rutiner.

Ökad mjölkavkastning
Med AMS kan varje ko mjölkas vid 
fler tillfällen än två per gånger per 
dag, vilket ger en ökad mjölkavkast-
ning. Den ökade mjölkavkastningen 
gör även att foderåtgången blir högre. 
En annan effekt av fler mjölknings-
tillfällen är att nykalvade kor får 
möjlighet att snabbare komma upp i 
produktion.

Genom att arbetet med mjölkkorna 
underlättas ökar intresset för fortsatt 
mjölkproduktion hos den yngre gene-
rationen. 

Korna blir individer
Det är lugnt och harmoniskt i AMS-
stallar, särskilt de med fri kotrafik och 
färre antal grindar och passager där 
köbildning kan uppstå. Korna väljer 

själva vad de vill göra och de blir mer indi-
vider och mindre gruppstyrda. De är fria att 
ha en alldeles egen dygnsrytm oberoende av 
andra kor.

AMS har bra funktioner för kontinuerlig 
bevakning av mjölkkvaliteten och juverhäl-
san. Det finns listor som kan användas för 
uppföljning och styrning av produktionen.

För att få ett högt utnyttjande av mjölk-
ningsstationen är det viktigt med ett högt 
mjölkflöde vid mjölkning. Det kan i AMS 
vara viktigare än hög mjölkavkastning.

Bild 7. Datorkoll. AMS-datorn håller koll 
på besättningen. 
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