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Förord 
I ett stall med automatisk mjölkning (AMS) är det viktigt att från början ha en väl 
genomtänkt planlösning för rationell skötsel och optimal produktion samt för att i 
största mån undvika senare produktionsstörningar. Produktionsproblem förekommer 
dock i alla typer av mjölkningssystem, så även i AMS. Denna studie syftar till att 
belysa vanligt förekommande problem på gårdar med AMS och hur dessa kan 
åtgärdas.  

Ett stort tack till de två gårdar som har deltagit i studien. 

Studien har finansierats och utförts i samarbete med Swedbank och Sparbanken 
Nord. 

Uppsala i mars 2008 

Lennart Nelson 
VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 
Gårdsanalys genomfördes på två stycken dubbel AMS-gårdar med uttalade produk-
tionsproblem. Båda gårdarna mjölkar med DeLaval VMS. Innan gårdarna besöktes 
analyserades kotrafiken med hjälp av data från respektive systems databas. Vid 
gårdsbesöken den 11 juni 2007 gjordes en bedömning av stall och stallrutiner. En 
besöksrapport med förslag till åtgärdsprogram skrevs för respektive gård. Beslut 
angående genomförande av åtgärderna, med tidsplan, togs i samråd med den enskilda 
lantbrukaren. Före uppföljningsbesöket den 19 november 2007 gjordes samma ko-
trafikanalys som vid det inledande besöket. Under uppföljningsbesöket redovisade 
lantbrukarna om och när åtgärder utifrån besöksrapporten gjorts. Respektive gård 
användes som sin egen kontroll vad avser kotrafik, mjölkkvalitet och juverhälsa,  
dvs. jämförelsen görs mot hur situationen var innan åtgärder sattes in. Uppgifter  
från kokontroll och mejerileveranser utnyttjades i studien. 

Gårdarna hade båda problem med låg produktion och ett högt celltal. De huvud-
sakliga åtgärdsförslagen för gård 1 och 2 var:  

• Ta reda på vilka kor som blir ofullständigt mjölkade och utred dessa  
• Kontrollera den individuella krubbinställningen (mjölkningsbåsets längd)  
• Förbättra rutiner för rengöring av kameraglas och kamerasvamp 
• Gruppera djuren 
• Mota upp djur som ligger och läcker mjölk. 

Gård 2 hade även mycket hala skrapgångar och en väntfålla med liggbås innan 
mjölkning. Åtgärdsförslagen för att komma tillrätta med dessa problem var:  

• Fräs upp skrapgångarna, alternativt lägg in gummimattor 
• Kor som ligger i väntfållans liggbås ska motas upp regelbundet. Alterna-

tivt ska liggbåsen stängas bort. 

Vid uppföljningsbesöket hade båda gårdarna fått en reducering av tankcelltal och 
antalet kor med höga celltal/juverhälsoklasser hade minskat avsevärt. Reduceringen 
kan förutom de åtgärder som vidtagits även ha åstadkommits via utslaktning av 
mastitkor, vilket i viss mån hade gjorts på gård 2. 

Utöver celltalssänkningen hade båda gårdarna ökat sin medelavkastning per ko 
med 155 respektive 282 kg ECM. Ökningen kan till viss del ha åstadkommits av 
reduceringen av de ofullständiga mjölkningarna, men även andra faktorer som 
t.ex. grovfoderkvalitet, foderstater och utslaktning av kor kan ha påverkat detta.  

Resultaten i studien visar genom kotrafikanalyser att liggbås i väntfållan ger långa 
mjölkningsintervall för enskilda kor samt att variationen i mjölkningsintervall ökar.  

Vidare pekar studiens resultat på att man med små medel kan förbättra juverhälsa 
och mjölkkvalitet i stall med automatisk mjölkning. 

En reducering av tankcelltalet påverkar avräkningspriset. På gård 1 hade tankcelltalet 
sänkts från 233 000 till 168 000 per ml, vilket i pengar motsvarar 7 öre per kg mjölk  
i kvalitetstillägg hos den aktuella mejeriföreningen. Motsvarande kvalitetstillägg på 
gård 2 (från 245 000 till 221 000 per ml) var 5 öre per kg mjölk. Ett kvalitetstillägg 
på 7 öre per kg mjölk innebär ungefär 4 000-5 000 kr i ökade intäkter per månad för 
de aktuella gårdarna. Kvalitetstillägget för celltal är i stort sett lika för alla Sveriges 
mejeriföreningar.  
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Summary 
The aim of this study was to analyze and find solutions to production problems  
that occasionally occur at farms with automatic milking (AMS). Two farms with 
automatic milking and severe production problems was visited and investigated. 
Both farms used two DeLaval VMS’s for milking. Before the visit, data from each 
farms database was analyzed regarding cow traffic. At the first visit (June 11th 2007), 
the barn layout, working routines and management was evaluated. An evaluation 
report with a plan of action was written for each farm.  

At the follow up visit (November 19th 2007) the farmers gave details about what 
actions had been taken and when it had been done. Each farm was used as its own 
control regarding cow traffic, milk quality and health i.e. the situation was compared 
before and after the actions of improvement. Information from the Swedish “Cow 
control” and dairy collections was used in the study.  

Both farms had severe problems with low milk production and a high cell counts. 
The main points of action for the farms where: 

• Find out which cows often to be incompletely milked and try to find out 
the reason for this. 

• Check the individual length of the milking stall for each cow. 
• Improve the routines regarding cleaning of the VMS camera glass. 
• Divide the herd into smaller groups. 
• Drive up cows that are lying down and leaking milk. 

One of the farms also had very slippery alleys and a waiting area with cubicles 
before milking. The advice for this was to mill the alleys with a concrete cutter to 
make it less slippery and close the cubicles in the waiting area. At the follow up 
visit, both farms had reduced their bulk cell count and the number of cows with 
high cell counts had been reduced substantially. The reduction can, besides the 
action taken, be caused by other factors such as culling of cows with high cell 
counts, which had been done at farm 2. 

By way of analyzing cow traffic, data shows that cubicles in the waiting area 
causes longer milking intervals for individual cows and increases the variation  
in the milking interval. 

Beside the reduction of the cell counts, both farms had increased their annual milk 
production per cow with 155 and 282 kg ECM. The increase could have been 
caused by the reduction of the incomplete milkings, but other factors such as feed 
stuff quality and the maintenance ration of fodder influences as well. 

The study shows that it is possible to improve the udder health and the milk 
quality by small means in farms with automatic milking. 

A reduction of the bulk cell count affects the milk price. At farm 1 the bulk cell 
count had decreased from 233 000 to 168 000 /ml, which gives the farmer an extra 
0,07 SEK per kg milk as a quality bonus. The corresponding bonus at farm 2 
(from 245 000 to 221 000 /ml) was 0,05 SEK per kg. A quality bonus of 0,07 SEK 
per kg means approximately a 4 000-5 000 SEK increase in income per month for 
the farm. The quality bonus is similar for all Swedish dairies. 
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Inledning 
Vid planering av ett AMS-stall är det av stor vikt att från början ha en väl genom-
tänkt planlösning för rationell skötsel och optimal produktion samt för att i största 
mån undvika senare produktionsstörningar. Ett dåligt planerat stall kan medföra 
ökade arbetskostnader pga. dålig kotrafik och stort behov av att hämta kor till 
mjölkning, felaktigt utformade liggbås medför ökat behov av rengöring eller 
ströning, ett underdimensionerat utfodringssystem ökar antalet utfodringar etc.  
En dålig planlösning och/eller dåliga skötselrutiner kan även leda till nedsatt 
produktkvalitet och att besättningens produktionspotential inte utnyttjas till fullo. 

Hur bra kotrafiken i ett automatiskt mjölkningssystem fungerar beror på ett flertal 
olika faktorer och samspelet mellan dessa. Det är dels stallrelaterade faktorer som 
t.ex.   

• typ av kotrafiksystem 
• placering av vatten och kraftfoder 
• envägs- och selektionsgrindars placering 
• gångbredder 
• utfodringssystem 

och dels system- och managementparametrar som t.ex. 

• principer för mjölkningstillstånd 
• utfodringsstrategier 
• disktider 
• stallrutiner 
• betets placering i förhållande till stallet och drivningsgångarnas utformning 

Det finns även ett flertal produktionsproblem som kan uppkomma i AMS-besätt-
ningar, det mest påtagliga är en sänkt produktion och ett förhöjt celltal. 

För stort antal kor i stallet ger många mjölkningar per dag men kan medföra långa 
och oregelbundna mjölkningsintervall för många kor. Oregelbundna mjölknings-
intervall och ofullständiga mjölkningar minskar produktionen samt ökar celltalet i 
mjölken. Ofullständiga mjölkningar kan t.ex. orsakas av dålig juverform, oklippta 
juver, sparkiga kor, smutsiga juver/spenar, låg mjölkmängd per juverdel och/eller 
korta tider för mjölkningstillstånd, kamerastörningar i form av ljus i kameran, 
smutsigt kameraglas, dålig kalibrering av robotarm samt felaktig individinställning 
av mjölkningsbåset.  

För lite grovfoder eller ojämn utläggning av grovfoder på foderbordet gör att 
fodret tar slut under delar av dygnet. Detta medför att vissa kor får för lite grov-
foder samt att antalet foder- och mjölkningsbesök minskar under delar av dygnet. 
Även dålig grovfoderkvalitet minskar foderintaget och antalet foder- och mjölk-
ningsbesök. 

Vid en hög andel kraftfoder i fullfoderblandningar alt. utfodring av stora kraft-
fodergivor per besök i kraftfoderstationen, finns risk att antalet foder- och mjölk-
ningsbesök minskar.  
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Material och metod 
Projektet genomfördes på två stycken AMS-gårdar med uttalade produktions-
problem. Båda gårdarna mjölkar med två stycken DeLaval VMS. Delaval VMS 
lagrar en stor mängd information om bl.a. kotrafiken i stallet. Denna information 
hämtades via telefonuppkoppling och analyserades före gårdsbesöket för att 
kunna ha en konstruktiv diskussion med brukaren redan under det första gårds-
besöket. Det första gårdsbesöket genomfördes den 11 juni 2007. I besöksgruppen 
ingick en representant för SLU/HUV (Gunnar Pettersson), en representant för  
JTI (Mats Gustafsson), en lokal rådgivare (Jan Nilsson) samt en representant från 
Sparbanken Nord (Anders Lundin). 

Vid besöket gjordes en bedömning av stall och stallrutiner samt vilka åtgärder 
som kan vara möjliga att genomföra på gården i samråd med lantbrukaren. 

För varje gård skrevs en besöksrapport med förslag till åtgärdsprogram, bilaga 1 
och 2. Beslut angående genomförande av åtgärderna, med tidsplan, togs i samråd 
med lantbrukarna.  

Före uppföljningsbesöket den 19 november 2007 gjordes samma kotrafikanalys 
som vid det inledande besöket. Under uppföljningsbesöket redovisade lantbrukaren 
om och när åtgärder utifrån besöksrapporten gjorts. 

Respektive gård användes som sin egen kontroll vad avser kotrafik, mjölkkvalitet 
och juverhälsa, dvs. jämförelsen görs mot hur situationen var innan åtgärder sattes 
in. Uppgifter från kokontroll och mejerileveranser utnyttjades i studien. Insam-
lingen av uppgifter skedde i enlighet med SLU/JTI:s tidigare gårdsstudier. 

Resultat 
Gård 1 

Vid uppföljningsbesöket i november 2007 hade gården genomfört huvuddelen av 
de åtgärder som framfördes i besöksrapporten. Det mesta av arbetet hade riktat  
sig mot att minska antalet ofullständiga mjölkningar. De huvudsakliga åtgärderna 
som gjorts var klippning av juver, regelbundet byte av kamerasvamp, kalibrering 
av kameragnugg, tätare rengörning av kamera/kamerasvamp, genomgång och 
individanpassning av mjölkningsbåsets längd. 

Antalet ofullständiga mjölkningar hade reducerats från ca 11 % (feb-april) till ca 
4 % (okt-nov). Hur antalet ofullständiga mjölkningar fördelar sig över dygnet och 
mellan mjölkningsstationer visas i figur 1 och 2. De åtgärder som ej genomförts 
var att kraftfodergivan inte hade reducerats i samband med mjölkning samt att det 
ej hade genomförts någon gruppering av djur med avseende på juverhälsa. 

Data från mejeriföreningen visar att medeltankcelltalet för två månader före 
besöken sjunkit från 233 000 (juni 2007) till 168 000 (november 2007). En grafisk 
presentation av tankcelltalets utveckling visas i figur 3. Tankcelltalets sänkning har 
åstadkommits av en förbättrad juverhälsa. Mjölk avskiljdes i samma omfattning 
som tidigare.  

 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 



 11

0,0%
5,0%

10,0%

15,0%
20,0%
25,0%
30,0%

0 3 6 9 12 15 18 21 24

Tid på dygnet

%

Okt-nov
Feb-april

 
Figur 1. Ofullständiga mjölkningar i MS1, gård 1. 
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Figur 2. Ofullständiga mjölkningar i MS2, gård 1. 
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Figur 3. Tankcelltalets utveckling, gård 1. 
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Utdrag från kokontrollen visar att antalet kor med juverhälsoklass över fem samt 
med celltal över 300 000 reducerats vid uppföljningsbesöket i november 2007, 
tabell 1. 

Tabell 1. Antal kor med juverhälsoklass över 5 samt kor med celltal över 300 000  
vid besök. 

 Juverhälsoklass >5  Celltal över 300 000 
Besöksdatum/gård jun -07 nov -07  jun -07 nov -07 

Gård 1 27 17  18 10 

Förutom en förbättrad juverhälsa hade korna även ökat i årsproduktion, från 7939 
till 8094 kg ECM. 

Gård 2 

Vid uppföljningsbesöket i november 2007 hade gården genomfört vissa av de 
åtgärder som framfördes i besöksrapporten. Kor motas upp i högre grad vid bås-
rengöring, alla kor som ligger och läcker mjölk motas upp när de upptäcks. Alla 
kor som ligger i väntfållan motas upp när de upptäcks, liggbåsen i väntfållan 
stängdes helt bort i mitten av augusti. Liggbåsen började ströas igen en vecka efter 
besöket i juni samt noggrannare rutiner för uppföljning av ofullständigt mjölkade 
kor har införts.   

Mellan gårdsbesöken hade antalet ofullständiga mjölkningar reducerats från ca 
10 % (jan-mars) till ca 4 % (sept). Hur antalet ofullständiga mjölkningar fördelar 
sig över dygnet och mellan mjölkningsstationer visas i figur 4 och 5. De åtgärder 
som inte genomförts var att stallet ej byggts om för gruppering samt att det ej 
gjorts något åt de hala skrapgångarna. Dessa två åtgärder är dock planerade till 
våren/sommaren 2008. 
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Figur 4. Andelen ofullständiga mjölkningar över dygnet, januari- mars 2007, gård 2. 
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Figur 5. Andelen ofullständiga mjölkningar över dygnet, september 2007, gård 2. 

När liggbåsen stängdes bort förblev medeltiden i väntfållan oförändrad (figur 6), 
vilket innebär att långliggarna har försvunnit från väntfållan och att korna mjölkas  
i den ordning de kom in i fållan. Detta har i sin tur påverkat standardavvikelsen för 
mjölkningsintervall, som i september var ca 3 tim mot drygt 4 tim i juni (figur 7). 
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Figur 6. Väntetid i väntfålla (medel), gård 2. 
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Figur 7. Standardavvikelse väntetid i väntfålla, gård 2. 

Data från mejeriföreningen visar att medeltankcelltalet för två månader före 
besöken sjunkit från 245 000 (juni 2007) till 221 000 (november 2007). En grafisk 
presentation av tankcelltalets utveckling visas i figur 8. Under perioden 1/9–7/9 
var utfodringen ur funktion, vilket påverkade celltalet negativt. 
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Figur 8. Tankcelltalets utveckling, gård 2. 

Utdrag från kokontrollen visar att antalet kor med juverhälsoklass över fem samt 
med celltal över 300 000 reducerats vid uppföljningsbesöket i november 2007, 
tabell 2. Utöver den förbättrade juverhälsan hade korna även ökat i årsavkastning, 
från 8129 till 8411 kg ECM. 
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Tabell 2. Antal kor med juverhälsoklass över 5 samt kor med celltal över 300 000  
vid besök. 

 Juverhälsoklass >5  Celltal över 300 000 
Besöksdatum/gård Jun -07 nov -07  jun -07 nov -07 

Gård 2 54 29  23 11 

Diskussion 
Ofullständiga eller misslyckade mjölkningar innebär att variationen i mjölknings-
intervall ökar inom ko. Det är sedan tidigare känt att såväl hög andel ofullständiga 
mjölkningar som oregelbundna mjölkningsintervall i en besättning medför högre 
tankcelltal. Åtgärder som syftar till att sänka frekvensen ofullständiga mjölkningar 
har därför hög prioritet i en AMS-besättning. 

Båda gårdarna hade vid uppföljningsbesöket fått en reducering av tankcelltal och 
kor med höga celltal/juverhälsoklasser. Reduceringen kan förutom de åtgärder som 
vidtagits även ha åstadkommits via utslaktning av mastitkor, vilket hade gjorts på 
gård 2. 

De två gårdarna hade ökat sin mjölkavkastning per ko. Ökningen kan till viss del 
ha åstadkommits av reduceringen av de ofullständiga mjölkningarna, men även 
andra faktorer som t.ex. grovfoderkvalitet, foderstater och utslaktning av kor på-
verkar detta.  

En reducering av tankcelltalet påverkar avräkningspriset. På gård 1 hade tankcell-
talet sänkts från 233 000 till 168 000 per ml vilket i pengar motsvarar 7 öre per kg 
mjölk i kvalitetstillägg hos den aktuella mejeriföreningen. Motsvarande kvalitets-
tillägg på gård 2 (från 245 000 till 221 000 per ml) var 5 öre per kg mjölk. Ett kvali-
tetstillägg på 7 öre per kg mjölk innebär ungefär 4 000-5 000 kr i ökade intäkter per 
månad för de aktuella gårdarna. Kvalitetstillägget för celltal är i stort sett lika för 
alla Sveriges mejeriföreningar. 

Slutsatser 
Studien visar att den databas som skapas i ett automatiskt mjölkningssystem 
innehåller information som möjliggör en ingående analys av mjölkstationens 
funktion, kotrafiken och tillämpade skötselrutiner.  

Resultaten i studien pekar på att man med små medel kan förbättra juverhälsa  
och mjölkkvalitet i stall med automatisk mjölkning. Främst genom åtgärder som 
minskar andelen ofullständiga mjölkningar och åtgärder som åstadkommer ett 
jämnare mjölkningsintervall. 

Studien visar genom kotrafikanalyser att liggbås i väntfållan ger långa mjölk-
ningsintervall för enskilda kor samt att variationen i mjölkningsintervall ökar. 
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 Bilaga 1 

Gård 1 
Gårdsbesök 2007-06-12 

Mats Gustafsson JTI & Gunnar Pettersson HUV/SLU 

Planlösning 

Stallet består av två avdelningar med en VMS i vartdera, se figur 9. Kotrafiken är 
en tidig DeLaval lösning där alla kor kan gå genom mjölkningsstationen när de 
ska till foderavdelningen. Kor som inte har mjölkningstillstånd har även möjlighet 
att ta sig till foderavdelningen via en Smartgate som är placerad i liggbåsraden 
bredvid mjölkningsstationen. 

 
Figur 9. Planlösning. 

Det relativt nybyggda stallet har en planlösning med gott om utrymme för kor runt 
mjölkningsstationens ingångsgrind. Det fanns separations- och behandlingsutrymmen 
placerade direkt efter utsläppet från stationerna, kor kan därigenom lätt skiljas ifrån 
efter att de blivit mjölkade. Planlösningen har inga direkta brister och det finns stora 
möjligheter för att få en bra och väl fungerande kotrafik. 

Vid foderbordet finns det ungefär en ätplats för två kor vilket ger möjlighet för alla 
kor att få tillgång till foder utan konkurrens. 

Liggbåsen hade enligt djurskyddslagen tillräckliga mått och var rena och välstädade. 
Rutinen med att tillföra och strö med nytt spån varje dag bidrar till en god liggbås-
hygien, vilket krävs för att kunna hålla en god juverhälsa. Utöver den dagliga strö-
ningen behandlades båsen 1 gång i veckan med Stallosan/DryMaxx. 

Gångarna i stallet var hexagonmönstrade och skrapades med 1,5 timmes intervall.  
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Problem 

Gården hade problem med celltalen i besättningen och under det senaste året har 
tankcelltalet varierat mellan 160 000 och 650 000/ml, se tabell 3. 

Tabell 3. Celltalet senaste året, utdrag från kokontrollen. 

Datum Celltal 

2007-05-11 348 

2007-04-13 372 

2007-03-14 650 

2007-02-16 419 

2007-01-09 574 

2006-12-14 265 

2006-11-22 600 

2006-10-17 611 

2006-09-21 377 

2006-08-10 288 

2006-07-09 358 

2006-06-09 159 

Vid besöket var mjölkningsstationens kraftfoderkrubba felaktigt inställd, alltför 
långt utskjuten, för flertalet kor. Kraftfoderkrubbans placering under mjölkning 
påverkar gödselplåtens läge. Gödselplåten fyller en mycket viktig funktion då  
den registrerar kons position och rörelser i mjölkningsbåset. Denna information 
hjälper servicearmen i dess arbete att hitta spenarna vid tvätt och påsättning av 
mjölkningsorgan. När kraftfoderkrubban är alltför långt utskjuten kan inte gödsel-
plåten falla fram mot kon och fungerar då inte. En icke fungerande gödselplåt 
ökar risken för ofullständiga mjölkningar och bidrar därigenom till en försämrad 
juverhälsa. 

Mjölkningsstationernas kamerasvampar var vid besöket smutsiga och en dessutom 
ojämnt sliten. Det ojämna slitaget tyder på att robotarmen var felaktigt kalibrerad. 
Kamerasvampen bör bytas minst varje månad och rengöras med diskmedel dag-
ligen. Under dagen skall den flera gånger fuktas rejält med vatten samtidigt som 
några droppar handdiskmedel tillsätts.  

En regelbunden rengöring borgar för god funktion när det gäller spenletningen 
och därmed även för god mjölkkvalitet. Risken för smittspridning mellan kor och 
ofullständiga mjölkningar minskar när utrustningen är ren, dessutom minskar 
riskerna för repor i kameraglaset.  

Kornas juver bör klippas regelbundet för att underlätta spenletningen och minska 
frekvensen ofullständiga mjölkningar. 

I samband med att stallets kotrafik analyserades beräknades antalet ofullständiga 
mjölkningar. Andelen ofullständiga mjölkningar låg på ca 20-30 % i ena avdel-
ningen. När en spene blir ofullständigt mjölkad innebär det att kon får mjölknings-
tillstånd direkt och får mjölkas nästa gång hon besöker mjölkningsstationen. 
Ofullständiga mjölkningar leder till oregelbundna mjölkningsintervall för samtliga 
juverfjärdedelar, inte bara för den spene som blev ofullständig sist. Oregelbundna 
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mjölkningsintervall leder i sig till fler ofullständiga mjölkningar då juvret är  
olika fyllt och spenarna har olika position varje gång kon besöker VMS. 

Hög andel ofullständiga mjölkningar kan orsakas av bl.a. dålig juverform,  
sparkiga kor, smutsiga juver och spenar, oklippta juver, låg mjölkmängd per 
juverdel och/eller korta tider för mjölkningstillstånd, kamerastörningar i form  
av ljus i kameran, smutsigt kameraglas samt dålig kalibrering av robotarm. 

Varje ofullständig mjölkning skall ses som ett misslyckande och orsakerna till  
den skall så snabbt som möjligt utredas och åtgärdas. Erfarenheter från SLU:s 
försöksgård Kungsängen visar att när frekvensen ofullständiga mjölkningar 
överstiger 3 % medför det förhöjda tankcelltal. 

Kommentarer/åtgärder 

Gruppering 
I alla lösdriftsstall för mjölkkor kan vi identifiera liggbåset som den största 
orsaken till smittspridning mellan kor. Ett liggbås används av 7-8 olika kor per 
dygn. I mjölkgropar väljer man ofta att mjölka kor med dålig juverhälsa sist, med 
ett separat mjölkningsorgan eller skölja ur organet innan nästa ko. I AMS har  
det endast vid ett fåtal tillfällen påvisats att smitta spridits mellan kor via AMS-
enhetens mjölkningsorgan och tvättkopp. I dessa fall har det oftast varit någon 
form av hårdvarufel som åstadkommit detta.  

Det vore en fördel att kunna gruppera djur i juverhälsoklasser för att förhindra 
smittspridning inom besättningen.  

I små besättningar, framför allt i AMS, är det svårt att ha flera juverhälsogrupper  
pga. att de har en gemensam mjölkningsenhet som måste vara tillgänglig för alla  
djur under hela dygnet. Även när man har två AMS-enheter har man problem med  
att ha olika juverhälsogrupper, då det oftast inte är aktuellt att dela besättningen i  
två lika stora delar. Den sjuka gruppen kommer att variera, i normalfallet uppstår  
20-100 mastitfall/100 kor och år samt andelen subkliniska juverfjärdedelar är 5-35 %. 

För att minska smittorisken i stallet bör korna grupperas och sorteras upp i sinkor, 
rekrytering, friska kor samt en celltalsgrupp. Ett förslag på hur detta kan lösas i 
stallet visas i figur 10.  

 
Figur 10. Grupperingsförslag. 
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Vid en omgruppering kan det uppkomma en del övergående problem. Rangen  
ska göras upp i den nya gruppen och de ska vänja sig vid den nya AMS-stationen. 
Vissa kor har svårt att svårt att byta sida vid mjölkning. De kommer dock att 
acceptera den nya stationen efter ett par dagar. Det kan finnas någon enstaka 
individ som definitivt vägrar byta sida.  

I takt med att den friska gruppen växer måste kor flyttas över till cell/mastit-
gruppen. I första hand ska friska kor som är inne på sin sista laktation och friska 
kor som ska slås ut flyttas över till ”sjuksidan” för att bereda plats för friska 
rekryteringsdjur. 

Kraftfoder 
Det utfodras mycket kraftfoder i AMS-stationerna, maxgivan var satt till 3 kg/besök. 
Anledningen till detta uppgavs vara för att minska bråk, konkurrens och bort-
körningar vid kraftfoderstationerna.  

En hög kraftfodergiva i mjölkningsstationen leder ofta till många tompasseringar 
genom mjölkningsstationen av kor som letar kraftfoderrester. I stallet fanns 
många sinkor som inte hade någon kraftfodertilldelning. De flesta av dessa sinkor 
gick genom AMS-stationen till foder. Det kan också vara sinkorna som orsakar 
huvuddelen av bortkörningarna vid kraftfoderautomaterna samt hindrar kor från 
att lämna mjölkningsstationen.  

Kraftfoderrester tillsammans med den höga kraftfodergivan i mjölkningsstationen 
kan också vara orsaken till att så få kor använder sig av smartgaten. 

För att få en bättre trafik och minska antalet tompasseringar genom mjölknings-
stationen rekommenderas att maxgivan i VMS minskas till ca 1,5 kg per besök. 
Trafiken genom smartgaten borde då öka. Genom grupperingen försvinner sin-
korna från denna avdelning, vilket borde minska antalet tompasseringar ytter-
ligare. När sinkorna försvinner kommer troligtvis bortkörningarna i kraftfoder-
automaterna att minska. 

Ofullständiga mjölkningar 
Ta reda på vilka kor det är som blir ofullständiga och försök reda ut vad orsaken 
kan vara. Det kan bero på exempelvis dålig juverform, sparkig ko, smutsiga juver 
och spenar, dålig kalibrering av robotarm eller felaktigt inställt mjölkningsbås 
(fodertrågets placering under mjölkning). 

Sammanfattning åtgärder 

• Gruppera korna i friska, sjuka, sinkor och rekrytering 

• Ta reda på vilka kor som blir ofullständiga och utred dessa 

• Sänk maxgivan av kraftfodret i VMS till 1,5 kg 

• Kontrollera den individuella krubbinställningen (mjölkningsbåsets längd) 

• Byt kamerasvamp regelbundet och rengör dagligen med diskmedel 

• Kontrollera alltid att kameraglaset är rent när tillfälle ges 
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 Bilaga 2 

Gård 2 
Gårdsbesök 2007-06-12 

Mats Gustafsson JTI & Gunnar Pettersson SLU/HUV  

Planlösning 

Stallet hade vid uppförandet en traditionell lösning där kor kunde komma till 
foderbordet antingen genom endera av AMS-stationerna eller via en Smartgate 
där kor utan mjölkningstillstånd kunde passera. I mars 2007 byggdes stallet om 
till en Feed Firstlösning. 

Kor i liggavdelningen kommer till foderavdelningen via en envägsgrind, när  
de sen lämnar foderavdelningen passerar de genom en sorteringsgrind där de 
antingen blir sorterade till en väntfålla för mjölkning eller till en kraftfoderfålla. 
Kor i väntfållan kan fritt välja vilken av stationerna de vill besöka. Efter mjölk-
ning blir de utsläppta i fodergången via en sorteringsgrind där kor som ska 
behandlas/undersökas kan sorteras ifrån automatiskt. Stallets planlösning med 
kotrafik visas i figur 11. 

 
Figur 11. Planlösning med kotrafik (grön linje). 

Utfodringen av ensilage skedde var 3:e timme med en bandfoderfördelare. Färskt 
foder fanns således alltid tillgängligt på foderbordet, vilket är en av förutsättningar-
na för att kunna få en fungerande kotrafik.  

Alla bås höll enligt djurskyddslagen föreskrivna mått och hade gummimattor. 
Korna hade inga problem att lägga/resa sig och verkade ligga bra i båsen. Det 
hade inte använts strö den senaste månaden. Ströbristen gör kor, såväl som juver 
och spenar smutsiga, figur 12. Smutsiga juver ökar antalet ofullständiga mjölk-
ningar, detta orsakas av att kameraglaset lätt blir nedsmutsat vilket i sin tur för-
svårar spenletningen.  
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Figur 12. Ko med smutsigt juver. 

Den hydrauliskt drivna utgödslingen gick kontinuerligt under hela dygnet. I 
dagsläget fanns ett hydraulaggregat som drev skraporna i alla tre gångar, vilket 
innebär utgödsling var 70-80:e minut. Utgödslingens vändläge var felaktigt 
konstruerat vilket medförde att gödseln inte skrapades ända fram och ner i 
kulvertnedsläppet. Skrapornas vändlägen var även de mycket smutsiga.  

Under det senaste kokontrollåret har ett stort antal kor gått till slakt främst pga. 
ben och mastitproblem. Enligt skötare har kor som lagt sig ner i gångarna inte 
tagit sig upp på grund av den blankslipade betongytan, även fläkningar uppgavs 
vara frekvent förekommande. De flesta av korna hade någon form av skada på 
benen. Under gårdsbesöket upplevdes golvet som mycket halt att gå på och 
visuellt såg golvytan väldigt blankslipad ut. Allt detta tyder på att golvet är 
mycket halt, trots att gångarna frästs för två år sedan. 

Problem 

Utöver de ben- och mastitproblem som fanns hade gården även problem med 
celltalen i besättningen. Under det senaste året har tankcelltalet varierat mellan 
150 000 och 850 000/ml, se tabell 4.  

Tabell 4. Celltalsvariation över det senaste året, utdrag ur kokontrollen. 

Datum Celler 

2007-04-24 344 

2007-04-04 301 

2007-02-27 843 

2007-01-10 237 

2006-11-24 149 

2006-10-24 147 

2006-09-24 159 

2006-08-22 298 

2006-06-20 162 

2006-05-27 253 
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Vid punkt 1 i figur 11 finns det en lång återvändsgränd med dålig kotrafik.  Kor 
som finns i gången/liggbåsen får svårt att ta sig ut pga. den relativt smala gången 
och motriktad trafik. Två kor i bredd kan blockera hela gången och helt ”stänga” 
av all kotrafik i denna del. Det finns flera exempel på stall med sådana återvänds-
gränder, med detta fenomen som följd. Ranglåga kor har ingen annan flyktväg än 
upp i båsen vid en konfrontation med ranghöga kor. Resultatet blir troligtvis att 
dessa liggbås knappast används och att det blir kor stående i gångarna. Det hala 
golvet gör att problemet förvärras ytterligare. Generellt ska återvändsgränder 
undvikas för att ge förutsättningar för en bra kotrafik.  

När korna ska lämna foderavdelningen möter de kor som är på väg ut från mjölk-
ningsavdelningen (2). Vid gårdsbesöket blev en ko stående i smartgaten ut från 
mjölkningen på grund av att en ko med högre rang stod vid sorteringsgrinden och 
hindrade henne att passera. Hon blev klämd 10-15 gånger av smartgatens grind. 
Detta är inget problem idag, men när kotrafiken kommer igång kommer denna yta 
att trafikeras hårt. Vid 2,5 mjölkningar per ko och dag blir det 2,5 * 120 kor * 2 = 
600 passeringar genom sorteringsgrinden för mjölkande kor. Ett foderbesök 
mellan varje mjölkning ger ytterligare 300 passeringar genom sorteringsgrinden. 
600+300=900 passeringar per dygn (37 passeringar per timme) på en yta av 3 x 3 
meter, viket innebär väldigt många konfrontationer mellan kor på denna yta.  

I väntfållan innan mjölkning (figur 11, punkt 3) finns det 5 stycken liggbås. Vid 
gårdsbesöket fanns det 3 stycken kor som låg i dessa bås, trots att AMS-stationerna 
var lediga. När kor kommer till en väntfålla är det för att bli mjölkade, inte för vila. 
Det är dock naturligt för kon att lägga sig då hon just varit i foderavdelningen och 
ätit. Kor som ligger i denna avdelning får ett förlängt mjölkningsintervall vilket 
påverkar produktion och juverhälsa negativt.  

När kotrafiken kommer igång kommer det alltid att finnas 6-7 köande kor i vänt-
fållan. Det kommer då att bli oroligt och med risk för skador när utgödslingen går 
ut och in i fållan. En lösning skulle vara att lägga spalt i fållan ovanför gången 
samt ta bort liggbåsen för att skapa mer plats. Om liggbåsen togs bort kommer 
även uppehållstiden i väntfållan minska.  

Kotrafik 

Som framgår av figur 13 varierar antalet mjölkande kor över året. Figuren visar 
dessutom ett nära samband mellan koantal och mjölkningsintervall. Dessvärre 
finns även ett samband mellan koantal och variationen/standardavvikelsen i 
mjölkningsintervall. 

Variationen i antalet mjölkande kor tyder på ojämn inkalvning i besättningen. 
Genom en jämnare fördelning av kalvningarna över året kommer investeringarna  
i stall och mjölkningsutrustning att utnyttjas effektivare. 

Variationen i mjölkningsintervall ligger i snitt på ca 3 tim, vilket kan sägas vara 
normalt för denna besättningsstorlek. Ett problem är dock att det finns ett sam-
band mellan koantal, mjölkningsintervall och variation i mjölkningsintervall. Ju 
fler kor, desto längre mjölkningsintervall och större variation. Tillämpade rutiner  
i stallet fungerar upp till ca 90 mjölkande kor på stall, därutöver förlängs mjölk-
ningsintervallet och variationen ökar. 
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Figur 13. Antal mjölkande kor, mjölkningsintervall samt variation i mjölkningsintervall. 

Under perioden 22 juni t.o.m. 1 augusti 2006 (korna på bete) förlängdes mjölk-
ningsintervallet och variationen fördubblades. Om detta var en betesperiod, måste 
rutinerna för kor på bete ses över för att åtminstone minska variationen. En lösning 
som tillämpats på SLU:s försöksgård Kungsängen med framgång är att 1 gång per 
dygn mota in alla kor som är ute och dessa tillåts inte gå ut igen förrän de har en 
normal mjölkning. En sådan rutin förenklas av att ha en tidsstyrd envägsgrind i 
utgångsporten. 

Fr.o.m. november 2006 har mjölkningsintervallet och dess variation gradvis 
försämrats fram till och med mars 2007, för att under april och maj varit i princip 
konstant och sedan förbättras under juni 2007. Det är möjligt att den successiva 
försämringen är en effekt av allt halare golv i stallet. Någon positiv effekt av 
ombyggnaden till Feed First kan inte ses utöver att försämringen inte fortsatte. 

Mjölkningar under dygnet 
Totala antalet mjölkningar per dygn är högre i MS1 än i MS2, i vart fall innan 
kotrafiken ändrades till Feed First i slutet av mars 2007, figur 14. Skillnaden är 
markant under 2006 men har minskat redan under första kvartalet 2007. Under 
2006 tyder minskningen i antalet mjölkningar/tim under efternatten på att det inte 
funnits tillräckligt med grovfoder på foderbordet efter midnatt. Detta har även 
medfört färre mjölkningar under sen eftermiddag/kväll. Denna effekt av grov-
foderbrist under natten har även påvisats i försök och skall undvikas för att få en 
jämn kotrafik över dygnet. 
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Figur 14. Mjölkningarnas fördelning över dygnet, januari-mars 2006. 

Under perioden januari-mars 2007 är nedgången i mjölkningar under efternatten 
inte lika stor, men kvarstår. Se figur 15.  
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Figur 15. Mjölkningarnas fördelning över dygnet, januari-mars 2007. 

Under maj uppdagades att den utfodring som skulle ske under natten inte genom-
fördes. Felet åtgärdades och mjölkningarnas fördelning över dygnet under maj 
resp. juni 2007 kan användas för att åskådliggöra effekten av foderbrist, figur 16. 
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Figur 16. Mjölkningarnas fördelning över dygnet under maj och juni 2007. 

Som framgår av figur 16 hade återinförandet av en utfodring kl. 03 en direkt 
effekt på antalet mjölkade kor mellan kl. 03 och 06. Det är även möjligt att den 
positiva förändringen i mjölkningsintervall och dess variation enligt figur 13, till 
viss del kan hänföras till bättre tillgång på grovfoder under efternatten. 

Ofullständiga mjölkningar 
Ett stort problem i besättningen är andelen ofullständiga mjölkningar. Även om 
frekvensen sakta minskar ligger den fortfarande skyhögt över den rekommen-
derade maxgränsen, figur 17. I försök på Kungsängen har visats att när andelen 
ofullständiga mjölkningar överskrider 3 % ökar celltalet i mjölken. En ofull-
ständig mjölkning ökar variationen i mjölkningsintervall mellan juverfjärdedelar 
och därmed försämras juverhälsa och produktkvalitet. 
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Figur 17. Andelen ofullständiga mjölkningar 2005-2007. 
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Frekvensen ofullständiga mjölkningar varierar över dygnet, och är lägst mellan kl. 
06 och 18. Se figur 18. Detta tyder på att en bidragande faktor är att robotarmen har 
problem att hitta spenar för rengöring/mjölkning eftersom kameraglaset inte är rent. 
Försämringen kommer snabbt efter kl. 18, vilket tyder på att de kor som kommer  
in för mjölkning drar med sig gödsel in i mjölkstationen som därefter överförs till 
kameraglaset. 
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Figur 18. Andelen ofullständiga mjölkningar över dygnet, januari- mars 2007. 

Även under den bästa perioden på dagen ligger andelen ofullständiga mjölkningar 
på 5 % eller däröver, vilket även det är för högt. Detta tyder på att även juver och 
spenar inte är rena vid mjölkning, varför kameraglaset snabbt blir nedsmutsat. 
Orena juver och spenar tyder på dålig rengöring och bristande hygien i liggbåsen. 

Feed First: Vistelsetid i väntfållan under dygnet 

Figur 19 visar att 50 % av korna blir mjölkade inom 30 minuter efter att de gått in 
i väntfållan under en stor del av dygnet. Det finns tre toppar då vistelsetiden upp-
går till ca 1 timme. Orsaken till detta kan vara avbrott för disk eller ojämnheter i 
fodertillförseln. Mönstret är detsamma under april och juni. Det bör observeras att 
mediantiden är lägre än medelvärdet. 
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Figur 19. Vistelsetid i väntfålla (medianvärden). 

I figur 20 redovisas observerade maxvärden för vistelsetid i väntfållan. Som fram-
går av figuren finns det kor som regelmässigt lägger sig i väntfållan och får bli 
liggande upp till ca 6 timmar. För kor som går in under kvällen/natten ligger max-
värdet upp emot 13 timmar, dvs. de har inte rest sig förrän skötaren motat upp 
dem på morgonen. Situationen har förbättrats under juni jämfört med april, vilket 
kan bero på att den återinförda utfodringen kl. 03 ökar motivationen för kor som 
ligger i väntfållan att resa sig upp och på vägen till foderavdelningen bli mjölkade. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 3 6 9 12 15 18 21 24

Gick in i väntfållan kl

Minuter
Juni
April

Figur 20. Vistelsetid i väntfålla (observerade maxvärden). 
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Kommentarer/åtgärder 

Planlösning 
I ett lösdriftsstall för mjölkkor kan vi identifiera liggbåset som den största orsaken 
till smittspridning mellan kor. Ett liggbås används av 7-8 olika kor per dygn. I 
mjölkgropar väljer man ofta att mjölka kor med dålig juverhälsa sist, med ett 
separat mjölkningsorgan eller skölja ur organet innan nästa ko. I AMS har det 
endast vid ett fåtal tillfällen påvisats att smitta spridits mellan kor via AMS- 
enhetens mjölkningsorgan och tvättkopp. I dessa fall har det oftast varit någon 
form av hårdvarufel som åstadkommit detta.  

Det vore en fördel att kunna gruppera djur i juverhälsoklasser för att förhindra 
smittspridning inom besättningen.  

I små besättningar, framför allt i AMS, är det svårt att ha flera juverhälsogrupper 
pga. att de har en gemensam mjölkningsenhet som måste vara tillgänglig för alla 
djur under hela dygnet. Även när man har två AMS-enheter har man problem med 
att ha olika juverhälsogrupper, då det oftast inte är aktuellt att dela besättningen i 
två lika stora delar. Den sjuka gruppen kommer att variera, i normalfallet uppstår 
20-100 mastitfall/100 kor och år samt andelen subkliniska juverfjärdedelar är 5-
35 %. 

Stallet kan med relativt enkla medel byggas om till planlösningen i figur 21. Plan-
lösningen ger möjlighet att hålla två separata grupper, en för friska djur (grön) 
samt en för kor med förhöjt celltal (röd). Kogrupperna har ett gemensamt foder-
bord och mjölkning men separata liggavdelningar. Celltalsgruppens storlek kan 
enkelt justeras efter aktuellt behov genom att flytta en grind. 

 

 
Figur 21. Nytt planlösningsförslag med grupperingsmöjlighet. 

När kon ska lämna foderavdelningen (1) blir hon antingen sorterad till avdel-
ningen för friska kor (3) eller till riskkoavdelningen (2), alternativt till mjölkning. 
Genom att ha både kraftfoder och vatten i riskkoavdelningen (2) samtidigt som 
kon kommer mätt från foderavdelningen har hon allt hon behöver i denna stalldel. 
När en riskko har vilat färdigt och åter beger sig mot foderavdelningen lämnar 
hon riskkoavdelningen via en envägsgrind. För att minska risken för smittsprid-
ning mellan riskkorna kan denna avdelning rengöras oftare och man kan använda 
sig av mer strömedel. 

Med en juverhälsogruppering minimeras risken för smittspridning från sjuka till 
friska kor, vilket oftast medför ett lägre celltal på besättningsnivå. En god juver-
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hälsa och låga celltal ger en högre produktion, en merbetalning för mjölken i de 
flesta mejeriföreningar samt minskade veterinärkostnader. 

För att få ner vistelsetiden i väntfållan bör liggbåsen tas bort alternativt spärras av. 
Så länge liggbåsen finns kvar, måste liggande kor i väntfållan rutinmässigt motas 
upp för mjölkning så snart det finns personal i stallet. 

Golv-/benproblem 

Kor med benproblem och kor som har ett halt underlag blir mindre aktiva, ligger 
längre tid i liggbåsen och står ofta stilla i gångarna. Detta gör att kon gör färre 
foderbesök och det blir svårt att hålla ett jämnt mjölkningsintervall. Om antal 
foderbesök minskar, sjunker konsumerad mängd ts och därmed även mjölkavkast-
ningen. Det oregelbundna mjölkningsintervallet påverkar celltalet negativt, ett 
jämnt mjölkningsintervall runt 8-10 timmar är att föredra. Oregelbundna mjölk-
ningsintervall ger även ofta upphov till ofullständiga mjölkningar pga. att spen-
positionerna varierar mellan mjölkningstillfällena och att robotarmen därigenom  
får svårt att hitta spenarna.  

Till dessa produktionsproblem får man även ett merarbete för hämtning av kor 
som är sena till mjölkning samt hämtning av ofullständiga kor. 

Kan man komma tillrätta med problemen? 
I en pilotstudie i anslutning till en ordinarie klövverkning på SLU:s försöksgård 
Kungsängen valdes den ko med sämst klövhälsa ut. Kon följdes 4 dagar innan och 
7 dagar efter klövverkningen, figur 22. Stå/liggtid registrerades med en sensor-
prototyp, mjölkningsintervallet registrerades i VMS samt ätintervallet registrerades 
i speciella foderkrubbor. 
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Figur 22. Liggtid, samt intervall för grovfoderintag och mjölkning för halt ko. 
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Efter klövverkningen sjönk kons liggtid från 1060 minuter per dygn till ca 850 
minuter per dygn, vilket är ett normalt värde för kor i lösdrift. Efter klövverk-
ningen blev kon således 3,5 timmar mer aktiv per dag, vilket i sin tur resulterar i 
fler ättillfällen och ett jämnare mjölkningsintervall. Fler ättillfällen ger en större 
konsumtion av grovfoder samt mer mjölk. Ett jämnt mjölkningsintervall är posi-
tivt för juverhälsan och minskar risken för ofullständiga mjölkningar.  

Motsvarande resultat kan förväntas på gård 2 om man kommer tillrätta med de 
hala gångarna. Återhämtningen kommer troligtvis inte gå lika fort pga. att många 
kor hade allvarliga benlidanden som tar tid att läka.  

För att förbättra underlaget för korna är ett alternativ att lägga in gummimattor i 
de två liggbåsgångarna samt fräsa foderbordsgångens yta med en betongfräs. Det 
är lämpligt att ha både gummi och betong i stallet för att få ett visst ”naturligt” 
slitage på klövarna. Om alla gångar fräses finns risk för att korna får klövproblem 
orsakat för stort slitage. 

Sammanfattning åtgärder 

• Fräs upp skrapgångarna/lägg in gummimattor 

• Ändra planlösningen och gruppera djuren 

• Återinför strö i liggbåsen 

• Kor som ligger i väntfållans liggbås ska motas upp regelbundet. Alternativt 
ska liggbåsen stängas bort 

• Mota upp djur som ligger och läcker mjölk 

• Kontrollera den individuella krubbinställningen (mjölkningsbåsets längd) 

• Kontrollera alltid att kameraglaset är rent när tillfälle ges 
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... är ett industriforskningsinstitut som forskar, utvecklar och informerar inom 
områdena jordbruks- och miljöteknik samt arbetsmaskiner. Vårt arbete ger dig 
bättre beslutsunderlag, stärkt konkurrenskraft och klokare hushållning med 
naturresurserna. 

Vi publicerar regelbundet notiser på vår webbplats om aktuell forskning och 
utveckling vid JTI. Du får notiserna hemskickade gratis om du anmäler dig på 
www.jti.se 

På webbplatsen finns även publikationer som kan läsas och laddas hem gratis, t.ex.: 

JTI-informerar, som kortfattat beskriver ny teknik, nya rön och nya metoder inom 
jordbruk och miljö (4-5 temanr/år). 

JTI-rapporter, som är vetenskapliga sammanställningar över olika projekt. 
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kan beställas som lösnummer. Du kan också prenumerera på JTI-informerar. 
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