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Förord 
Intresset för automatisk mjölkning (AMS) har de senaste åren ökat markant. Det 
kan förklaras med att AMS uppges underlätta de dagliga sysslorna inom mjölk-
produktionen och ge lantbrukaren en större frihet. En övergång från konventionell 
mjölkning till AMS medför givetvis förändringar för såväl kor som lantbrukare. 
Det finns mycket kunskap rörande arbetsförbrukningen i konventionella ladu-
gårdar, men kunskapen om hur arbetsbelastningen ser ut i ett AMS är däremot 
mycket begränsad.  

Denna studie har som syfte att undersöka hur mycket arbetstid som åtgår för olika 
arbetsmoment vid konventionell och automatisk mjölkning. Vidare undersöks även 
hur arbetsförbrukningen förändras med dubbla AMS-stationer. Resultatet utgör ett 
viktigt beslutsunderlag för lantbrukare som står inför en nyinvestering i ett mjölk-
ningssystem. Undersökningen är finansierad av Stiftelsen Lantbrukforskning och 
DeLaval International AB. 

Uppsala i december 2004 

Lennart Nelson 
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 
När en lantbrukare investerar i ett automatiskt mjölkningssystem (AMS) har  
det konstaterats att det sker en avsevärd förändring i såväl arbetstid som arbets-
uppgifter. Syftet med denna studie är att undersöka de skillnader i arbetstid  
och arbetsmoment som finns mellan konventionell och automatisk mjölkning. 

Tidsstudier genomfördes på totalt 12 svenska gårdar, fyra gårdar med konven-
tionell mjölkning (2x3 tandem), fyra gårdar med en AMS samt fyra gårdar med 
dubbla AMS-stationer. För att studera variationen av arbetstiden inom gård 
gjordes återbesök på två av AMS-gårdarna efter ett år. De konventionella besätt-
ningarna varierade från 59 till 71 kor, AMS-besättningarna varierade från 55 till 
67 respektive 109 till 135 kor. Alla AMS-besättningarna tillämpade någon form 
av styrd kotrafik. Stallpersonalen observerades under en arbetsdag. Endast arbete 
relaterat till kor och ungdjur studerades. Arbetet delades in i följande kategorier; 
rengöring, AMS, mjölkningsarbete, utfodring, djurhälsa, planering, ungdjur och 
övrigt.  

När stallarna med konventionell mjölkning i grop jämförs med AMS fanns det 
ingen skillnad i arbetet rörande djurhälsa, planering, ungdjur och övrigt. Faktorer 
som planlösning, inhysning/utfodringssystem för ungdjur och tillfälliga händelser 
påverkade arbetet i större grad än typen av mjölkningssystem. 

Arbete relaterat till mjölkningen i grop förbrukade 4,3 (4,0-4,6 [min-max]) 
minuter per mjölkande ko och dag (mpmk). Denna tid står närmast i relation till 
arbetsposten AMS som förbrukade 1,5 (1,1-1,7) mpmk för enkelstationer och  
1,2 (0,5-2,9) mpmk för dubbelstationerna. 

AMS-gårdarna förbrukade mer tid för utfodring, 0,75 (0,6-1,1) mpmk, jämfört 
med de konventionella 0,45 (0,3-0,7) mpmk. Antalet utfodringstillfällen var fler  
i AMS-besättningarna. Det fanns ingen skillnad i arbetstid (mpmk) mellan en och 
tvåstationsgårdarna. 

Liggbåsen rengjordes och ströades mer frekvent på singel AMS-gårdarna (0,6 
mpmk) än på de konventionella (0,4 mpmk). Dubbelstationsgårdarna förbrukade 
30 % mindre tid per ko för rengöringsarbete än enstationsgårdarna. 

Vid återbesök på två av AMS-gårdarna erhölls inga större skillnader i arbetstid 
vad gäller rengöring/ströning av liggbås och utfodring. Tiden för AMS-arbete  
var det samma på en av gårdarna men hade mer än halverats på den andra. 

Slutsatsen från denna studie är att arbetstiden kan göras 2,4 minuter kortare per 
mjölkande ko och dag på en AMS-gård med en AMS-station, jämfört med ett 
konventionellt tandemstall (2x3) i samma storlek. En gård med 55 mjölkande kor 
med mjölkning i en tandemgrop (2x3) skulle totalt kunna spara upp till 2 ½ timme 
per dag med AMS. Arbetet rörande rengöring, utfodring och AMS minskade med 
0,4 mpmk när en och tvåstationsgårdar jämfördes. 

Den tidsbesparing som uppkommer vid investeringen i AMS kan antingen användas 
för att minska arbetskostnader, annat arbete eller fritid.  
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Summary 
When a farmer changes system from conventional milking to an automatic 
milking system (AMS) it is stated that there is a considerable change in the 
amount of work and the alteration within the work. Therefore the present study 
was to evaluate the indicated differences in working time and working tasks 
between conventional and automatic milking. 

Time studies were made on four farm with conventional milking (tandem parlour 
2x3), four farms with one AMS unit and four farms with double AMS units. To 
study the variation within farms, two of the AMS farms were visited twice. The 
conventional herds varied from 59 to 71 cows, the AMS herds from 55 to 67 and 
109 to 135 cows. All the AMS farms had forced cow traffic, some had smart-gates 
installed. The staff was observed during one entire working day. Only stable 
related work was studied. The work was divided into the following categories; 
cleaning, AMS, management, animal health, feeding, young cattle, milking and 
other work.  

When comparing the conventional and the AMS stables there was no difference  
in the work concerning animal health, management, young cattle and other work. 
Factors such as barn lay-out, floors, housing and feeding type of young cattle 
affected work requirements more than type of milking system.  

Work connected to conventional milking consumed 4,3 (4,0-4,6 [min-max]) 
minutes per milking cow and day (mpmc). This should be compared with the 
AMS work which consumed 1,5 (1,1-1,7) mpmc for single units and 1,2 (0,49-
2,89) mpmc for the double AMS. 

AMS farms consumed more labour time for feeding, 0,75 (0,6-0,9) mpmc, than 
conventional milking 0,45 (0,3-0,7) mpmc. A more frequent feeding mainly 
causes this difference. There was no difference in labour time (mpmc) between 
single- and double box AMS farms.  

Cubicles were cleaned and littered more frequently in the single box AMS farms 
(0,6 mpmc) than in the conventional farms (0,4 mpmc). The double station AMS 
consumed 30 % less work per cow than the single AMS farms. 

At the second visit at two of the AMS farms there was no big difference in 
working time concerning cleaning/littering and feeding. The AMS work was  
the same for one of the farms but had been lowered 50 percent at the other farm. 

The conclusion of this study is that working time can be approximately 2,4 
minutes shorter per milking cow and day in a single box AMS farm, when 
compared with a conventional stable of the same size. A farm with 55 milking 
cows with parlourmilking (tandem 2x3) would in total save approximately  
two and a half hour per day when investing in an AMS. The work concerning 
cleaning, feeding and AMS is reduced with 0,4 mpmc when single and double 
box systems are compared. The labour savings when investing in an AMS can  
be used for other farm work, labour savings, other occupations or leisure. 
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Bakgrund 
Inom mjölkproduktionen i Sverige råder en stark rationaliseringstrend. De senaste 
åren har omkring tre mjölkproducenter per dag slutat och de producenter som väljer 
att fortsätta satsar på större besättningar och ny teknik. Den teknik som varit mest 
revolutionerande under 90-talet är Automatiska mjölkningssystem (AMS).  

Denna rationaliseringstrend från konventionell mjölkproduktion till AMS innebär 
också radikala förändringar i arbetsmiljön. Med AMS förändras arbetsmiljön och 
en del av det monotona och tunga arbetet minskar i och med att främst det dagliga 
mjölkningsarbetet för skötaren försvinner (Rossing et al., 1997), men däremot kvar-
står den övriga hanteringen av djuren. Samtidigt ställs nya krav på lantbrukaren 
med mer planering, kontroll och uppföljning av AMS (Karlsson & Andersdotter, 
1999). Lantbrukaren skall dessutom ständigt vara tillgänglig per mobiltelefon, för 
att ta emot eventuella larm från systemet. Att ständigt vara under jour kan uppfattas 
som mer stressande än det vanliga mjölkningsarbetet (Lundqvist, 1992; Sonck, 
1995; 1996).  

Ytterligare en förändring i arbetsrutinerna är att lantbrukaren förlorar den dagliga 
kontakten med djuren som den konventionella mjölkningen innebär. För att fort-
farande ha kontroll över djurhälsa och brunst behöver nya rutiner utformas till-
sammans med de nya hälsotal som systemet ger (Benfalk et al., 1999). I tidigare 
studier har påpekats att en stor fördel med AMS är inbesparing av arbetstid  
(Devir et al., 1997; Sonck, 1996; Dijkhuizen et al., 1997). Å andra sidan redo-
visar Artmann och Bohlsen (2000) en spridning i tidsåtgången, från ett minskat 
arbetsbehov på 46 % till en ökning på 27 % jämfört med ett konventionellt fisk-
bensstall. Att få en korrekt uppfattning av tidsåtgången i AMS är av stor vikt för 
totalekonomin av systemet, samt ett viktigt beslutsunderlag för lantbrukare som 
står inför en eventuell investering i systemet. 

Syfte 
Studiens syfte är att mäta hur mycket arbetstid som åtgår för olika arbetsmoment 
på gårdar med konventionella och automatiska mjölkningssystem med en eller två 
AMS-enheter. Utifrån dessa studier kan bedömningar göras på hur stor arbetstids-
besparingen blir när man investerar i ett automatiskt mjölkningssystem samt vilka 
storskalighetsfördelar man kan förvänta sig med två AMS-stationer.  

Material och Metod 
Val av gårdar 

Totalt har 12 gårdar med en besättningsstorlek på mellan 55 och 135 kor besökts. 
I tabell 1 visas besättningsstorlek samt utgödslings- och grovfodersystem för de 
studerade gårdarna. En utförligare beskrivning av de 12 gårdarna visas i bilaga 1. 
På två av AMS-gårdarna gjordes återbesök efter ett år för att studera arbetstids-
variationen inom gård. 

Gårdvalet gjordes i samråd med lokala rådgivare samt med DeLaval. Målet var  
att välja sådana gårdar som kan anses vara representativa för landet.  
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Tabell 1. Sammanställning över gårdarnas stall- och utfodringssystem. 

Gård Kor 
mjölkande/totalt 

Mjölknings-
system 

Liggbås-
rader 

Grovfoder-
system 

Utgödslingssystem 

Konv 1 45/60 Tandem 
2x3 

2 Rundbalar Skrapad gång 

Konv 2 47/59 Tandem 
2x3 

2 Rundbalar Spalt 

Konv 3 61/71 Tandem 
2x3 

3 Plan/tornsilo Skrapad gång 

Konv 4 56/67 Tandem 
2x3 

2 Rundbalar Spalt 

AMS 1 48/55 VMS 4 Tornsilo Spalt, skrapad gång 

AMS 2 55/62 VMS 3 Rundbalar Spalt, skrapad gång 

AMS 3 59/67 (51/57) VMS 3 Tornsilo Spalt 

AMS 4 49/56 VMS 2 Rundbalar Spalt 

2xAMS1 89/110 2xVMS 3 Slang ensilage Skrapad gång 

2xAMS2 86/115 2xVMS 2 Rundbalar Skrapad gång 

2xAMS3 103/115 2xVMS 3 Rundbalar Skrapad gång 

2xAMS4 95/109 (104/109) 2xVMS 4 Limpa Spalt 

Studien har genomförts på två huvudtyper av mjölkproduktionssystem, lösdrifts-
stall med mjölkgrop (tandemstall, 2x3) respektive en eller två AMS-stationer. 
Samtliga AMS-gårdar hade någon form av styrd kotrafik. Gårdarna valdes så att 
ett flertal nyckelfaktorer är så lika som möjligt. Nyckelfaktorer som vägdes in i 
valet av gårdar var bl.a. storlek och ålder på anläggningen, arbetskraft, mekani-
seringsgrad samt typ av företag. Ett krav på AMS-gårdarna var att anläggningen 
skulle ha varit i drift minst ett år för att eliminera problem som har med själva 
uppstarten att göra. 

För att kunna mäta skillnader i tidsåtgång för olika gårdar och system definierades 
ett antal arbetsmoment såsom mjölkningsarbete, rengöring, utfodring, AMS, 
skötsel ungdjur och övrigt. Momenten delades in ytterligare vilket framgår av 
bilaga 2. 

Tidsstudier 

Under studien följdes lantbrukaren på de utvalda gårdarna under en normal arbets-
dag. Detta för att täcka in alla dagliga arbetsmoment. Alla arbetsmoment rörande 
mjölkkornas och ungdjurens skötsel registrerades. Duration och ordningsföljd för 
momenten noterades i ett protokoll. Arbetstiden mättes med ett manuellt tidur.  
När flera personer arbetade i ladugården inkluderades även dessa personers arbets-
tid till de olika arbetsmomenten och operationsstegen för att kunna beräkna den 
totala arbetstidsförbrukningen. När två arbetsmoment genomfördes samtidigt 
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fördelades tiden med 50 % på vartdera momentet, ett exempel på detta är när  
kor drivs till mjölkning samtidigt som liggbåsen skrapas. För att möjliggöra 
jämförelser mellan gårdar räknas tiden för kor och ungdjur var för sig. Detta för  
att hanteringen av ungdjur ofta skiljer sig mycket mellan gårdar. 

Data och faktorer som påverkar tidsstudierna noterades i ett formulär under de 
praktiska studierna. Gårdsuppgifter av allmänt intresse noterades i samband med 
intervju av lantbrukare och anställda i ett förtryckt protokoll (bilaga 3). Bland 
annat noterades icke dagliga arbetsmoment, tidsåtgången för dessa och hur ofta 
dessa arbeten gjordes. Exempel på sådana arbetsmoment är; tömning av pump-
brunn, bära in nytt strö och krossning av spannmål. 

För att täcka in den tid som åtgår för larmhantering i AMS skrevs en larmlista ut 
för den senaste månaden som analyserades tillsammans med lantbrukaren. Antalet 
larm på arbetstid respektive icke arbetstid noterades samt en uppskattning gjordes 
på tidsåtgången per larmtillfälle. 

AMS-gårdarna besöktes under mars-april och november-december 2003 samt 
december 2004. De konventionella gårdarna besöktes under mars-april 2003.  

Resultat  
Mjölkning i konventionella stall 

Mjölkningsarbetet i de konventionella stallarna indelades i mjölkning, för- och 
efterarbete, drivning av kor till och från mjölkning samt rengöring, se bilaga 1. På 
tre av de fyra gårdarna hade man dubbel bemanning under en del av mjölknings-
arbetet i gropen. I tabell 2 redovisas hur mjölkningsarbetet i lösdrifterna fördelade 
sig, även den procentuella del av mjölkningen som var dubblerad redovisas. Samt-
liga tandemstallar mjölkade två gånger per dygn. I samtliga lösdriftsstall skrapa-
des båsen samtidigt som korna drevs till mjölkning, tidsåtgången för de samtidiga 
arbetena fördelades med halva tiden på vartdera momentet. 

Tabell 2. Mjölkningsarbete, minuter/mjölkande ko och dag. 

Gård Antal 
mjölkande 
kor 

Förbered
elser 

Drivning 
av kor 

Mjölkningstid 
/varav 
dubbel(%) 

Rengöring   
/spolning 

Disk Totalt 

Konv. 1 45 0,3 0,5 2,8 / 29% 0,4 0,2 4,3 

Konv. 2 47 0,3 0,5 3,1 0,2 0,2 4,3 

Konv. 3 61 0,1 0,2 3,7 / 7% 0,4 0,2 4,6 

Konv. 4 56 0,1 0,2 3,1 / 65% 0,4 0,2 4,0 

 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

12

Arbete med AMS 

Dagligt arbete 

AMS-arbetet förbrukade 0,8 till 1,8 minuter per mjölkande ko och dag för enstations-
gårdarna medan tvåstationsgårdarna förbrukade mellan 0,5 och 2,9 minuter per 
mjölkande ko och dag. Det arbete som varierade mest mellan gårdarna var vänta på 
att hjälpa ko och hjälpa kor vid mjölkningen i AMS (0-1,3 minuter per ko och dag) 
samt rengöring av AMS (0,1-0,8 minuter per ko och dag), vilket åskådliggörs i 
figur 1. I posten övrigt finns främst arbete som rör service och underhåll av AMS. 
Exempel på arbete som finns i posten övrigt är kontroll av aktiva luftinsläpp, ny 
spenspray, filterbyte, kontroll av vacuumpump och kompressor. När kor som var 
sena till mjölkning hämtades och rengöring av liggbås inträffade samtidigt fördelades 
arbetstiden med 50 % på vartdera momentet.  
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Figur 1. Uppmätt tidsåtgång för arbete relaterat till AMS, minuter per mjölkande ko och 
dag. 

Larmhantering 

En larmlista för de senaste 30 dagarna skrevs ut vid besöket och analyserades till-
sammans med brukaren. Brukaren fick även uppskatta tidsåtgången för varje larm-
tillfälle. Larm som roboten klarar av själv, larm i samband med service samt larm 
som brukaren själv vill ha är ej medräknade i larmstatistiken. Ett exempel på larm 
som bonden vill ha är ”cow trapped” då en förinställd ko hålls kvar i mjölknings-
båset för t.ex. behandling. På de besökta gårdarna var det i genomsnitt sex larm 
som behövde åtgärdas per månad i enstationssystemen och 15 stycken per månad 
på dubbelstationsgårdarna. Tabell 3 visar larmfrekvensen på varje gård samt om de 
inföll under eller utanför arbetstid.  
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Tabell 3. Larmfrekvens (antal/vecka & månad) och tidpunkt på de studerade AMS-
gårdarna. 
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Antal larm/månad 5 4 7 4 9 13 24 12 10 11 

   Arbetstid (st) 1 1 1 3 4 10 15 8 6 7 

   Annan tid (st) 4 3 6 1 5 3 9 4 4 4 

Antal larm/vecka 1,2 0,9 1,6 0,9 2,1 3,0 5,6 2,8 2,3 2,5 

Rengöring och ströning av liggbås 

Den tid som åtgår till ströning beror bland annat på hur ofta man ströar, lagrings-
platsen, strötyp och ströteknik. På de studerade gårdarna varierade tiden för strö-
ning mellan 0,1 och 0,9 min/ko och dag. Tiden för rengöringen av båsen varierade 
mellan 0,1 och 0,9 minuter per mjölkande ko och dag. Strö och rengöringsarbete 
finns även redovisade i figur 2. Rengöringen av båsen skedde ofta i samband med 
en annan arbetsaktivitet t.ex. drivning av kor till mjölkning och hämtning av kor 
som är sena till mjölkning i AMS. Arbetstiden har i dessa fall fördelats med 50 % 
på vartdera arbetsmomentet.  

Det vanligaste strömedlet i studien var spån (7st), andra strömedel som förekom 
var hackad halm (3 st) och torv (2 st). 
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Figur 2. Tidsåtgång för ströning och gödsling (minuter per mjölkande ko och dag). 
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Utfodring och beredning av grov- och kraftfoder 

I utfodringsarbetet ingår tid för lastning, transport, fördelning på foderbordet, 
rengöring av foderbordet samt bortforsling av spill.  

Utfodring av kor kan ske med hjälp av många olika tekniska hjälpmedel, från 
manuellt till helt automatiskt. Det vanligaste systemet på de besökta gårdarna var 
rundbalar, hanteringen och utfodringsstrategierna varierade ändock. I samtliga 
stall användes kraftfoderstationer för utfodring av kraftfoder. På två av de konven-
tionella gårdarna utfodrades en lockgiva med kraftfoder i samband med mjölk-
ningen. Samtliga AMS-stall gav en kraftfodergiva i mjölkningsstationen under 
mjölkning. 

Arbetstiden för utfodring kan delas upp i två delar, beredning/lastning och 
utfodring. Hur dessa två arbetsmoment fördelar sig på de olika gårdarna visas i 
figur 3. 
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Figur 3. Tidsåtgång för foderberedning/lastning och utfodring (minuter per mjölkande ko 
och dag). 

Kommentarer: 

Konv 1 Bär in rundbalar direkt på foderbordet 2 gånger om dagen med lastmaskin utan 
omlastning. 

Konv 2 Hänger upp rundbalar i rälshängda spjut en gång om dagen, utfodrar manuellt 
morgon och kväll. 

Konv 3 Bär in nytt plansiloensilage med lastmaskin varannan dag. Morgon och kväll 
trycks fodret intill ätplatserna. 

Konv 4 Bär in rundbalar på foderbordet varannan dag. 

AMS 1 Utfodrar tornsiloensilage 3 gånger om dagen med rälshängd manuell rivarvagn. 

AMS 2 Rundbalar lastas i rälshängda spjut en gång om dagen. Utfodrar rundbalsensilage 
manuellt 3 gånger om dagen. 

AMS 3 Tornsiloensilage utfodras med manuell rälshängd rivarvagn 2 gånger om dagen. 

AMS 4 Nya rundbalar utfodras vid behov (~1 gång om dagen). Ensilage fördelas manuellt 
på utfodringsplatsen, detta sker regelbundet. 
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2xAMS 1 Olika ensilagepartier blandas i mixervagn och utfodras morgon och kväll. 
Ensilagepartier mixas för att få en jämnare kvalitet.  

2xAMS 2 Rundbalsensilage utfodras med upprullare morgon och kväll, vid behov även 
mitt på dagen. 

2x AMS 3 Utfodring av rundbalar med rälshängd manuell upprullare 3ggr/dag. 

2xAMS 4 Ensilage läggs ut tre gånger om dagen med rälshängd rivarvagn som lastas 
från rivarficka. Rivarfickan lastas med traktor, från en ensliagelimpa, en gång om dagen. 

Tiden för att transportera foder från lagerplats till stall är ej medräknat i tids-
studierna. När transporten in i stallet skett från ett intilliggande (<~50m) foder-
lager har dock tiden räknats med. 

Utfodringsfrekvensen var något högre för AMS-stallarna jämfört med de konven-
tionella gårdarna (figur 4). I medeltal utfodrades ensilage 2,75 gånger per dygn på 
tvåstationsgårdarna, 2,25 gånger per dygn på enstationsgårdarna och 1,25 gånger 
per dygn i stallarna med mjölkning i grop. 
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Figur 4. Tillförsel av nytt foder på foderbordet (antal utfodringar per dygn). 

Kalvar/ungdjur 

I studierna har endast det dagliga arbetet studerats, t.ex. har tid för utgödsling  
av ströbäddar, större rengöringar och flyttning av djur ej räknats med. Samtliga 
gårdar sålde tjurkalvarna vid låg ålder. Hur de olika ungdjurskategorierna är 
inhysta samt hur kalvarna utfodras på de studerade gårdarna redovisas i tabell 4. 
Endast data från konventionella och enstationsgårdarna redovisas då tvåstations-
gårdarnas ungdjur inhystes i andra stallar som inte besöktes under tidsstudien. 
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Tabell 4. Inhysnings- och mjölkutfodringsform för kalvar och ungdjur. 

 Kalvar 

Inhysning/mjölkutfodring 

Ungdjur 

Inhysning 

Rekrytering 

Inhysning 

Konv 1 Ensambox/hink Uppbundna Uppbundna 

Konv 2 Gemensambox/hink Uppbundna Avd. i lösdrift 

Konv 3 Gemensambox/amko Djupströ Avd. i lösdrift 

Konv 4 Gemensambox/kalvamma Uppbundna/boxar Djupströ 

AMS 1 Gemensambox/amko Djupströ Ligghall med liggbås 

AMS 2 Gemensambox/kalvamma Avd. i lösdrift Avd. i lösdrift 

AMS 3 Gemensambox/kalvamma Spaltbox Avd. i lösdrift 

AMS 4 Ensamboxar/hink Spaltbox Spaltbox 

Gård 1 och 2 hade bundna ungdjur, övriga gårdar hade olika former av lösdrift för 
ungdjuren. Ungdjursarbetet delades in i utfodring av mjölk, utfodring av kraft/grov-
foder samt utgödsling/ströning. Hur dessa arbetsmoment fördelade sig på de 
studerade gårdarna visas i figur 5.  
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Figur 5. Tidsåtgång för arbete med kalvar och ungdjur (minuter per mjölkande ko och 
dag). 

Kommentarer: 

Konv 1 Ungdjuren hålls uppbundna i gamla ladugården och sköts till stor del av brukarens 
far och mor. 

AMS 2 Tillsyn och skötsel av kalvar sköts av brukarens fru under cirka en timme på 
morgon och en timme på kvällen. Ungdjuren utfodras samtidigt som korna.  

AMS 3:å Hade vid besöket 4 stycken kalvar som matades råmjölk med nappflaska.  

AMS 4 Brukaren hade inga småkalvar vid besöket pga en förskjutning av kalvningarna till 
hösten.  



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

17

Total arbetstid 

Vid arbetsmiljöstudier är den totala arbetstiden intressant, den totalt förbrukade 
arbetstiden per dag under stallperioden för de olika arbetsmomenten finns 
summerade i tabell 5. Vid jämförande studier är dock måttet minuter per 
mjölkande ko och dag en bättre enhet (figur 6). 

Tabell 5. Totala arbetstiden för de olika arbetsmomenten (minuter). 
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Konv 1 14  5  33 62 193/36 11 318 

Konv 2 10  3 3 24 95 200 11 346 

Konv 3 34   14 19 75 278/16 21 441 

Konv 4 33  1 10 16 85 224/113 21 390 

AMS 1 25 61 5 32 32 68  5 228 

AMS 2 47 80 6 24 42 94  54 347 

AMS 3 21 104  38 34 72  3 272 

AMS 3:å 22 42 19 25 42 120  20 290 

AMS 4 85 86 10  44 50  38 313 

2xAMS1 28 257  12 105 150*  12 567 

2xAMS2 100 142 10 96 75 90*  58 571 

2xAMS3 35 106 9 10 78 88*  56 382 

2xAMS4 38 47 4 3 63 71  35 261 

2xAMS4:å 49 50 0 24 67 52  18 260 

* Mycket av ungdjursarbetet är uppskattad tid, då ungdjuren hystes i andra stallar. 
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Figur 6. Minuter arbetstid per mjölkande ko för samtliga arbetsmoment. 

Det finns fyra stora dagliga arbetsposter som kan jämföras mellan de aktuella syste-
men, utfodring, mjölkningsarbete, AMS och rengöring. Dessa poster visas i figur 7. 
Arbetsinsatsen för ungdjur beror till stor del på typen av inhysningssystem. I studien 
finns ett flertal olika inhysningssystem för ungdjuren representerade (tabell 4). 
Övrigt arbete kan oftast kopplas till reparationer, städning eller andra moment som  
ej är dagliga. Exempel på saker som under studien klassats som övrigt arbete är 
reparation av kalvamma, fångar kalvar på rymmen, lagar ventilationsfläkt, kaffe  
med skorpa, inställning av fylltömmare, argumentation med besättningens tjur, 
omklädnad och städning.  
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Figur 7. Minuter arbetstid per mjölkande ko för arbetsmomenten utfodring, rengöring, 
mjölkning och AMS.  
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Diskussion/Slutsatser 
När posterna rengöring, utfodring, AMS och mjölkning jämförs mellan stall med 
mjölkning i 2x3 tandemgrop och automatiska mjölkningssystem (med en mjölk-
ningsenhet), erhålls en genomsnittlig tidsbesparing på 2,4 minuter per mjölkande 
ko och dag. Detta verifieras av tidigare studier (Rasmussen, 2002) där ett minskat 
arbetsbehov påvisades med i genomsnitt 127 minuter per dag för en enstations-
gård, vilket utslaget på 55 mjölkande kor blir 2,3 minuter per mjölkande ko.  

Tidsåtgång för skötsel, AMS och utfodring av kor tog i medeltal 274 minuter per 
dag för tvåstationsgårdarna, även detta kan verifieras av Rasmussen (2002) som 
erhöll 291 minuter per dag för motsvarande arbete.  

Det finns tendenser till storskalighetsfördelar när AMS-arbetet jämförs mellan en- 
och tvåstations-AMS, skillnaderna är dock små. En förklaring till att skillnaderna 
inte blir större är att måttet per mjölkande ko och dag används vid jämförelserna. 
Det fanns i medeltal 6 stycken fler mjölkande kor per station på 
enstationsgårdarna, vilket är en 13 procentig skillnad.   

I alla besättningar är det några kor som är mindre anpassade till AMS. Om dessa 
kor slaktas ut minskar arbetet med hämtning av kor, assistans vid mjölkning m.m. 
Hög utslaktningsfrekvens är inte alltid det mest optimala, då det antingen ger en 
kostnadsökning i inköp av nya kor och kvigor eller förlorade mjölkintäkter. Detta 
fenomen visade sig tydligast på gård (2xAMS 1) som vid besöket hade åtta kvigor 
som ej passade in i systemet och inte kunde mjölkas automatiskt. Brukaren hade 
inte ekonomiskt utrymme att göra sig av med kvigorna utan valde att mjölka dessa 
”manuellt” i AMS morgon och kväll. Om de åtta stökiga kvigorna ersattes med 
fungerande kor skulle arbetet med ”handmjölkning” i AMS minskas till ungefärlig 
nivå med de övriga, dvs. från 1,3 till 0,5 minuter per mjölkande ko och dag. Data 
för AMS-arbetet från gård 2xAMS1 har inte tagits med i beräkningarna av arbets-
tidsåtgången. Det skall dock poängteras att detta fenomen tidvis kan uppträda på 
många gårdar. 

Arbetet med att hämta kor och hjälpa kor att bli mjölkade varierade mellan 0 och 
1,6 minuter per ko och dag. Det högsta värdet har sin förklaring i ovanstående 
stycke. Två av gårdarna behövde aldrig hämta kor. Dessa parametrar är de som 
varierat mest under studien och är således av stor vikt för hur systemet upplevs 
fungera. 

Att AMS-arbetet även kan variera inom en gård visade sig vid återbesöket på gård 
AMS 3. Vid återbesöket var arbetet relaterat till AMS mer än halverat från 104 till 
42 minuter per dag. Tidsbesparingen beror främst på att färre kor behövde hämtas 
och att färre kor behövde assistens vid mjölkningen. Vid återbesöket på gård 
2xAMS 4 var tiden för AMS-arbetet oförändrat, 50 minuter per dag. 

Två av gårdarna hade mycket rengöringsarbete i anslutning till AMS. Brukaren på 
AMS 4 och hans anställde tvättade samma robotdetaljer ovetandes om den andres 
arbete. Samordning av arbetsuppgifter skulle leda till en halvering av tvättarbetet. 
På gård 2xAMS 1 lades mycket arbete på rengöring av roboten, beroende på torv-
ströet som dammade mycket. Om torven ersattes med ett annat strömedel skulle 
rengöringsarbetet kunna minskas till de övriga tvåstationsgårdarnas nivå, dvs. en 
minskning från 0,8 till 0,2 minuter per mjölkande ko och dag.  
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En stor andel av tiden i AMS-arbetet utgörs av tillsyn och övervakning av kor. 
Det kan vara svårt att ange ett klart svar på hur mycket arbetstid som åtgår till 
detta. Larm innebär ofta att andra sysslor måste avbrytas, vilket kan vara olämp-
ligt och ger ofta extra arbetstid i form av transporttid till stallet. Arbetsförbruk-
ningen stiger därför med ökat antal larm, både för AMS-arbete och andra sysslor. 
Danska studier (Rasmussen, 2002) visar att 73 % av besättningarna har färre än 
tre larm per vecka, vilket väl stämmer överens med resultaten från denna studie.  

I danska försök i en AMS-besättning fann man att 35 % av tiden läggs på arbete 
som förknippat med AMS, motsvarande arbete med mjölkning i lösdrifter anges 
till 77 % (Rasmussen, 2002).  

Det framgår även i den gjorda studien att momentet mjölkning i grop är det arbete 
som förbrukar mest tid, vilket även bekräftas av Keller (1987) som anger att 40-
60 % av totala arbetet i stallet utgörs av mjölkning. Inom andra sysslor, som t.ex. 
ströning, rengöring och utfodring, finns oftast möjlighet till rationalisering medan 
det endast finns små möjligheter till effektivisering av mjölkningsarbetet. I studien 
har endast mjölkgropar med 2x3 tandem ingått. Arbetstiden för mjölkning hade 
troligtvis blivit annorlunda om studierna gjorts i andra typer av mjölkningsgropar. 
Detta bekräftas av Keller (1994) som redovisar en mjölkningskapacitet, vid 
7 minuters mjölkningstid, på 59 kor i timmer för 2x4 tandem jämfört med 44 kor  
i timmen för 2x3 tandemstallar. Även i stora mjölkkobesättningar inverkar stor-
leken (Smith et al., 1998) och typen av mjölkgrop på kapaciteten (Jakobssson, 
2000). 

I litteraturen finns beräknade värden för hur mycket tid som åtgår för mjölknings-
arbete i lösdrifter. Jönsson (1994) erhöll en mjölkningstid på mellan 2,4 och 4,8 
minuter per ko och dag för kor hållna i lösdrift med mjölkning i grop. Dessa 
litteraturvärden stämmer väl överens med resultaten i studien där mjölkningstiden 
varierade mellan 2,8 och 3,7 minuter per ko och dag. En av gårdarna, 2x3 tandem 
3, hade en mjölkningstid som var cirka en halv minut längre än de övriga. Detta 
kan förklaras med att man på gården hade provmjölkning på kvällen och tiden för 
att hantera mjölkproverna motsvarar i stort skillnaden i mjölkningstid till de 
övriga.  

Arbetstiden för skrapning av bås varierade mellan 0,1 och 0,9 (medelvärde 0,4) 
respektive 0,1 till 0,9 (medelvärde 0,2) minuter per ko och dag för ströhanteringen. 
Försökets data stämmer väl överens med litteraturen (Persson, 1995; Elinder & 
Falk, 1983). 

Rengöringsarbetet ökade ca 50 % när tandemstallar jämförs med lika stora AMS-
stallar. En förklaring kan vara att kontrollen av hälsa och brunst, som vid konven-
tionell mjölkning ofta görs i samband med mjölkningen, i AMS ofta görs sam-
tidigt som rengöringen av liggbåsen då man vistas ute i besättningen. Förklaringen 
kan även vara att man i AMS-besättningar ställer högre krav på rena liggbås för 
att därigenom få renare djur för att undvika smittspridning och föroreningar i 
mjölken 

Rengöringsarbetet minskar med 30 % per ko när man ökar från en AMS-station  
till två, detta var väntat då det finns storskalighetsfördelar vad gäller ströfördelning 
och skrapning av bås då antalet kor ökar. 

Vid rengöringen av liggbåsen utfördes, på alla gårdar, något annat arbetsmoment 
samtidigt. Fördelningen av tiden har i alla dessa fall skett med 50 procent på 
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vartdera moment. I vissa situationer kan arbetsmoment belastas ”onödigt” mycket. 
Ett exempel på ett sådant fenomen är AMS 2 där korna nyligen klövverkats. 
Många kor blev därför sena till mjölkning och fick hämtas, samtidigt som korna 
hämtades till mjölkning passade lantbrukaren på att skrapa i liggbåsen. I sådana 
fall skulle fördelningen av arbetstiden varit en annan för att ge ett rättvisare 
resultat. 

Två av gårdarna, AMS 4 och 2xAMS2, var arbetsförbrukning för rengöring av 
liggbåsen exceptionellt hög. AMS 4 hade problem med kolimasiter och ströade 
och rengjorde liggbåsen fyra gånger per dag enligt veterinärens ordination. På 
gården var liggbåsens bakkant endast 5-6 centimeter hög vilket gjorde att gödsel 
lätt skvätte in i båsen.  

2xAMS2 hade gamla sandbås som var ombyggda till konventionella liggbås med 
gummimatta, fast den 10cm höga bakkanten fanns kvar (figur 8), vilket gjorde 
rengöringen mycket arbetskrävande.  

 

Figur 8. Liggbåsen på gård 2xAMS2. 

Värden för rengöring från dessa två stallar har inte tagits med i beräkningen av 
arbetstidsbesparing då avvikelserna inte beror av mjölkningssystem utan snarare 
av byggnadslösningen.  

Trots att det fanns många olika grovfoder/utfodringssystem representerade i 
studien blev arbetsbehovet högre för utfodringen i AMS-besättningarna än i de 
konventionella stallarna. Utfodringsarbetet ökar från ca 0,5 till 0,7 minuter per 
mjölkande ko och dag när tandemstallar och singelbås-AMS jämförs. Detta kan 
förklaras med den mer frekventa utfodringen i automatisk mjölkning som krävs 
för en fungerande kotrafik. Antalet utfodringstillfällen ökade med AMS och 
antalet AMS-stationer, en förklaring till detta kan vara att tre av tvåstations-
gårdarna hade foderbord med djur på båda sidor vilket göra att det inte är möjligt 
att få ut tillräckligt med foder på två utfodringstillfällen.  
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När stallarna med en och två AMS-station jämförs så är utfodringsarbetet lika,  
vissa storskalighetsfördelar förväntades på tvåstationsgårdarna. Detta resultat kan 
förklaras med att man vid investeringen i AMS ofta har velat hålla nere kostnaderna 
och därför investerat i relativt enkla och billiga utfodringssystem som kräver hög 
arbetsåtgång. Flera av AMS-gårdarna planerade för en ytterligare mekanisering  
och rationalisering av utfodringen.  

Arbetsinsatsen vid utfodring beror till viss del av vilken utfodringsstrategi man 
använder sig av och därigenom valet av mekanisering (Nilsson et al., 1986). 
Avståndet och transporten mellan lager och foderbord har också en stor betydelse 
för arbetsbehovet. 

Jonsson (1993) anger arbetsbehovet för utfodring till 1 minut per ko och dag. Vid 
en hög mekanisering eller självutfodring i plansilo har tider ner till 0,3 minuter  
per dag registrerats. Användandet av blandarvagnar har inte lett till en minskad 
arbetsinsats för gårdar som gått över till dessa (Jonsson, 1993; Gunnarsson; 2001). 
På en de besökta gårdarna användes blandarvagn, 2xAMS1. Gården hade högst 
arbetsförbrukning för utfodring. Studier visa dock att förutsättningar och arbets-
förbrukning på gårdar varierar mycket varför direkta jämförelser är svåra att göra 
(Jonsson, 1993). För att en anläggning ska fungera krävs att maskinerna för ut-
tagning, transport och fördelning av ensilaget är väl anpassade till varandra. 

Andra undersökningar visar att uttag ur plansilo med lastare, kort transportsträcka 
och utfodring på foderbordet hos uppbundna djur tar 0,6-0,7 minuter per ko och 
dag (Elinder & Falk, 1983), vilket är data som väl överensstämmer med insamlad 
data. 

Tornsilosystem har i denna studie gett ett lägre arbetsbehov än andra foderlagrings-
system, vid samma utfodringsfrekvens. Detta har tidigare även visats av Nilsson  
et al. (1986) som redovisar på ett arbetsbehov på mellan 5 och 15 minuter per 
utfodringstillfälle, beroende på mekanisering, för tornsilosystem och 17 till 24 
minuter per utfodringstillfälle för plansilosystem.  

Installeringen av AMS görs i vissa fall i samband med uppförandet av ett nytt och 
mera arbetsvänligt stall. Det nya stallet medför ofta reduceringar och rationalise-
ringar i ladugårdsarbetet. Detta innebär att en reduktion av arbetsinsatsen efter 
installation av AMS inte till helhet kan tillskrivas AMS.  

Slutsatsen från denna studie är att arbetstiden kan göras 2,4 minuter kortare per 
mjölkande ko och dag på en AMS-gård med en AMS-station, jämfört med ett 
konventionellt tandemstall (2x3) i samma storlek. En gård med 55 mjölkande kor 
med mjölkning i en tandemgrop (2x3) skulle totalt kunna spara upp till 2 ½ timme 
per dag med AMS. Arbetet rörande rengöring, utfodring och AMS minskade med 
0,4 minuter per mjölkande ko och dag när en och tvåstationsgårdar jämfördes. 
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Konv. 1 Bilaga 1 

Förutsättningar 

Antal kor varav mjölkande  60/47 
Kalvningssäsong  80 % i april-maj 
Ungdjur Tjurkalvar säljs, kvigor hålls uppbundna i 

gamla båsladugården 

Stallsystem 

Typ av stall Kall lösdrift med öppen nock, foderbord 
mitt i stallet  

   Byggår   1993-1995 
Ligghall 
   Liggbås   60 st 1200x2350mm, gummimatta  
   Gångar   Skrapad gång, 3000mm bred 
   Utgödsling Deltaskrapa, hydraulkolvsdrift, 

gavelnedsläpp, självflyt till pumpbrunn  
Ätavdelning 

Foderbord Placerad mitt i lösdriften, körbart från 
ena kortsidan  

   Typ av utfodring  Rundbalsensilage, fri tillgång 
   Vatten   8 st vattenkoppar 
Mjölkstall    

Placering Rakt insläpp från samlingsfållan, utsläpp 
i vinkel tillbaka till lösdriften. 
Tandemstall 2x3, alpro och automatiska 
avtagare. 

   Väntfålla   I anslutning till mjölkgropen 
   Sjukboxar Sjuka djur hålls uppbundna i det gamla 

stallet, Det finns grindar för att sätta upp 
en kalvnings/sjukbox. 

Rutiner i stallet 

Arbetskraft   Brukaren samt hans far, mor och dotter 
Mjölkning Kor hämtas till samlingsfållan vid två 

tillfällen. Efter mjölkning släpps korna 
tillbaka till lösdriften. 

Rengöring   Spolning efter varje mjölkning 
Utfodring Rundbalar bärs in och fördelas med 

lastmaskin, 1 st morgon och 2st kväll 
Utgödsling Liggbåsen skrapas i samband med 

hämtning av kor till mjölkning 
Ströning Strö rättas till i båsen vid nedrakning av 

gödsel. Strö fylls på varannan dag 
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Planlösning 

 

Förklaringar 
A. Gödselbrunn 800 m³ 
B. Spannmålskross 
C. Samlingsfålla 
D. Spädkalvsboxar 
E. Foderbord 
F. Pumpbrunn 150 m³ 
G. Kulvert med spalt 
H. Kontor 
I. Inkör till foderbord samt fickor för kross och koncentrat 
J. Maskinrum 
K. Mjölkgrop 
L. Mjölkrum 
M. Lagringsplats för rundbalar 
N. Gamla ladugården 
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Konv. 2 

Förutsättningar 

Antal kor   47 
Kalvningssäsong  12 månader 
Ungdjur, kalvar och rekrytering Tjurkalvar säljs, kvigor hålls uppbundna i 

gamla båsladugården 

Stallsystem 

Typ av stall Varm lösdrift  med öppen nock, styrd 
ventilation 

   Byggår   2000 
Ligghall 

Liggbås 52st 1200x2350mm, gummimatta, 12 st 
för kvigor 1100x2350 

Gångar Spalt, 2200mm mellan gångar, 3000mm 
vid foderbord 

Utgödsling Skrapor under spalt till kulvert, självflyt 
till pumpbrunn 

Ätavdelning 
   Foderbord Ej körbart foderbord placerat mitt i 

stallet, ingång från stallets kortsida. 
   Typ av utfodring  Rundbalsensilage, fri tillgång. 
   Vatten   Vattenkoppar vid foderbord 
Mjölkstall 

Placering Rakt insläpp från samlingsfållan, rakt 
utsläpp tillbaka till stallet. Tandemstall 
2x3, manuell avtagning och styrning av 
grindar 

   Väntfålla   ca 5,5x4,5 meter 
   Sjukboxar   2 st placerade vid stallets servicedel 

Rutiner i stallet 

Arbetskraft De två brukande bröderna delar på 
stalluppgifterna 

Mjölkning Korna motas till samlingsfållan i två 
grupper. 

Rengöring Grop och samlingsfålla spolas efter varje 
mjölkning 

Utfodring Varje morgon hängs 3 rundbalar upp i 
rälsvagnar på en foderbordsräls. Balarna 
hänger i spjut och lyfts upp med front-
lastare. Vid utfodringen tas först plasten 
av varefter rundbalarna manuellt körs in 
på foderbordet och sönderdelas. 
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Utgödsling Utgödsling under spalten sker samtidigt 
som pumpbrunnen töms. Skrapning av 
liggbåsen sker samtidigt som korna drivs 
till mjölkning. 

Ströning   Ströning med halm ca 1 gång per vecka 

Planlösning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förklaringar 

A. Gödselbrunn 1500m³ 
B. Lastnings plats för balar 
C. Mjölkrum 
D. Behandlings- och kalvningsbox 
E. Foderbord med räls 
F. Motorrum 
G. Gammal båsladugård 
H. Spädkalvar 
I. Halmlager, småbal 
J. Kalvbox 
K. Rundbalslager 
L. Mjölkgrop 
M. Samlingsfålla 
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Konv. 3 

Förutsättningar 

Antal kor varav mjölkande  71/61 
Kalvningssäsong  12 månaders kalvningssäsong 
Ungdjur, kalvar och rekrytering 65st 

Stallsystem 

Typ av stall   Kall lösdrift 
   Byggår   1999 
Ligghall 
   Liggbås   71st 1200m, 39st 1000mm 
   Gångar Skrapade mönstrade gångar, 3800mm vid 

foderbord och 2700mm mellan 
liggbåsrader  

Utgödsling Automatisk linskrapa. Går varannan 
timme. 

Ätavdelning 
Foderbord Körbart foderbord utefter stallets lång-

sida 
Typ av utfodring Plansiloensilage till kor, tornsiloensilage 

främst till ungdjur 
Vatten Cirkulerande vatten till koppar i stallets 

mellangångar 
Mjölkstall    

Placering Placerat i gamla båsladugården. Rakt 
insläpp från samlingsfållan, utsläpp i 
vinkel tillbaka till lösdriften. Tandemstall 
2x3, alpro och automatiska avtagare. 

Väntfålla  I linje med mjölkgropen, klarar alla 
mjölkande kor samtidigt. 

   Sjukboxar   3st i gamla båsladugården. 

Rutiner i stallet 

Arbetskraft Allt stallarbete sköts av det brukande 
paret. Anställd avbytare ca 14 dagar per 
månad. 

Rengöring Spolning och skrapning av 
samlingsfållan efter varje mjölkning 

Utfodring Plansiloensilage bärs in och fördelas på 
foderbordet med lastmaskin varannan 
dag. Ensilaget skjuts till vid foderbordet 
morgon och kväll med lastmaskin. 
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Utgödsling Skrapning av liggbåsen sker i samband 
med hämtning av kor till mjölkning samt 
innan stallet lämnas i samband med 
brunstkontroll. 

Ströning Spånen rättas till och fördelas i båsen vid 
nedrakning av gödsel. Strö fylls på var 
femte dag med lastmaskin. 

Planlösning 

 

 

Förklaringar 
A. Kontor 
B. Mjölkrum 
C. Mjölkgrop 2x3 tandem 
D. Samlingsfålla 
E. Kalvning 
F. Kalvar samt amkor med spädkalvar 
G. Djupströbädd för mellankalvar 
H. Foderbord 
I. Gödselbrunn 
J. Tornsilo 
K. Plansilo 1000m3 
L. Gödsellagun 2000m3 
M. Lagringsutrymme för kraftfoder, 2st trevirasäckar,  
N. 1 st utomhussilo 
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Konv. 4 

Förutsättningar 

Antal kor varav mjölkande  67/56 
Kalvningssäsong  12 månaders kalvningssäsong 
Ungdjur, kalvar och rekrytering 63st 

Stallsystem 

Typ av stall Varm lösdrift för korna, ungdjur i gamla 
ladugården i boxar, på bås samt ströbädd. 

   Byggår   1999 
Ligghall 
   Liggbås   56st 1200m 
   Gångar Spalt gångar, 2400mm mellan 

foderplatser/mjölkstall och liggbås. 
Utgödsling Skrapa under spalt, självfall till 

gödselbrunn. 
Ätavdelning 

Foderbord Foderbord med 20 st ätbås på var sida. 
Typ av utfodring Rundbalsensilage till samtliga djur, bärs 

in med lastmaskin. 
Vatten Koppar i stallets gångar. 

Mjölkstall    
Placering Rakt insläpp från samlingsfållan, rakt 

utsläpp tillbaka till stallet. Tandemstall 
2x3, alpro med automatiska avtagare 

Väntfålla  En del av spaltgången utgör samlingsfålla 
tillsammans med en 5,5x3,5 meter stor 
yta före gropen. 

Sjukboxar 3st i anslutning till stallets servicedel. 

Rutiner i stallet 

Arbetskraft Stallarbetet sköts av det brukande paret. 
Anställd avbytare ca 6 dagar per månad. 
En anställd på 75 % 

Rengöring Spolning och skrapning av mjölkgrop 
och samlingsfålla efter varje mjölkning 

Utfodring 6 st rundbalar bärs in på foderbordet 
varannan dag med lastmaskin. 

Utgödsling Hälften av liggbåsen skrapas vid drivning 
av kor till mjölkning, den andra hälften 
skrapas efter mjölkning. 

Ströning Liggbåsen strös med spån 2 gånger varje 
dag direkt efter att liggbåsen gjorts rena. 
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Planlösning 

 

Förklaringar 
A. Foderbord 
B. Kalvnings/behandlingsboxar 3st 
C. Kraftfoder silos 
D. Mjölkrum 
E. Kontor 
F. Ströbädd för kvigor 
G. Hötork 
H. Kalvamma 
I. Rundbalslager 
J. Gödselbrunn 
K. Mjölkgrop, tandemstall 2x3 
L. Rasthage för kvigor 
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AMS 1 

Förutsättningar 

Antal kor varav mjölkande  60/55 
Kalvningssäsong  12 månader 
Ungdjur, kalvar och rekrytering ~45st 

Stallsystem 

Typ av stall   Ombyggd båsladugård, 3 liggbåsrader 
   Byggår   Gamla delen 1975, ombyggd 2001 
Ligghall 

Liggbås 54 st med gummimattor, torv används 
som strö 

   Gångar Skrapad mönstrad gång vid liggbås, spalt 
vid foderbord  

Utgödsling Kontinuerlig skrapning i gångar med 
deltaskrapa, självflyt under spalt 

Ätavdelning 
   Foderbord   25 st ätbås 
   Typ av utfodring Utfodring med manuell rivarvagn, 

ensilage från tornsilo till kor, plansilo och 
rundbalar till ungdjur och rekrytering  

Vatten Vattenkoppar i foderavdelning, ett 
vattenkar i liggavdelning 

Mjölkstall   
   Placering   AMS placerad i stallets kortände 
   Väntfålla Liten samlingsfålla innan AMS, ingång 

via envägsgrindar, ut antingen via AMS 
eller smart gate 

   Sjukboxar   2 st i angränsande stall 

Rutiner i stallet 

Arbetskraft En anställd som sköter arbetet utanför 
ladugården samt sköter ladugården när 
brukaren tar ledigt. 

Mjölkning Besöker stallet och kontrollerar AMS-
status ~4 ggr/dygn 

Rengöring   AMS tvättas morgon och kväll 
Utfodring Den manuella ensilagevagnen körs 

4ggr/dygn, ungdjur utfodras ~3ggr vecka. 
Utgödsling Utgödsling i skrapgångarna hos korna 

sker dygnet runt. Skrapning av liggbåsen 
sker morgon och kväll, samtidigt ryktas 
och hälsoundersöks korna 
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Ströning Strö fördelas på liggytan i samband med 
skrapning av liggbåsen. Nytt strö bärs in 
2 ggr i veckan. 

Planlösning 

 
Förklaring 

A. Kontor 
B. Mjölkrum 
C. Väntfålla 
D. Foderbord 
E. Lastningsplats för ensilage 
F. Kalvnings/behandlingsbox 
G. Spädkalvar med amkor 
H. Djupströ för ungdjur 
I. Rastfålla och ligghall för sinkor och rekrytering 
J. Plansilo 
K. Tornsilo 
L. Gödselbrunn 
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AMS 2 

Förutsättningar 

Antal kor varav mjölkande  55/48 
Kalvningssäsong  12 månader 
Ungdjur, kalvar och rekrytering Tjurkalvar säljs, egen rekrytering, ca 50 

ungdjur 

Stallsystem 

Typ av stall Lösdrift med naturlig ventilation 
   Byggår   2002 
Ligghall 

Liggbås 51 till kor samt 40 till sinkor och 
rekrytering. Gummimattor med spån. 

Gångar Spalt bakom ätbås, skrapad gång mellan 
liggbås. 

   Utgödsling   Automatisk skrapa i gångar 
Ätavdelning    
   Foderbord   26 st ätbås med gummimatta 
   Typ av utfodring Manuell utfodring med rundbalsspjut 

upphängda i räls 
   Vatten   Kar och koppar i hela stallet 
Mjölkstall 
   Placering   I änden av mittersta liggbåsraden 
Väntfålla Väntfålla för 4-5 kor, utgång genom 

AMS eller smartgate 
   Sjukboxar   Placerad intill stallets serviceavdelning 

Rutiner i stallet 

Arbetskraft Brukaren sköter huvuddelen av arbetet i 
stallet, frun sköter spädkalvarna. 

Rengöring   AMS rengörs morgon och kväll 
Utfodring Rundbals ensilage läggs ut och utfodras 

~4ggr/dygn. Hämtning av nya balar (3st) 
och upphängning i räls sker 1 gång per 
dag. 

Utgödsling   Liggbåsen skrapas 4-5 gånger per dag 
Ströning   Ströning med spån i liggbås varje dag 
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Planlösning 

 

 

Förklaring 
A. Mjölkrum 
B. Kontor 
C. Spädkalvar 
D. Foderbord med ätbås 
E. Fodersilo 
F. Samlingsfålla för ca 4 kor 
G. Kalvnings/behandlingsbox 
H. Spåncontainer 
I. Gödselbrunn 
J. Lastnings och lagringsplats för rundbalar 
K. Maskinrum 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

37

AMS 3 

Förutsättningar 
Antal kor varav mjölkande  67/59 
Kalvningssäsong  12 månader 
Ungdjur, kalvar och rekrytering ~70st 

Stallsystem 
Typ av stall Lösdriftsstall med 3 liggbåsrader, 

mekanisk ventilation. Ungdjur i spalt-
boxar och kalvar på ströbädd i gamla 
stallet. 

   Byggår   Lösdrift 1988 
Ligghall 

Liggbås 95 st spånsängar, 66st till korna och 29 
till rekryteringsdjur. 

   Gångar Spalt mellan liggbåsrader och vid foder-
bord. 

Utgödsling Skrapa under spalt, självflyt från kulvert 
till gödselbrunn. 

Ätavdelning 
Foderbord ~40 meter långt med låsbar foderbords-

front. 
   Typ av utfodring Ensilage från tornsilo till kor, utfodring 

med manuell rivarvagn, rundbalar till 
rekrytering. Ungdjur utfodras med 
tornsiloensilage. 

Vatten Vattenkoppar i foderavdelningen. 
Mjölkstall   

Placering AMS placerad i stallets kortände intill 
sjukboxar och mjölkrum. 

   Väntfålla Ingång till AMS samlingsfålla via aktiv 
selekteringsgrind. Envägsgrind vid AMS 
utgångspassage. 

   Sjukboxar   2 st i anslutning till stallets servicedel. 

Rutiner i stallet 
Arbetskraft En heltidsanställd som sköter arbetet 

utanför ladugården samt sköter stallet när 
brukarens tar ledigt. 

Mjölkning Besöker stallet ~3 ggr/dygn för arbete 
och kontroll av AMS-status  

Rengöring   AMS tvättas morgon och kväll 
Utfodring Ensilage utfodras till korna med manuell 

rivarvagn 2 ggr/dag. Ungdjuren utfodras 
med ensilage varannan dag. Rundbalar 
till rekrytering 1 ggr/vecka. 
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Utgödsling Skrapning av liggbåsen sker i liten 
omfattning då korna själva drar ut den 
mesta av gödseln ur spånbädden. 

Ströning Liggbåsen fylls på med spån var 14:e dag. 

Planlösning 

 
Förklaring 

A. Foderbord 
B. Mjölkrum 
C. Väntfålla 
D. Behandling/sjukboxar 
E. Samlingsfålla med förselektering 
F. Rivarficka för ensilage samt parkeringsplats för rivarvagn 
G. Avdelning för rekrytering 
H. Spaltboxar för ungdjur 4st 
I. Ströbädd för spädkalvar samt kalvamma 
J. Kraftfodersilos 
K. Tornsilo 
L. Gödselbrunn 
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AMS 4 

Förutsättningar 

Antal kor varav mjölkande  56/49 
Kalvningssäsong  Höstkalvning augusti-november 
Ungdjur, kalvar och rekrytering Tjurkalvar säljs, egen rekrytering,  

ca 60 ungdjur 

Stallsystem 

Typ av stall Lösdrift, 2 rader, med mekanisk 
ventilation. Ungdjuren hålls i spaltboxar i 
samma byggnad. 

Byggår Stallet byggdes 1966, installation av 
AMS 2001 

Ligghall 
Liggbås 52 st liggbås med gummimattor, strös 

med spån. 
Gångar Spalt mellan liggbåsrader och vid foder-

bord. 
Utgödsling Skrapor under spalt, självfall i kulvert till 

gödselbrunn 
Ätavdelning    
   Foderbord   3 foderbord med 8 ätplatser vardera 
   Typ av utfodring Manuell utfodring av rundbalar med 

lastmaskin 
   Vatten   Koppar i fodergången 
Mjölkstall 

Placering I änden av liggbåsraderna, rakt insläpp, 
utläpp 180° tillbaka till stallet 

Väntfålla Väntfålla för 4-5 kor, utgång genom 
AMS eller genom smartgate 

   Sjukboxar   Placerad intill stallets serviceavdelning 

Rutiner i stallet 

Arbetskraft En heltidsanställd hjälper till med stallet 
dagtid. Brukaren sköter om av arbetet i 
stallet på icke ordinarie arbetstid själv. 

Rengöring   AMS rengörs morgon och kväll 
Utfodring Rundbalar läggs in på foderborden 

varannan dag. Foder skottas till vid 
foderbordet 2ggr per dag. Ungdjuren 
utfodras med rundbalar 1 ggr/vecka. 

Utgödsling   Liggbåsen rengörs 4 gånger per dag 
Ströning Fördelning av spån i liggbåsen sker varje 

gång båsen rengörs. Ny spån bärs in var 
10: dag. 
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Planlösning 

 

 
Förklaring 

A. Foderbord 
B. Kontor 
C. Mjölkrum 
D. Kalvstall 
E. Ungdjursbox 
F. AMS vid gamla mjölkgropen 
G. Foderutrymme 
H. Väntfålla med smartgate 
I. Lagringsplats för rundbalar  
J. Gödselbrunn 1400m^3 
K. Envägsgrind 
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2xAMS 1 

Förutsättningar 

Antal kor varav mjölkande  110/89 
Kalvningssäsong Strävar mot 12 månader, för närvarande 

förskjutet pga nyinköp av kor. 
Ungdjur, kalvar och rekrytering 115 st, rekryteringskvigorna hålls på 

ströbädd och övriga ungdjur går i 
spaltboxar i en närbelägen ladugård. 

Stallsystem 

Typ av stall   Kall lösdrift 
   Byggår   Stall 1997, AMS 2002 
Ligghall 
   Liggbås   124 st med gummimatta och torvströ 
   Gångar   Skrapade gångar med hexagonmönster 
   Utgödsling Deltaskrapa som går kontinuerligt dygnet 

runt 
Ätavdelning    

Foderbord Körbart foderbord längs hela stallets 
långsida 

Typ av utfodring Utfodring med mixervagn 2ggr/dag, 
slangensilage och rundbalar 

   Vatten   Vattenkar och koppar i liggavdelningen 
Mjölkstall 

Placering 2st AMS placerade i isolerat utrymme i 
stallets ena kortända 

Väntfålla En yta ca 2,5x6m stor placerad innan 
ingångarna till AMS 

   Sjukboxar   2 st i gamla stallet 

Rutiner i stallet 

Arbetskraft De brukande bröderna har två anställda, 
en för stallsysslor och en för fältarbete. 

Mjölkning Stallet besöks 2ggr/dygn för arbete och 
kontroll av AMS-status. AMS-status 
kontrolleras även samtidigt med den 
kvällsrunda som görs i stallet. 

Rengöring AMS rengörs regelbundet vid både 
morgon och kvällspass. 

Utfodring Ensilage utfodras på morgonen och vid 
kvällsrundan. Ensilaget puttas in till 
foderbordet två gånger per dag med en 
Avant minilastare. 

Utgödsling Skraporna i gångarna går kontinuerligt 
dygnet runt. 
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Ströning Strö fördelas i liggbåsen samtidigt som 
båsen skrapas. Nytt strö bärs in varje 
vecka. 

Planlösning 

 

Förklaringar 
A. Foderbord 
B. Sjuk/behandlingsbox 
C. Mjölkrum 
D. Kontor 
E. Strölager 
F. Kalvboxar 
G. Ströbädd för kvigor 
H. Personalrum 
I. Gödselbrunn 
J. Yta för lagring av ensilageslangar 
K. Omklädning 
L. Tornsilo 
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2xAMS 2 

Förutsättningar 
Antal kor varav mjölkande  115/86 
Kalvningssäsong Strävar mot 12 månader, få kalvningar i 

april - maj. 
Ungdjur, kalvar och rekrytering Hålls i tre olika stallar. 

Rekryteringskvigorna hålls på ströbädd, 
kalvarna hålls i en ombyggd båsladugård 
och övriga ungdjur går i lösdrift. 

Stallsystem 
Typ av stall   Ljummen lösdrift 
   Byggår   Stall 1994, AMS 2001 
Ligghall 

Liggbås Gamla sandgropar där sanden ersatts med 
gummimatta och spånströ.  

   Gångar   Skrapade mönstrade gångar 
   Utgödsling Deltaskrapa som går fyra gånger per 

dygn, 2 manuellt och 2 automatiskt 
Ätavdelning    

Foderbord Körbart foderbord längs hela stallets mitt 
Typ av utfodring Utfodring av rundbalar med upprullare 2-

3ggr/dag. 
   Vatten   Koppar i ligg- och ätavdelningen 
Mjölkstall 

Placering 2st åtskilda AMS placerade i stallets ena 
kortända 

   Sjukboxar   4 st i lösdriften 

Rutiner i stallet 
Arbetskraft Två brukande familjer där två personer 

har ansvar för djuren och två har ansvaret 
för maskiner och växtodling. Alla fyra 
gör arbetspass i ladugården. Utöver detta 
finns en anställd på 40 %. 

Mjölkning Stallet besöks 2-3ggr/dygn för översyn, 
arbete och kontroll av AMS-status. 

Rengöring AMS rengörs regelbundet vid både 
morgon och kvällspass. 

Utfodring Rundbalsensilage utfodras på morgonen 
och kväll. Samt vid behov mitt på dagen. 
Foderbordet rengörs regelbundet 

Utgödsling Vid ett arbetspass start kontrolleras  
gångarna varefter skraporna startas 
manuellt. Utgödslingen går fyra gånger 
per dygn. 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

44

Ströning Samtidigt som båsen rengörs dras ny 
spån ut på liggytan. Ny kutterspån bärs in 
var 10:e dag. 

Planlösning 

 

Förklaringar 
A. Foderbord 
B. Kalvnings/behandlingsbox 
C. Mjölkrum 
D. Kraftfodersilos 
E. Strölager 
F. Upptiningsplats för rundbalar, parkering av upprullare och lastmaskin 
G. Rundbalslager 
H. Flytgödselbrunn 
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2xAMS 3 

Förutsättningar 

Antal kor varav mjölkande  115/103 
Kalvningssäsong 12 månader, flest kalvningar på hösten. 
Ungdjur, kalvar och rekrytering Hålls i två separata stallar. 

Rekryteringskvigorna och ungdjur hålls  
i lösdrift med liggbås och spaltboxar, 
spädkalvarna går på stöad liggyta till-
sammans med uppbundna amkor. 

Stallsystem 

Typ av stall   Varm lösdrift 
   Byggår   2001 
Ligghall 

Liggbås Liggbås som ströas med hackad halm 
   Gångar   Skrapade mönstrade gångar 
   Utgödsling Automatisk långsamtgående skrapa  
Ätavdelning    

Foderbord Foderbord med ätbås längs stallets mitt 
Typ av utfodring Utfodring av rundbalar med rälshängd 

manuell upprullare 3ggr/dag. 
Vatten Koppar i vartannat ätbås, kar i 

liggavdelning 
Mjölkstall 

Placering 2st åtskilda AMS placerade i stallets ena 
kortända 

   Sjukboxar   4 st i placerade bredvid AMS 

Rutiner i stallet 

Arbetskraft Två brukare med delat ansvar för både 
djur och maskiner. Båda brukarna arbetar 
i ladugården enligt planerat schema, 
oftast en vecka i sträck.  

Mjölkning Stallet besöks 2-3ggr/dygn för, arbete, 
kontroll av AMS-status och översyn. 

Rengöring Rengöring av AMS sker regelbundet vid 
både morgon och kvällspass. 

Utfodring Ensilage utfodras på morgonen och kväll. 
Samt vid behov mitt på dagen. Foder-
bordet rengörs varje morgon. 

Utgödsling Utgödslingen går på automatik två 
gånger i timmen. 

Ströning När båsen rengörs fördelas ny halm på 
liggytan. Ny hackad halm bärs in 2 
gånger per vecka. 
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Planlösning 

 

Förklaringar 
A. Foderbord 
B. Kalvnings/behandlingsbox 
C. Mjölkrum 
D. Kontor 
E. Strölager 
F. Upptiningsplats för rundbalar, parkering av upprullare 
G. Maskinrum 
H. Sinkor 
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2xAMS 4 

Förutsättningar 

Antal kor varav mjölkande  109/95 
Kalvningssäsong  12 månader i perioder 
Ungdjur, kalvar och rekrytering Tjurkalvar föds upp till slakt, egen 

rekrytering, totalt ca 160 ungdjur 

Stallsystem 

Typ av stall Lösdrift, 4 rader, med mekanisk 
ventilation. Ungdjuren hålls i dels  
spaltboxar och dels i kall lösdrift med 
liggbås i gamla stallbyggnaden. 

Byggår Kostallet byggdes 2003. Gamla stallet 
byggdes 1980, den tillbyggda ligghallen 
1996. 

Ligghall 
Liggbås 122 st liggbås med gummimattor i 

koavdelningen, 58 liggbås för kvigor och 
sinkor i samma stall. Båsen strös med 
spån. 

Gångar Spalt mellan liggbåsraderna och vid 
foderbord. 

Utgödsling Skrapor under spalt, självfall i kulvert till 
gödsellagun 

Ätavdelning    
Foderbord Ett foderbord med nackbom längs hela 

stallets längd 
   Typ av utfodring Rivarvagn som kan köras manuellt eller 

automatiskt. Lastning via rivarbord. 
   Vatten   Koppar i fodergång och liggavdelning. 
Mjölkstall 

Placering Insläpp til AMS i änden av liggbås-
raderna. En smartgate finns placerad  
4 båsplatser bort från AMS. 

Sjukboxar   Placerad intill stallets AMS-utsläpp. 

Rutiner i stallet 

Arbetskraft Det brukande paret sköter om allt 
stallarbete och larmhantering själva. 

Rengöring AMS rengörs regelbundet morgon och 
kväll 

Utfodring Nytt ensilage läggs ut två gånger om 
dagen, efter att foderbordet sopats. 
Rivarfickan fylls på med lastartraktor, 
från en ensliagelimpa, en gång om dagen. 
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Utgödsling Liggbåsen rengörs en gång per dag på 
eftermiddagen 

Ströning Fördelning av spån i liggbåsen sker varje 
gång båsen rengörs. Ny spån bärs in var 
14:e dag. 

Planlösning 

 

 
Förklaring 

A. Foderbord 
B. Kontor 
C. Mjölkrum 
D. Kalvboxar med kalvamma 
E. Kalvningsboxar 
F. Sjukboxar 
G. Foderutrymme 
H. Maskinrum 
I. Personalrum 
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Arbetsmoment Bilaga 2 

Mjölkningsarbete 

Gårdar med mjölkgrop 

Förberedande 
- Iordningställande av mjölkutrustning 

Mjölkning förarbete (rengöring av juver etc), påsättning av organ, efterarbete 
Mjölkning dubbelt (flera personer i gropen) 
Drivning kor    

- Till mjölkning 
- Tillbaka till stall 

Rengöring av mjölkningsanläggning  
- Bortförsel av gödsel 
- Rengöring av organ 
- Avspolning av golv och väggar 

Diskning av mjölkmaskin   
- Mjölkrum 
- Grop  

Gårdar med AMS 

Kontroll av AMS-status (kostatus), exempelvis 
- Ko sen till mjölkning 
- Ofullständigt mjölkade 

Åtgärder efter kontroll av AMS-status, exempelvis 
- Hämtning av kor 
- Provtagning (t.ex. CMT) 

Väntar på att hjälpa en ko medan annan blir mjölkad 
Hjälper ko att bli mjölkad, tittar på när roboten mjölkar 
Larmhantering, jour (Larm påkallat på annat sätt än genom AMS-dator i stallet, 
t.ex. via mobil).   

-   Arbetstid 
 -   Övrig tid 
Kontroll av kompressor och vacuumpump 
Kontroll av mjölkningsstationens funktion 
Rengöring av mjölkningsstation; arm, golv, slangar, spenkoppar etc 
Inlärning av nya kor, teaching 
Disk- och kemikaliekontroll 
 -    Tankdisk 

- AMS-disk 
- Spenspray 
- Filterbyte  

Service  
- Spengummi 

Rengöring av ytor i anslutning till AMS 
 -    Gångar 

- Väntytor 
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Rengöring och ströning av liggbås 
Sopning av gångar 
Ströhantering    

- Hämtning av strö 
- Fördelning av strö i stall 

Gödsling    
- Rengöring av ligg- o trafikytor 
- Borttransport av gödsel 
- Tömning av pumpgrop 

Utfodring inklusive beredning 
Fyllning av foder   

- Transport av foder från lager till lastplats 
- Lastning av foder i utfodringsutrustning 
- Krossning av spannmål 
- Fyllning av kross 

Tilldelning av foder   
- All utfodring av foder på foderbord 

Rengöring    
- Sopning av foderbord 
- Bortforsling av spill 

Databehandling och planering 
Management och datahantering 
Planering 

Djurvård 
Hantering av sjuka djur 
Kontroll av brunst  
Skötsel och underhåll av kor, (rykt o klövvård) 
Allmän tillsyn av hälsostatus 
Veterinär och seminbesök 
Kalvning 

Skötsel av rekrytering/ungdjur 
Utfodring     

- mjölk (arbete med spädkalvar) 
- grovfoder 
- kraftfoder 

Utgödsling 
Ströning 

Övrigt 
Liten runda i stallet 
Övrigt arbete i lösdrift 
Reparationer 
Fika/teknisk paus 
Rengöring i stall 
Omklädning 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

51

Gårdsprotokoll Bilaga 3 

Gårdsdata 

Gård…………………………    Datum……… 

Byggår…………………………Installation av AMS år…….. 

Brukare………………………… 

Vilket system hade du före AMS. Lösdrift (Grop) eller uppbundet…………. 

Hur stor var besättningen före AMS……………………………………..  

Genomsnittlig dygnsavkastning…………………………………………….. 

Avstånd stall-bostad………………………………………………… 

Avbytare……………………Hur ofta…………………………… 

Anställda antal och %……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Någon annan sysselsättning utöver lantbruket …………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Finns det någon som är stand in på jour vid larm………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Mjölkavkastning kg/ko/år……………………… 

Antal mjölkningar per ko och dygn i genomsnitt…………………………….. 

Utnyttjandegrad av AMS-stationen………………………………………………. 

Sjukdomsläget i besättningen, mastiter/celler…………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

Antal liggbås………………………… 

Antal kor ………..varav mjölkande………………………………… 

Antal kalvar……….ungdjur………….tjurar…………..rekrytering………%… 

Ensilage till ungdjur, hur ofta, tidsåtgång………………………………………. 

Kalvningssäsong……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Betessäsong………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

Reservplatser för mjölkning av t.ex. nykalvade kvigor…………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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När introduceras kvigor som ska kalva…………………………………………….. 

Får sinkor gå med i systemet………………………………………………………. 

Antal foderstationer………………………………………………………………. 

Foderstationernas placering………………………………………………………... 

Fodermedel…………………………………………………………………………. 

Normala arbetstider, morgon………….…….kväll………………………… 

Foderlagringssystem…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Fyllning av foder……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

Antal utfodringar per dygn………………………………man/aut…………… 
……………………………………………………………………………………… 

Antal besök vid foderbordet per ko och dygn i genomsnitt………………………. 

Strötyp…………………Hur ofta fylls strö på i lösdrift………… 

Stalltyp…………………ventilation……………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

Gruppindelning………………………………………………………………….. 

Gångar i lösdrift, typ………….………mått……………  urinseparering………… 

Gång vid utfodring typ………….……mått……………  urinseparering………… 

Foderbord, antal ätplatser, längd…………………………………………………… 

Foderbordsfront………………………………………………………………… 

Utgödslingssystem……………………………Automatik……………………… 

Typ av material i liggbås………………………… 

Storlek samlingsfålla, antal kor……………………………………………………. 

Brunstkontrollrundor, antal…………………Tider………………… 

Vatten………………………………………………………………………….. 

Sjuka djur, antal behandlingsboxar………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Klövvård, antal gånger per år……………….sjukdomar………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Ungdjur, inhysningssystem………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Övrigt………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Arbetsrutiner 

Mjölkning…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…… 

Rengöring…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Utfodring……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

Gödsling……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

Ströning……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

Planritning och situationsplan på gården ritas…. 

 

 




