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Förord 
En grundläggande inställning i ekologiskt lantbruk är att djurhållningen ska främja 
djurens naturliga beteenden. Tillgång till frisk luft och så mycket utevistelse och 
rörelse som möjligt blir en naturlig följd av detta. Enligt EU-förordningen ska 
nötkreatur i ekologisk produktion hållas i lösdrift från 31 december 2010. I små 
besättningar (storleken är inte närmare definierad) ska man även efter år 2010 
kunna ha uppbundna kor under förutsättning att de får motion minst två gånger  
per vecka.  

De ekologiska lantbrukarna anger många fördelar med att rasta korna, som t.ex. 
att rengöring och reparationer i stallet underlättas liksom brunstpassning. Det 
finns emellertid även svårigheter med rastning som ökad arbetstid, olämpliga 
arbetsställningar och risk för skador på korna och lantbrukaren. För att underlätta 
rastning av kor har JTI i samarbete med ekologiska mjölkproducenter genomfört 
detta projekt med syfte att göra en teoretisk genomgång av möjligheterna att 
utveckla ett automatiserat bindsle för nötkreatur.  

Varmt tack till lantbrukarna som bidragit med idéer och till övriga som givit 
information och synpunkter till projektet. Vi vill också tacka Jordbruksverket 
som finansierat projektet. 

Uppsala i mars 2004 

Lennart Nelson 
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 
För att ekologiska uppbundna kor ska kunna bete sig så naturligt som möjligt 
behöver de regelbunden rastning året runt. Syftet med projektet var att ge förslag 
på några nya tekniska lösningar för att automatisera släppning och fastsättning av 
uppbundna kor.  

Projektet inleddes med en brainstorming, där ekologiska lantbrukare och forskare 
från JTI deltog, som resulterade i förslag på funktioner och komponenter för auto-
matiska bindslen. Två av sex svenska tillverkare som kontaktades anmälde intresse 
att delta i utvecklingen av automatiserade bindslen. En vidare bearbetning av för-
slagen från brainstormingen kompletterat med en inventering av marknadens utbud 
av komponenter har lett till följande tre förslag på automatiserade bindslen och ett 
förslag på modifierat fångbås.  

Jyden självfång eller Dan Fang med förkortningsbart grimskaft 

Detta förslag bygger på en princip som förekommer i danska bindslen (Jyden eller 
Dan Fang). I änden på en kedja som hänger i kons halsband finns en fångkula som 
drar in kedjan i ett lås (självfångplatta) på båsplatsen (figur 2). För att kon ska 
slippa ha kedjan och fångkulan hänga och släpa på marken när hon går ut ges för-
slag på olika tekniker för förkortning av kedjan. För att få kon att sänka huvudet 
tillräckligt så att fångkulan inte hamnar ovanför låsningen används en bygel som 
fälls ned innan korna ska gå in på sina platser (figur 5).  

Flexibel lina och halsbandslås 

En lina är fäst i ungefär samma läge som dagens korsbindsle. Linan kan spännas 
med hjälp av t.ex. ett balansblock/vajerkassett som sitter monterad på ena sidan  
av båsfronten i stallet, en per båsplats (figur 7). Alternativt kan linan löpa över ett 
brythjul och vara försedd med en tyngd i änden. Linlängd och spänning anpassas 
så att kon får tillräcklig rörelsefrihet. På undersidan av kons halsband sitter en 
specialkonstruerad låsanordning med öppningen riktad framåt (figur 8b). Då kon 
sticker huvudet genom båsfronten hänger låsanordningen på en sådan höjd att  
den hakar om linan och låser fast. Då kon skall släppas, lossas linan på ena sidan. 
Efter att korna lämnat stallet får skötaren manuellt fästa linan igen. Linan är nu 
uppspänd och färdig för insläpp av kor. En lämplig låsanordning finns inte på 
marknaden och halsbandet bör troligen vara något bredare än dagens modeller.  

Elektromagnet och utdragbart bindsle 

Bindslet, bestående av ett band eller en lina, sitter infäst i båsfrontens överliggare.  
En elektromagnetisk låsmottagare hänger i bindslet i höjd med kons halsband. 
Halsbandet är försett med ett lås (järnplatta med en ögla) som är riktat uppåt  
(figur 10). När kon ska låsas fast aktiveras magneten så att låsmottagaren dras mot 
låset på halsbandet varefter elektromagneten låser samman enheterna. Bindslet 
med låset kan sitta i en fjäderbelastad rullkassett typ ”bilbältesrulle”, balansblock 
eller löpa över ett brythjul och vara försett med en tyngd i änden (figur 9). Även 
släppning av kon utlöses via elektromagneten. Anordningen ska vara fri från 
elektricitet utom vid aktivering i samband med släppning och fastsättning. Den 
elektriska spänningen ska vara låg, 24V. Det finns idag troligtvis inga ”färdiga” 
magneter för detta ändamål. 
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Modifierat fångbås 

Stallar med fångbås har traditionellt använts när man velat gå över från att mjölka 
på båsplatsen till mjölkning i grop utan att investera alltför mycket i byggnader. 
För att kunna mjölka på båsplatsen i ett fångbås modifieras varannan mellanvägg 
så att den blir kort. För att korna ska stå kvar på plats, när man inte mjölkar, så 
monteras på den korta mellanväggen ett T-format rör, som kan fällas ned bakom 
två koplatser. Den T-formade delen vinklas upp mot taket när korna ska mjölkas 
eller släppas ut. För att få plats med flera rör i uppfällt läge kan den rörliga delen 
konstrueras med parallellföring. En undanfällbar ”sommarlåsning” fixerar korna 
eller så används en bygel som fälls ned vid mjölkning bakom kon.  

Vidare utveckling och utvärdering 

Rapporten innehåller skisser och närmare beskrivning av funktion och komponenter 
i de olika förslagen samt en grov uppskattning av kostnadsnivån för olika lösningar. 
För samtliga alternativ måste en eller flera komponenter utvecklas och utvärderas. I 
första hand föreslås utveckling av alternativet med flexibel lina eller danskt bindsle 
med förkortningsbart grimskaft. 

Bakgrund 
En grundläggande inställning i ekologiskt lantbruk är att djurhållningen ska främja 
djurens naturliga beteenden. Tillgång till frisk luft och så mycket utevistelse och 
rörelse som möjligt blir en naturlig följd av detta. EU-förordningen för ekologisk 
produktion (EEG) 2092/91, ((EG) 1804/1999) föreskriver att alla nötkreatur i 
ekologisk produktion, alltså även mjölkkor och dikor, ska hållas i lösdrift från 
31 december 2010. Enligt en överenskommelse i december 1998 mellan jordbruks-
ministrarna i EU, kan nötkreatur fram till 31 december 2010 hållas uppbundna i 
stallar som existerade den 24 augusti 2000, dvs. innan förordningen trädde i kraft. 
Detta under förutsättning att korna får regelbunden motion. I små besättningar 
(storleken är inte närmare definierad) skall man även efter år 2010 kunna ha upp-
bundna kor under förutsättning att de får motion minst två gånger per vecka.  

Kornas hälsa förbättrades av rastning (Gustafson, 1994; Krohn och Rasmussen, 
1990) och lantbrukarna upplevde ytterligare fördelar, som t.ex. att rengöring och 
reparationer i stallet underlättades liksom brunstpassning (Loberg & Lidfors, 
2002). Svårigheter med rastning var bl.a. ökad arbetstid, olämpliga markförhåll-
anden och risk för skador på korna och lantbrukaren (Loberg & Lidfors, 2002). 

I tre ekologiska besättningar filmades arbetet med ut- och insläpp av korna i system 
med det vanliga korsbindslet. Det visade sig att arbetet ofta innebar olämpliga 
arbetsställningar såsom djupa böjningar, huksittande och sträckningar (figur 1). 
Dessutom visade intervjudelen på risk för olyckor som t.ex. klämskador (Lindgren 
& Benfalk, 2004). 

Befintliga system med sommarlåsning till kortbås är inte utformade så att kon ska 
kunna resa och lägga sig och hon kan inte nå vattenkoppen om den sitter över bås-
pallen. Detta innebär att om korna ska vistas inne längre stunder eller bara vara ute 
på dagen mellan mjölkningarna måste sommarlåsningen monteras bort och det blir 
extra arbete med uppbindning. Mejeriföreningarna vill ha en jämn mjölkinvägning, 
vilket medför att många kor kommer att kalva under våren och sommaren. Detta 
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innebär att speciellt i början och slutet på betesperioden måste stödutfodringen ökas 
och därmed ökar i regel vistelsetiden för kon i ladugården. 

  

 

Figur 1. Vanliga arbetsställningar vid släppning och fastsättning av uppbundna kor. 

Inom den danska ekologiska mjölkproduktionen får alla uppbundna kor daglig 
motion (Ekologiskt lantbruk 7/99). I Danmark har under lång tid funnits två 
lösningar på bindsle som är avsedda att underlätta ut- och insläpp av kor. En 
bindsletyp förutsätter att korna står bundna vid en nackbom och binds vid denna 
med en kedja. Kedjan läggs om en krok på bommen och genom att vrida bommen 
lossas kedjorna och alla kor släpps. Kedjan sitter hela tiden fast i kons halsband 
och hakas manuellt fast vid bommen. En annan lösning säljs under namnet Dan 
Fang eller Jyden. En kedja med en plastkula i änden sitter alltid fast i kons hals-
band. När kon går in på båsplatsen och för in huvudet över foderbordet så glider 
kedjan in i en låsanordning framför kons framklövar. Båda lösningarna innebär 
nackdelar för både djur och människor som är så betydande att dessa bindsletyper 
endast förekommer sparsamt i Sverige. 

I Finland finns inget krav på betesdrift, däremot har man redan krav på regel-
bunden rastning av uppbundna kor. Den största nackdelen, som de finska lant-
brukarna upplevde, var att det behövdes två personer för att ta in korna efter 
rastning (Ekologiskt lantbruk 7/99). Även i en studie av Loberg och Lidfors 
(2002) framhölls att det är viktigt att rastningen blir så enkel att en person kan 
klara det själv. 

Problemställning 
Ekologiska mjölkproducenter med uppbundna kor har ett stort behov av en smidig 
lösning för släppning och fastsättning av mjölkkor eftersom korna regelbundet  
ska släppas lösa under alla årstider. De fabrikat av sommarlåsning som finns på 
marknaden kan inte lösa det behovet eftersom den inte ger kon möjlighet att lägga 
sig och att röra sig fritt ut och in över foderbordet. Lantbrukarna har poängterat att 
det är viktigt att en person enkelt kan släppa korna ut och in vid det dagliga arbetet 
och att detta också innebär mindre olägenhet vid sjukdom och vid ledighet då av-
bytare anlitas. En automatiserad året runt-låsning skulle underlätta för en person att 
klara arbetet själv. Dessutom skulle det eliminera arbetsmomentet med släppning 
och fastsättning som visat sig vara riskfyllt och medfört olämpliga arbetsställningar.   
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Syfte 
Syftet med projektet var att i en förstudie göra en teoretisk genomgång av möjlig-
heterna att utveckla ett automatiserat bindsle för nötkreatur. Målsättningen var att 
ge förslag på några tekniska lösningar, som till ett rimligt pris, skulle innebära att 
uppbundna kor kan släppas och sättas fast på ett sätt som är arbets- och tidsbespar-
ande, ger god arbetsmiljö och är djurvänligt. Om resultaten från förstudien visade 
sig lovande var avsikten att söka ytterligare medel för att ta fram en eller flera 
prototyper för praktisk utprovning. 

Metodik 
Målsättningen med projektet förtydligades till att omfatta lösningar på bindsle 
som medför att en ko automatiskt binds fast då hon för in huvudet över foder-
bordet, företrädesvis en mekanisk lösning med god hållbarhet. Det skulle också 
vara möjligt att på ett enkelt sätt släppa endast en ko eller flera kor i taget. Om  
en fullständig automatisering innebar för högt pris på produkten kunde lösningen 
innehålla något enkelt manuellt moment för att nå ett rimligt pris. Idéerna ut-
vecklades i samråd med ekologiska mjölkproducenter. Följande moment ingick  
i förstudien: 

• Brainstorming där lantbrukare och forskare från JTI träffades för att diskutera 
redan befintliga förslag och för att kläcka fler idéer till konstruktion av ett 
automatiskt bindsle.  

• En inventering gjordes av marknadens utbud av automatiska bindslen samt 
komponenter som kan användas för att konstruera automatiserade bindslen. 

• Fyra förslag valdes ut för vidare bearbetning.   

• De bearbetade förslagen åskådliggjordes med skisser och förklarande text.  

• Svenska tillverkare av inredningar för nötkreatur inbjöds att medverka i 
förstudien. 

Resultat 
Brainstorming 

Under en dag träffades fyra ekologiska lantbrukare och fyra forskare från JTI för 
att ta fram idéer till automatisk fastsättning av kor i ”uppbundna” system. Dagen 
inleddes med en kort presentation av problemställningen och därefter följde fri 
brainstorming med hela gruppen. Efter lunch bildade deltagarna två grupper som 
var för sig bearbetade förmiddagens idéer vidare. 

Under förmiddagens brainstorming framkom följande funktioner eller komponenter 
som skulle kunna ingå i ett automatiserat bindsle: 

• Användning av kons kraft för att öppna eller låsa; exempelvis trycket av bogen, 
halsen, huvudet eller kons klövar 

• Ljud kan utlösa ett visst beteende 
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• Fastsättning både när kon går framåt och bakåt 

• Fastsättningsalternativ under hals, över kon (nacken), på sidan av halsen, 
bakom kon 

• Hästgrimskaft: säkerhetsgrimskaft respektive glidande grimskaft med klump 

• Lassoprincip 

• Timmersaxprincip 

• Bilbältesprincip fastsättning uppåt eller nedåt eller på sidorna 

• Klätterutrustning 

• Hullingar som släpper framåt men låser bakåt 

• Låsanordning som hand eller klo, öppning i halsband som fångar upp en ”kula” 

• Kanal i bindsle där elastiskt grimskaft dras in (se text ovan) 

• Stång som sitter fast uppe eller nere och förs åt sidan för fastsättning eller 
inverkan på låsning. Ex fånggrind långbås eller Focus sommarlåsning 

• Halsremmen utspänd ovanför – ramlar ner och låser 

• En tyngd kan styra halsbandets och låsanordningens läge 

• Låsning kan styras av radiovåg? Elektromagnetism, tryckluft eller vacuum 

• En krok på en stång som vrids kan fungera som släppning (danskt bindsle) 

• Mjärdprincip 

• En transponder kan fungera som upphämtare 

• Användning av plastlänk eller nylon istället för metall minskar vikt och buller 

• Renhalsband 

Efter gruppernas bearbetning av förmiddagens idéer genomfördes presentationer 
och en gemensam diskussion av följande förslag: 

Utveckling av danskt fångbindsle 

I kons halsband hänger en kedja i vars ände det sitter en fångkula som drar med  
sig kedjan in i en mottagare på båsplatsen. Fastsättning av mottagaren sker enligt 
samma princip som ett danskt bindsle (Dan Fang eller Jyden). En fångkula eller 
transponder används men med en funktion som förkortar den bindsledel som kulan 
hänger i. Tre olika sätt för förkortning föreslogs, fjäder, gummiband, elastisk 
bogserlina. Förkortningsanordningen skulle kunna ligga i en kanal runt halsbandet. 
Även bilbältesprincipen diskuterades som medel att kunna förkorta ett bindsle.  
En svårighet kan vara att få kon att sänka huvudet tillräckligt så att fångkulan inte 
hamnar ovanför låsningen och in på foderbordet. Även precisionen i sidled måste 
lösas. 

Vajer med flexibel spänning 

Kon bär ett stadigt halsband och i det hänger en låsanordning. När kon går in  
på båspallen hakar låsanordningen i en spänd lina. När alla kor sitter fast släpps 
spänningen på linan till samma längd som ett korsbindsle, eventuellt påverkas 
linan av en fjäderbelastning. För att släppa korna så dras linan helt åt sidan genom 
låsanordningen. Linan får sedan hakas upp manuellt för nästa fastsättning. 
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Alternativt utformas linan med olika tjocklek och en springa i fångkulan som 
släpper igenom den tunnare linan som kommer in i låsanordningen då linan dras 
åt sidan. Detta skulle eliminera det manuella momentet för enskilda bindslen.  
Det sistnämnda förslaget kan dock kompliceras av att den kraftiga delen av linan 
riskerar att dras ned och fastna i den smala springan. 

Halsbandet öppnas på översidan med linor 

Halsbandet öppnas upptill ovan kons hals och spänns ut åt sidorna med hjälp av 
ringar och linor. Kon går ut utan halsband och när hon kommer tillbaka så för  
hon in huvudet i halsbandet som dras ihop när hon sänker huvudet.  

Halsbandet fastnar på översidan via elektromagnetism i ett ”bilbälte” 

En elektromagnetisk låsstyrning som hänger i överliggaren i båsfronten sänks mot 
kons halsband (med ett lås riktat uppåt) när hon ställer sig och äter så får låset 
”söka upp” anslutningen på halsbandet. Även släppning utlöses via en elektro-
magnet. Anordningen bör dock vara fri från elektricitet utom vid aktivering i sam-
band med släppning och fastsättning. Hela anordningen hänger i en överliggare 
typ Fritz nya öppna mjukbås.  

Foderliggbås med teleskopfunktion för mjölkningsarbetet 

Foderliggbås (fångbås) fungerar redan idag så att kor kan släppas och fångas på 
ett enkelt sätt. Det förutsätter dock att korna går till mjölkning någon annanstans. 
Under idédagen diskuterades hur båset skulle kunna utformas så att mjölkning  
kan utföras med kon kvar i båset, vilket resulterade i följande förslag:  

Ett foderliggbås med teleskopisk funktion på det rör som sitter under uttagen från 
mjölkledningen. Under mjölkning skjuts röret in till halva båslängden varvid vajern 
som hängt i en båge bakom kon spänns. Eventuellt behövs en fjäder så att inte 
korna backar ut när vajern är slack. Vajern bakom kon kan höjas och sänkas auto-
matiskt.  

Kontakt med svenska tillverkare 

Följande svenska tillverkare med erfarenhet av inredningar för nötkreatur kontaktades.  

De Laval Agri, Södertälje 
Fritz Foderstyrning AB, Nässjö 
Hammars Verkstads AB, Grycksbo 
Myrby Mekaniska Verkstad AB, Enköping 
Siko AB, Smedstorp 
Ydre-Grinden AB, Österbymo 

Två av företagen anmälde ett intresse att ta del i framtagning av förslag och ut-
veckling av automatiserade bindslen. Ett arbete inleddes för att ta fram avtal för 
det gemensamma arbetet. Medan arbetet pågick visade det sig att företagen måste 
skjuta sitt engagemang på framtiden p.g.a. arbetsanhopning. 
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Tre typer av automatiska bindslen samt ett fångbås 

På JTI genomfördes en vidare bearbetning av tidigare idéer, en inventering av 
produkter på marknaden samt en undersökning av kostnadsnivån på vissa ingående 
komponenter. Nedan beskrivs fyra förslag baserade på skilda principer. I varje 
beskrivning finns angivet ungefärliga kostnader (exkl. moms) för produkter som 
liknar komponenterna i respektive förslag. Observera att ibland kan kostnaden för 
extra komponenter vara angiven då det finns olika alternativ. Syftet var att åstad-
komma en indikation av var kostnadsnivån för bindslet skulle kunna hamna.  

Danskt bindsle med förkortningsbart grimskaft 

Bindslen där kon ”sätter fast sig själv” när hon går in på båsplatsen förekommer i 
de danska systemen Jyden och Dan Fang (figur 2). I kons halsband hänger en fång-
kula i en 70 cm lång kedja. När kon ställer sig för att äta från foderbordet fastnar 
kedjan i ett lås (självfångplatta) på båsplatsen. 

 

Figur 2. Jyden självfång. Då alla kor fastnat vrids handtaget enligt pilen för att kedjan inte 
ska glida tillbaka ur låset. 

Fångkulan (plast), kättingen och halsbandet väger tillsammans cirka 8 hg enligt en 
svensk återförsäljare för Jyden självfång. För att precisionen i sidled ska fungera 
är självfångplattan (mitten i figur 2) utformad så att den styr fångkulan rätt.  

För att kon ska slippa ha kedjan och fångkulan hänga och släpa på marken när hon 
går ut föreslås olika tekniker för elastisk förkortning. Med en elastisk förkortning 
kan kon dra ut så mycket bindsle hon behöver när hon är bunden och när kon 
släpps ut medför elasticiteten att kulan inte hänger så långt ner från halsbandet.  

Linan kan t.ex. förkortas genom att den löper in i ett balansblock (figur 3) 
eventuellt i kombination med en gutefjäder (figur 4).  
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Figur 3. Balansblock 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Gutefjäder 

Ytterligare sätt för förkortning skulle kunna vara antingen metallfjäder, gummi-
band eller elastisk bogserlina. Dessa förkortningar kan ligga i en kanal runt hals-
bandet eller hänga under halsbandet.  

Om fångkulan hänger i en förkortad länk kommer den att hamna ovanför lås-
ningen om inte kon förmås att sänka huvudet då hon för in det över foderbordet. 
Beroende på hur foderbordsgrinden är utformad kan olika lösningar tänkas. Ett 
förslag är en U-formad bygel som fälls ned innan korna ska gå in på sina platser 
(figur 5). Den placeras så att kon för in huvudet centrerat och i lagom höjd och  
när alla kor står på plats så fälls byglarna undan igen (figur 6). 

 

 

Figur 5. Bygel nerfälld. Figur 6. Byglar i uppfällt läge. 
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Kommentar: 
Det skulle kunna uppstå en svårighet att balansera spänningen på förkortningen så 
att fångkulan hålls uppe utan att det för den skull behövs för stor kraft att dra ut 
den. Balansblock verkar lovande men det behövs en praktisk studie för att prova ut 
tekniska komponenter med lagom kraft. 

Ett balansblock kan sitta lite utsatt om det följer med kon ut vid rastningstillfället. 
Utformningen av skyddskåpan och placeringen på halsbandet så att inte skador 
uppstår på vare sig bindslet eller kon måste studeras i praktiken.  

I valet mellan att lyfta låset (självfångplattan) eller styra ned kons huvud för att 
fångkulan ska hänga i rätt höjd för att glida in i låset verkar det enklare att låta 
låset sitta fast monterat och istället styra kon att sänka huvudet.  

Kostnadsnivå på komponenter för en koplats 
Jyden självfång: cirka 800 kr 
Balansblock (fjäderkraft 1,8 – 2,7 kg): cirka 1000 kr 
Gutefjäder: cirka 50 kr per styck 
Elastisk bogserlina: cirka 35 kr per styck 
Elastiskt grimskaft (häst) inkl panikhake: 120 kr (Nordpost) 
U-formad bygel: 600 – 1000 kr 

Lina med flexibel spänning 

Kon har en låsanordning som hänger i halsbandet. När kon går in på sin plats och 
för in huvudet genom båsfronten så hakar låset om en lina som sitter spänd mellan 
båsfrontens sidorör. 

Linan är fäst på båsfrontens sidorör cirka 30 – 60 cm över båspallens nivå (unge-
fär som ett korsbindsle). Linan spänns med hjälp av en vajerkassett, exempelvis 
ett balansblock. Linlängden och spänningen i kassetten anpassas så att kon får 
tillräcklig rörelsefrihet. Balansblocket sitter monterat på ena sidan av båsfronten, 
en kassett per båsplats (figur 7).  

På motsatta sidan, i änden av linan, sitter ett låsstift. Låsstiftet trycks in och låses 
fast av en fjäderbelastad spärr (figur 8a). Linans infästning i låsstiftet kan exempel-
vis göras som på linor i klätternät på lekplatser.  

Då kon skall släppas lyfts den fjäderbelastade spärren så att låsstiftet frigörs och 
linan dras av fjäderkraften genom låsanordningen och rullas upp i kassetten. Lås-
stiftet i änden av linan stoppar vid brythjulet på båsfrontens ena sida (figur 8c). 
Efter att korna lämnat stallet får skötaren manuellt dra ut linan och trycka in lås-
stiftet på andra sidan igen. Linan är nu uppspänd och färdig för insläpp av kor. 
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Figur 7. En lina löper mellan båsfrontens sidorör, 30 – 60 cm över båspallens nivå. Linan 
spänns med en vajer kassett. 
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Figur 8c. Brythjul, stoppläge för låsstiftet på linan. Figur 8a. Låsstiftet i låst respektive släppt läge. 
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På undersidan av kons halsband hänger en låsanordning med öppningen riktad 
framåt. Då kon sticker in huvudet i båsfronten för att äta hänger låset på en sådan 
höjd att den trycker mot den uppspända vajern. Låsanordningen har en sådan kon-
struktion att den hakar om linan och av kons kraft framåt öppnas låset och fastnar 
sedan runt linan (figur 8b).  

��������

�����������  

Figur 8b. Av kons kraft framåt öppnas det specialdesignade låset och fastnar sedan runt 
linan. 

Kommentar: 
Halsbandet bör troligen vara något bredare och fastare än de som finns på 
marknaden.  

För att minimera slitage av linan så används en brythjulskonstruktion som gör  
att det blir friktionsfritt oavsett dragriktning. Brythjulet kan vara av delrinplast. 

Linans fästpunkter behöver anpassas för att klara påfrestningar och så att den 
brytande kraften minimeras. Fästpunkterna bör också vara justerbara i höjdled. 

En lämplig låsanordning måste utvecklas bl.a. eftersom den ska gå att öppna när 
den hakat i linan men får ej öppnas i andra lägen för att det råkar bli tryck på den. 

Lösningen kan troligen göras billigare om linan löper över ett brythjul och är 
försedd med en tyngd i änden istället för att linan går in i en vajerkassett. 

På grund av kons ökade sidorörlighet jämfört med korsbindsle kommer det 
troligen att behövas båsavskiljare och foderbordsavskiljare.  

Kostnadsnivå på komponenter för en koplats 
Halsband: 60-100 kr 
Balansblock (fjäderkraft 1,8 – 2,7 kg): cirka 1000 kr 
Brythjul + tyngd: cirka 250 kr 
Låsanordning – kräver specialdesign svårt att uppskatta prisnivån 
Metallpinne + låsspår: cirka 250 kr 
Lina: 15 – 20 kr 
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Elektromagnet och utdragbart bindsle 

Kon ska stå bunden i båsfrontens överliggare i ett grimskaft (band eller lina). En 
låsögla på kons halsband fastnar i en mottagare på grimskaftet med hjälp av en 
elektromagnet. Bindslet löper in i en fjäderbelastad rullkassett av typen ”bilbältes-
rulle” eller ett balansblock. Alternativt kan bindslet löpa över ett brythjul och vara 
försedd med en tyngd i änden (figur 9).  

 

 

Figur 9. Bindslet sitter fast eller löper över båsfrontens överliggare. 

Kons halsband har ett lås (järnplatta med en ögla) riktat uppåt (figur 10). Hals-
bandet ska fastna i bindslet (grimskaftet) med hjälp av en elektromagnetisk lås-
mottagare (figur 11) som hänger i grimskaftet strax över kons halsband. När kon 
ställer sig och äter från foderbordet ska låsmottagaren ”söka upp” låset på hals-
bandet. När kon ska fastna hänger låset på en viss höjd men när kon är fastlåst  
kan hon lätt dra till sig mera bindsle. 

 

Figur 10. Kons halsband har en balanserande tyngd och en låsplatta på nacken. 
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Figur 11. Lås och låsplatta sett från sidan och från ovan. 

Även släppning av kon utlöses via en elektromagnet. Anordningen ska vara fri 
från elektricitet utom vid aktivering i samband med släppning och fastsättning. 
Den elektriska spänningen ska vara låg, 24V. 

Kommentar: 
Det finns idag troligtvis inga ”färdiga” magneter för detta ändamål. Det är osäkert 
om magneten klarar att centrera järnplattan på halsbandet tillräckligt för att sprinten 
ska gå igenom öglan. 

Det kan bli stora påfrestningar där bindslet sitter fast och det kan vara svårt att åstad-
komma en konstruktion som gör att t.ex. ett balansblock klarar påfrestningarna. 

Kostnadsnivå komponenter för en koplats 
Halsband med järnplatta: cirka 100 kr 
Elektromagnet basutförande: 2 540 kr per styck (utvecklingskostnader tillkommer 
vid framtagning för bindsle)  
Bilbälte komplett (inkl Rulle): cirka 1000 kr standard  
Balansblock (fjäderkraft 1,8 – 2,7 kg): cirka 1000 kr 
Brythjul + tyngd: 250 kr 
Lina (grimskaft): 15 – 20 kr 
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Modifierat fångbås 

Befintliga bås 

Stallar med fångbås har traditionellt använts när man velat gå över från att mjölka 
på båsplatsen till mjölkning i grop utan att investera alltför mycket i byggnader. 
Båsets bogstöd har många likheter med kortbås med justerbar front och rymliga  
när kon ligger ner. Mellanväggarna i dessa system är oftast av lång modell som 
sträcker sig längs hela båsets längd och utformad så att kon inte kan vända sig i 
båset. Kon hindras från att gå ur båset av en plastad vajer som hänger i inredningen 
bakom korna. Vajern hissas upp när korna ska gå till mjölkning eller rastas (bild 1).  

 
 
Bild 1. Fångbås med långa båsavskiljare och vajer bakom. Mjölkning sker i grop. 

DeLaval har numera endast ett halvautomatiskt fångbås i sortimentet (figur 12). 
Skötaren öppnar med hjälp av panikhaken manuellt vajern bakom de kor i gruppen 
som ska flyttas till mjölkstallet. När korna har lämnat båsen sätts vajern fast igen. 
När sedan korna återvänder går de in under vajern med huvudet som då löper uppåt 
i de speciellt utformade guiderna. När kon har kommit in helt faller vajern ned 
bakom kon och hon är ”låst” i båset. 
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Figur 12. Combibås/Fångbås är försett 
med en mellanvägg som är så tät och 
hög att kon inte kan vända sig i båset. 
Mellanväggen liknar inte vanliga 
båsavskiljare i kortbås.  

Modifierat bås 

För att kunna mjölka på båsplatsen i ett fångbås krävs att varannan mellanvägg 
modifieras så att den kan förkortas medan mjölkning pågår. 

För att fixera korna under mjölkningen kan ett alternativ vara att använda en 
undanfällbar sommarlåsning. Ett annat alternativ kan vara att ha en bygel som är 
monterad på den långa båsavskiljaren. Bygeln fälls ned bakom kon vid mjölkning 
men tar bara upp så stor del av båsbredden att det finns plats för mjölkaren att 
passera. 

Ett exempel på undanfällbar sommarlåsning är till kortbåset Focus (figur 13). Det 
vänstra röret fälls undan centralt via ett reglage så att kon blir ”fri”. Om hon inte 
är bunden eller fixerad på annat sätt kan hon lämna båset om hon vill. Om man 
vill ha kon kvar i båset och hon ska kunna vila normalt, som i ett vanligt kortbås 
måste man göra två saker manuellt för varje båsplats så att sommarlåsningen inte 
stör kon. 

1. Fälla upp det spröt som är för utlösningsmekanismen för det rörliga (vänstra) 
röret. Eventuellt kan man också behöva dra åt en vingskruv för att säkra röret  
i utflyttat läge.  

2. Lossa ett smashlås för det normalt fasta röret (högra), skjuta det åt sidan och 
släppa smashlåset så att röret blir låst i sitt öppna läge.  

Om man vill låsa in kon måste man göra det omvända och kon blir inlåst när hon 
rör sprötet.  



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

22

 

Figur 13. Sommarlåsning till kortbås Focus. Pilarna visar de manuella moment (se punkt 
1 och 2 ovan) som krävs för att kon ska kunna vila på båsplatsen.  

Ett förslag för att korna ska stå kvar på plats när man inte mjölkar är att montera 
ett T-format rör på den modifierade mellanväggen, som kan fällas ned bakom två 
koplatser. Den T-formade delen vinklas upp mot taket när korna ska mjölkas eller 
släppas ut. Det behövs troligen flera rör under varandra mellan korna. För att få 
plats med flera rör i uppfällt läge kan den rörliga delen konstrueras med parallell-
föring. Lyftet av den rörliga delen föreslås ske med vajer och elmotor. 

För att hindra kor att ligga och inkräkta på en annans bås kan man kombinera den 
modifierade båsavskiljaren med en golvbaserad båsavskiljare (bild 2).  

 

Bild 2. Golvbaserade båsavskiljare 
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Kommentar 
En svårighet med modifieringen är att åstadkomma en båsavskiljare som är till-
räckligt stabil men ändå går att fälla undan så att det finns plats att mjölka. Om 
båsavskiljaren inte är tillräckligt stadig och respektingivande kan korna vända i 
båset eller en brunstig ko kan försöka att hoppa över. 

Den rörliga delen ska förutom att vara stabil inte vara känslig för gödsel och 
föroreningar som skulle kunna hindra rörligheten. 

För att inte få lyftet av den korta båsavskiljaren alltför tungt kan det behövas en 
begränsning i antal båsavskiljare som lyfts samtidigt. 

Utformningen av den mellanvägg som fälls upp kan behöva anpassas efter tak-
höjden. 

Vid användning av en bygel bakom kon för fixering under mjölkning är frågan 
om bredden på bygeln kan anpassas så att mjölkaren lätt kan passera och kon ändå 
stannar kvar. 

Kons rörlighet i sidled på foderbordet begränsas bara av båsfrontens utformning 
vilket skulle kunna medföra att foderbordsavskiljare krävs. 

Kostnadsnivå för komponenter  
Fångbås, modell Combibås med en vajer bakom som öppnas manuellt för varje 
plats men korna låses in ”automatiskt”: cirka 2.200 kr per 2:a bås 
Sommarlåsning (Focus): cirka 800 kr/bås 
Lång båsavskiljare (för kortbås): cirka 550 – 620 kr/styck 
Kort båsavskiljare (för kortbås): 240 – 500 kr/styck 

Diskussion och slutsatser 

De olika förslagens speciella krav eller problem, enligt en teoretisk bedömning, 
har beskrivits under kommentarer efter respektive förslag. Nedan jämförs de olika 
förslagen med varandra främst med avseende på funktion och förväntad kostnads-
nivå för den färdiga lösningen. 

Vid en jämförelse av den uppskattade kostnadsnivån så tycks ett modifierat danskt 
bindsle och linan med flexibel spänning hamna relativt lika. Det är svårt att be-
döma kostnaden för den speciella låsanordningen till flexibla linan. Om låsanord-
ningen går att tillverka till ett pris på 100-300 kr per styck och man dessutom 
kombinerar med brythjul och tyngd istället för ett balansblock så skulle en flexibel 
lina kunna hamna lägst i pris. Å andra sidan kan den stora sidorörligheten medföra 
att det krävs komplettering med båsavskiljare och foderbordsavskiljare om detta 
inte redan finns. 

En fördel med ett modifierat danskt bindsle är att flera komponenter är väl be-
prövade, så det är främst det förkortningsbara grimskaftet som kräver utveckling. 
Både prisnivån och förväntad funktion gör att både förslaget till modifierat danskt 
bindsle och flexibel lina är intressanta att praktiskt vidareutveckla.  

Båda förslagen ovan skulle kunna lämpa sig för användning i kortbås, som är det 
vanligaste systemet för uppbundna kor idag. För besättningar med långbås passar 
troligen inte det modifierade danska bindslet eftersom det förutsätter att kon kan 
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föra in huvudet genom båsfronten i en låg position nära foderbordets nivå. Där-
emot kan den flexibla linan passa bra, eftersom långbåsfronten styr upp kons 
huvudrörelse så att den blir centrerad och i regel varje gång på samma nivå. Detta 
borde gynna säkerheten i låsfunktionen. Dessutom begränsas kons rörlighet i 
sidled av båsfronten då hon äter eller har huvudet över foderbordet. När kon har 
huvudet över båspallen måste rörligheten troligen begränsas av en båsavskiljare, 
eftersom den flexibla linan ger relativt stor rörlighet i sidled. 

Förslaget med en elektromagnet för fastsättning kommer sannolikt att hamna i ett 
högre prisläge än de två övriga bindslena framförallt p.g.a. kostnaden för elektro-
magneten. Förutom att detta förslag troligen blir dyrast är det också det förslag där 
det råder mest osäkerhet beträffande både funktion och förmåga att tåla de påfrest-
ningar som ett kobindsle utsätts för. Detta förslag ter sig i dagsläget inte intressant 
att vidareutveckla. 

Ett alternativ till att binda korna i ett halsband är att hålla dem i ett fångbås. Om 
man kan mjölka i grop så är systemet med fångbås ett sätt, som redan finns på 
marknaden, att åstadkomma automatisk släppning och fastsättning på båsplatsen. 
Om man däremot inte har råd med en separat mjölkningsavdelning så måste båset 
modifieras, eftersom det inte går att mjölka i ett vanligt fångbås. Sidorörligheten  
på foderbordet blir ännu större än för flexibel lina och beroende av båsfrontens 
utformning. Ett modifierat fångbås blir troligen något dyrare än dagens combibås. 
Därutöver behövs någon lösning för fixering vid mjölkning, t.ex. undanfällbar 
sommarlåsning. Utifrån kostnadsnivån på ingående komponenter skulle ett modifi-
erat fångbås kunna bli något dyrare än de ovan föreslagna lösningarna på automa-
tiskt bindsle. Kostnaderna ligger dock på en så pass likartad nivå att relationerna 
kan förändras då lösningarna utvecklas.  

I kostnadsuppskattningen ingår endast priset på ingående komponenter och inte 
någon uppskattning av hållbarheten på lösningarna. Det är svårt att bedöma hur 
länge olika lösningar kan hålla men målsättningen har varit att föreslå lösningar 
som verkar ha en god hållbarhet.  

De manuella arbetsmomenten vid användning av modifierat danskt bindsle, flexibel 
lina eller modifierat fångbås skiljer sig något. Det danska bindslet innebär centrali-
serad släppning och fastsättning, vilket ofta fungerar bra under betesperioden då 
korna är lugnare och vana att gå ut. Däremot kan man inte på ett enkelt sätt släppa 
korna en efter en, vilket flera lantbrukare angett är önskvärt, åtminstone då man  
ska rasta stallmodiga kor. Om man vill ha en enskild ko kvar i Jyden självfång så 
får man kroka fast kedjan i en speciell hake på båsplatsen så att hon sitter fast när 
låsen öppnas. 

Den flexibla linan innebär i det skissade förslaget både manuell enskild släppning 
och ett manuellt moment då linan ska låsas på varje plats före insläpp av korna. 
Troligen går det ganska lätt att centralisera släppningen däremot är det svårare att 
automatisera låsning av linan. Arbetsställningarna vid släppning och låsning blir 
troligen relativt goda eftersom linan aldrig behöver hämtas på golvet. Olycksrisken 
blir troligen låg eftersom släppningen kan ske via ett handtag på stolparna mellan 
båsplatserna samt inifrån foderbordet och låsningen sker när djuren är ute. 

I den enklaste varianten av fångbås släpps korna manuellt bakifrån en och en.  
Det finns också automatiserade lösningar – det är en prisfråga. Vid användning  
av undanfällbar sommarlåsning för fixering vid mjölkning krävs en del manuella 
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moment för att korna ska få fritt utrymme att ligga mellan mjölkningarna då de  
inte går ut på betesmarken. Under stallperioden finns alltså korna kvar i fångbåset 
och samtidigt ska sommarlåsningen fällas undan, vilket troligen ökar olycksrisken. 
Momenten är också något tyngre och tar troligen längre tid än de manuella momen-
ten för de övriga lösningarna. Vid användning av undanfällbar sommarlåsning blir 
det större skillnad på arbetsinsatsen mellan stallperiod och betesperiod än för de 
övriga förslagen. Om man däremot kan fixera korna vid mjölkning med en bygel 
bakom kon skulle ett modifierat fångbås kunna skötas på ett enklare sätt.  

För samtliga förslag gäller att det är svårt att komma längre i bedömningen av 
deras funktion och hållbarhet utan att göra praktiska studier.  

Webbadresser automatiska bindslen 

http://www.crux.se/index.htm 
http://www.jydenbur.dk/ 
http://home.swipnet.se/~w-21087/body.html 
http://www.ugab.se/page30.html 
http://www.kuhnke.se/personal.html 
http://www.nederman.se/welcome.html 
http://www.nilekedjan.se/ 
http://www.hyab.se/ 
http://www.myrbymekaniska.se/ 
http://www.addnature.com/ 
http://www.ggf.se/fortoj.htm 
http://www.matforsindustri.se/svenska/drivrem.html 
http://www.bandi.se/schweden/frame.html 
http://www.liko.se/sverige/ 
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Du kan också prenumerera på JTI-informerar, som kortfattat beskriver ny teknik, 
nya rön och nya metoder inom jordbruk och miljö. 

Vill du fördjupa dig ytterligare finns JTI-rapporterna, som är vetenskapliga 
sammanställningar över olika projekt. 

JTI-rapporterna och JTI-informerar kan du beställa som lösnummer från JTI eller 
hämtar hem gratis som pdf-filer från vår webbplats. Där hittar du också aktuella 
prislistor m.m. 

 

För trycksaksbeställningar, prenumerationsärenden m.m.,  
kontakta vår publikationstjänst (SLU Service Publikationer): 

tfn 018 - 67 11 00, fax 018 - 67 35 00 
e-post: bestallning@jti.slu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 


