
PM5 - God djurvälfärd i svensk mjölkproduktion - ett led 
mot ett uthålligt jordbruk 
 
Ett uthålligt jordbruk måste ha sin grund i en hållbar djurproduktion. I LRF policy står att ”vi 
har en moralsikt skyldighet att behandla djuren ansvarsfullt och med respekt. Våra 
ambitioner och målsättningar med djurhållningen ska uttryckas och förverkligas med hänsyn 
till djurens behov. Djur ska respekteras som kännande varelser oavsett produktionsförmåga 
och egenskaper” (Sveriges bönder om djur och etik). 
 
Varför är en god djurhälsa en förutsättning för ett uthålligt jordbruk? Det finns många svar på 
den frågan som kan diskuteras utifrån ett hållbarhetsperspektiv med grundsynerna 
djurvälfärd, socialt, ekonomiskt, ekologisk och etiskt.  Djurens välfärd ligger både i 
producentens, konsumentens och djurens intresse. När man talar om djurvälfärd bygger det 
till stor del på etiska grundvärderingar.  En djurhållare har en etisk skyldighet att säkerställa 
en god djurvälfärd. Friska och välmående djur går också hand i hand med en professionell 
djurhållning. Djur som mår bra ger den bästa tillväxten och livsmedel av god kvalitet, vilket 
är både en ekonomisk och en social angelägenhet. Det finns en stark önskan hos 
konsumenterna att kunna välja säkra svenska livsmedel där djuren har producerats enligt en 
god djuromsorg och utifrån etiska värden. Förutom att livsmedlen ska vara säkra har 
konsumenten en önskan om produktkvalité där både smakupplevelse och ätkvalité värderas 
högt. Förutom konsumenternas intressen innefattar de sociala aspekterna även lantbrukarens 
situation. Detta kan innebära goda arbetsförhållanden, erkännande från samhället för sin 
produktion och sin livsstil, socialt umgänge, tillfredställelse med arbetsuppgifter, möjlighet att 
diskutera sitt arbete och kanske dela ansvar om beslut med någon. Sett utifrån de ekologiska 
aspekterna är det eftersträvansvärt med en djurhållning som så långt som möjligt är oberoende 
av läkemedel. Genom att hålla en god djuromsorg minskar behovet av läkemedel och därmed 
risken för läkemedelsrester i miljön samt antibiotikaresistenta bakterier. En god djurvälfärd är 
förenligt med en god ekonomi. Detta märks inte minst hos mjölkkorna som tenderar att ge 
högre mjölkavkastning då de är lugna och trygga. Att döma av ovanstående finns det alltså 
flera argument till varför man bör arbeta för att ha en god djurvälfärd inom sin 
mjölkproduktion. Men som ofta vid en tillämpning av uthållighetsperspektiven, kan ett 
hållbart tillstånd inom den ena dimensionen kommer att påverka de andra dimensionerna 
negativt.  
 
Detta PM syftar till att redogöra mjölkproduktionens betydelse utifrån ett 
uthållighetsperspektiv. Vidare är syftet att identifiera problemområden inom svensk 
mjölkproduktion samt utreda vilka välfärdsindikatorer som kan användas för att komma 
tillrätta med problemen och därmed säkerställa en god djurvälfärd.  

Bakgrund svensk mjölkproduktion 
Antalet mjölkleverantörer i Sverige år 2007 var 7174 stycken, med en besättningsstorlek på 
51 kor i medeltal. För kokontrollanslutna var besättningsstorleken 54,6 kor i medeltal. Sju av 
de största mejeriföreningarna i Sverige är tillsammans med ett antal husdjursföreningar, 
avelsföretag och intresseföreningar delägare i svensk Mjölk. Mejeriföreningarna är: Arla 
Foods, Falköping Mejeri, Gefleortens Mejeriförening, Gäsene Mejeriförening, Milko, 
Norrmejerier och Skånemejerier. Sverige har en detaljerad och omfattande 
djurskyddslagstiftning och svenska kor hör till de som producerar mest i världen. Antalet 
mjölkkor i Sverige har sedan början av 1960-talet sjunkit från ca 1200 000 till nuvarande nivå 
på ca 400 000. Den enskilda kons produktion har under motsvarande period mer än 
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fördubblats och hennes värde har därigenom ökat. För kor som var registrerade i Svensk 
Mjölks kokontroll 2008 var medelavkastningen 9 606 ECM kg (Svenskt låglandsboskap). 
Produktionsökningen beror till största delen på effektivt avels- och utfodringsarbete. Kraven 
på mjölkråvaran har också höjts, varför kraven på besättningens hygien juverhälsoläge ökat. 
Förutom vid slakterier insamlas uppgifter om djursjukdomar bl.a. via veterinärer och 
kokontrollen. Drygt 85 % av Sveriges mjölkkor är med i kokontrollen. Mjölkprov tas ut för 
analys av fett, protein och celltal. Celltal mäts vid kontroll av juverhälsa och är ett mått på 
antal vita blodkroppar i mjölken. Då kon har mastit (juverinflammation) stiger antalet celltal. 
Vanligen används prissystem hos mejerierna som premierar mjölkproducenter med låga 
celltal, medan det blir avdrag på mjölkpriset om talen är höga. Enligt EU:s mjölkdirektiv 
infördes 1994 en celltalsgräns på 400 000 celler/ml mjölk, vilket har ökat motivationen för 
djurägaren att bekämpa och förebygga mastit. Det förbättrade hälsoläget märks framförallt på 
en minskad användning av antibiotika. I många länder med intensiv djurhållning har 
antibiotika använts i förebyggande och tillväxtfrämjande syfte. I Sverige har 
antibiotikaanvändning på detta sätt varit förbjudet sedan 1986 och från 2006 är den förbjuden 
i hela EU. Antibiotika får endast användas för att förebygga, lindra och bota sjukdomar och 
endast efter ordination av veterinär. Genom att hålla nere antibiotikaanvändningen hålls 
andelen antibiotikaresistenta bakterier låg och är samtidigt förenligt med en uthållig 
djurhållning (Svensk Mjölk, Hållbarhet i Svenskt Jordbruk, 2007).  
 

En hållbar ko 
Definitionen för hållbarhet hos mjölkkor är sannolikheten att överleva till en specifik ålder, 
förutsatt att djuret ges möjligheten att uppnå denna ålder. En hållbar ko som hålls i produktion 
under lång tid är önskvärt i många avseenden och framförallt en grundbult för en uthållig 
mjölkbesättning. Hållbarhet är bland annat av ekonomisk relevans då den sänker kostnaderna 
för rekryteringsdjur och ökar proportionen av högproducerande djur i besättningen. Om 
livslängden ökar kan varje ko producera fler kalvar och antalet kvigkalvar som används till 
rekrytering kan minskas och endast de bästa kvigorna väljas ut till avel. Men i dagens svenska 
mjölkproduktion lever korna i genomsnitt bara ca 5 år och slås då ut på grund av dålig 
fruktsamhet (25 %), juverproblem (25 %), låg avkastning (9 %) och klöv- och benproblem (7 
%). Eftersom de får sin första kalv när de är drygt 2 år producerar de bara mjölk i 2–3 år. Den 
korta hållbarheten hos korna har till stor del av att göra med aveln mot en allt högre 
mjölkavlkastning. Med en hög mjölkavkastning följer ofta dålig fruktsamhet. Många studier 
har bekräftat att om man endast tar hänsyn till föräldrarnas anlag för mjölkavkastning avlar 
man fram kor med försvagad fruktsamhet. Fruktsamhetsproblem är den vanligaste orsaken till 
att korna slås ut. De kor som inte blir dräktiga efter kalvning tvingas bonden skicka till slakt 
när mjölkproduktionen så småningom upphör. 
 
Det går dock att bedriva urval för mjölkproduktion samtidigt med god fruktsamhet i 
avelsarbetet. För att kunna göra detta behövs bra sätt att mäta olika egenskaper. I Sverige 
utnyttjas den centrala kodatabasen där lantbrukare, seminörer eller veterinärer registrerar varje 
kalvning, inseminering och behandling för någon reproduktionsstörning. Det är också 
nödvändigt att känna till hur starka sambanden mellan olika egenskaper är, bl.a. för att kunna 
beräkna hur stor vikt man ska lägga vid respektive egenskap (A.Roxström, 2001; Hudson & 
Van Vleck, 1981).  
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Hot mot en god djurvälfärd inom svensk mjölkproduktion 
Trots ett gott hälsoläge och en sträng djurskyddslag finns det problem inom svensk 
mjölkproduktion, vilka framförallt kan påverka djurvälfärden, hållbarheten hos korna och 
indirekt en uthållig produktion. De vanligaste välfärdsproblemen inom mjölkproduktionen i 
västvärlden idag är brist på bete, metaboliska sjukdomar och infektioner i samband med 
kalvning, hälta, smärta vid avhorning och användning av tillväxthormon för att öka 
mjölkavkastningen. Svensk mjölkproduktion skiljer sig från dessa uppgifter på tre områden. I 
Sverige måste mjölkkorna gå på bete (10 § Djurskyddsförordning (DF) (1988:539)), det är 
förbjudet att utföra avhorning utan bedövning (25 § DF (2002:723)) och att använda 
tillväxthormon för ökad mjölkavkastning är inte tillåtet inom svensk produktion (28 § DF 
(1988:539)). Samtidigt har man i Sverige under senare tid uppmärksammat problem med 
bristande efterlevnad vad gäller kravet på bete för mjölkkor, vilket illustrerar att lagstiftning 
bara är ett steg i processen att uppnå djurvälfärd. 

Trenden mot allt större gårdar kan också innebära ett hinder mot en god djurvälfärd. 
Problemen hänger då ofta ihop med brist på skötseltid. Lantbrukarna i mellersta och södra 
Sverige definierar större besättningar olika men oron är densamma då alla grupper befarar att 
skötseltiden per djur kommer att minska. Risken är att man förlitar sig mer och mer på teknik 
inom alla arbetsmoment gällande djurskötseln, vilket anses kan vara ett hot mot god 
djurvälfärd. På grund av okunnighet utnyttjas ofta inte tekniken på bästa sätt. En fråga som 
diskuteras bland lantbrukarna är om man i framtiden kommer att kunna ha djuren ute på bete i 
samma omfattning i dessa större besättningar. Revisorer oroar sig för större konsekvenser vid 
smittspridning i framtiden. Avelsmålet för mjölkkorna där man vill att de ska producera ännu 
mer ses också som ett problem och ett hot mot djurvälfärden. De allt högre kraven på djuren 
kan skapa mer problem med stora juver och benhälsan vilket i sin tur kan innebära högre 
rekryteringsandel. 

Det finns också en brist på förståelsen mellan olika intressenter i den svenska 
mjölkproduktionen vilket vållar oro. Som exempel kan nämnas det bristande förtroendet 
mellan myndighet och producent, samt ett ökande intresse för mjölkproduktionen hos 
konsumenten men den dåliga kunskapen hos densamma. Det råder en oro för att 
konsumenterna bibehåller den dåliga kunskapen men får fortsatt stort inflytande över lagar 
och bestämmelser om hur produktionen går till i verkligheten, vilket kan leda till försämrad 
djurvälfärd (S.Strandberg, 2008, Hållbarhet i svenskt jordbruk, 2007).  
 

Problemområden inom svensk mjölkproduktion 

Reproduktion 
Reproduktionsproblem är ett problem som ökar hos högavkastande mjölkkor. Det finns 
många exempel på hälsoproblem som kan leda till reproduktionsstörningar och man anser 
därför att reproduktionsfrekvensen kan vara ett indirekt mått på till exempel 
kalvningssvårigheter och hälta. Både fysisk och psykisk stress har visat sig ha negativ.  
inverkan på reproduktionen. Som ett exempel på psykisk stress påverkas reproduktionen 
positivt hos kor som ökar sin dominans i en flock och de har också färre dagar mellan 
kalvning och befruktning än de som mister sin dominans Även om det verkar som att dålig 
välfärd också leder till dålig reproduktion så är inte indikatorn reproduktion i sig ett bra mått 
på välfärd. Att man i en besättning misslyckas med reproduktionen behöver inte ha med 
kornas välfärd att göra utan skulle till exempel kunna bero på dålig brunstkontroll eller 
ineffektiv seminering (Rushen et al., 2008;Lucy et al. 2001; Dobson och Smith, 2000). 
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Kalvningssvårigheter 
Utdragen förlossning är en vanlig orsak till dödfödda kalvar bland mjölkkorna. De 
besättningar som har en högre frekvens utdragna kalvningar tenderar även att ha en högre 
frekvens hälsoproblem hos kalvarna. Svårigheterna att mäta välfärd genom denna indikator i 
form av frekvens kalvningar som behöver hjälp är attityden hos lantbrukaren. Det skiljer sig 
mycket mellan olika lantbrukare när man tycker det är dags att kalla på assistans vid en 
kalvning. Därför skulle ett mått på svårighetsgraden vara en bättre indikator (Rushen et al., 
2008; Meyer et al., 2001; Sanderson och Dargatz, 2000)).  

Dödlighet 

Dödlighet anses vara en välfärdsindikator som används mest framgångsrikt på unga djur 
och kalvar. Detta för att när korna börjar mjölka är dödligheten mycket låg och det kan bli 
svårt att jämföra olika besättningar. Olika lantbrukare slår också ut sina mjölkkor av olika 
orsaker och en hög dödlighet kan peka på att lantbrukaren tidigt sätter stopp för fortsatt 
lidande vid till exempel utslagning på grund av hälta. Kalvars dödlighet är mer korrelerad 
med djurvälfärden än mjölkkornas, då den ofta beror på brister i skötseln. 
Kalvdödligheten kan variera mycket mellan olika besättningar och i en fransk studie var 
varierade kalvdödligheten under de första 24 timmarna mellan 1 och 31 % på gårdar över 
hela Frankrike. Den stora variationen tyder på att många dödsfall på de gårdarna med högt 
antal troligtvis hade kunnat undvikas. En hög kalvdödlighet i besättningen kan bero på 
många olika faktorer men de flesta är relaterade till skötseln av de unga djuren. Enligt IP 
SIGILLS ”Mjölkgrupp” anses att faktorer såsom; en dålig stallmiljö, otillräckliga 
skötselrutiner, avel och kalvningsövervakning påverka kalvdödligheten. Exempel på 
otillräckliga stallrutiner kan vara: att inte rengöra boxar efter rekommendationer, hålla 
kalvar där det drar kallt och otillräckligt med strö. Hygien är också väldigt viktigt enligt 
”Mjölkgruppen” och något dom upplever att det slarvas med i många svenska 
besättningar. Slarvet består ofta av att spannar, nappar och andra verktyg som används 
inte rengörs ordentligt mellan utfodringstillfällena. Dåligt övervakade kalvningar är något 
som både påverkar frekvens dödfödslar och kons djurvälfärd (Hallén Sandgren C., 
muntlig kommunikation 2008; Rushen et al., 2008, Fourichon, 2001, S.Strandberg, 2008).  

Mastit 
Mastit är en vanlig orsak till utslagning och har använts vid bedömningar av djurvälfärden i 
olika typer av välfärdsprogram. Vanligtvis orsakas mastit av Escherlicia coli och 
Staphylococcus aureus men också andra stafylokocker kan vara orsaken. Vanligtvis är E.coli 
relaterad till inhysningssystemet eller hygienen och Str. dysgalactiae relaterad till 
mjölkningsprocessen och utrustningen. Det är svårt att veta hur djurvälfärden påverkas av 
mastiten, även om man kan utgå ifrån att en inflammatorisk process som resulterar i feber och 
allmänpåverkan innebär försämrad djurvälfärd. Experter tenderar att rangordna mastit lägre än 
till exempel hälta när det kommer till hur negativ den är för djurets välfärd. Mastiten påverkar 
i de flesta fall mjölkavkastningen mer än hälta och behandlas därför oftare av veterinär. I de 
flesta västländer sträcker sig mastitfrekvensen mellan 25 och 40 fall per 100 kor och år. 
Sammantaget kan man dra slutsatsen att för att komma åt problemet med mastit hos 
mjölkkorna är det viktigt att kunna bestämma vilken typ av bakterie mastiten orsakas av. Då 
kan smittkällorna spåras och effektiva förebyggande åtgärder kan vidtas. (Whitaker et al., 
2000; Whay et al 2003a, b; Barkema et al., 1999a, b; Frei et al., 1997; Rajala och Gröhn, 
1998; Fourichon et al., 2001, S.Strandberg, 2008) 
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Klövhälsa och hälta 
Enligt experter är hälta ett av de allvarligaste djurvälfärdsproblemen och ofta är hältorna 
associerade med klövproblem hos korna. Kofot 2000 är en studie som gjordes vid 
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH), SLU. Där framkom att 90 % av de 5000 
kor i Västsverige som undersöktes hade någon form av klövskada; tre fjärdedelar hade 
klövröta, mer än hälften hade sulblödningar och ungefär en tredjedel hade eksem och 
blödningar i vita linjen. Ett vanligt klövproblem som orsakar hälta i svenska 
mjölkkobesättningar är klövsulesår. Hos de djur som undersöktes i Kofot 2000 hade i 
genomsnitt var tionde mjölkko ett klövsulesår. Förekomsten ökade med åldern på djuret. 
Enligt inrapporterad klövhälsodata till Svensk mjölk 2005 till 2007 är siffrorna något 
annorlunda. Där led i storleksordning korna av sulblödningar (ca 26 % ), klövröta (ca 16 %), 
klöveksem (ca 7 %) och klövsulesår (ca 5 %). Hältor är inte bara problem i stora besättningar 
i industrialiserade länder utan även på små gårdar i till exempel Kenya där det rapporterats om 
en hältförekomst på 12 % hos mjölkkorna. Frekvensen hovskador är högre (70 %) i Sverige 
än hältorna men varierar mellan 18 och 98 %. Vanligtvis är hältorna associerade med 
klövproblem hos korna. Däremot påverkar problem som sitter högre upp i benen kon mer i 
fråga om foderintag och avkastning. Den absolut optimala för en god klövhälsa anses av 
många vara att med alla medel upprätthålla en god stall- och beteshygien. I rapporten, 
Klövvård och klövhälsa hos mjölkkor, listar man vad man anser vara de viktigaste 
skötselfaktorerna som påverkar klövhälsan. Dessa är klövverkningsrutiner, utfodringsrutiner, 
avelsurval, kalvningsrutiner och renhållning. Eftersom klövsulesår ofta är en följd av fång kan 
man minska andelen klövsulesår om till exempel fång kan förebyggas, vilket kan göras bland 
annat genom ett rent och mjukt underlag och att belastningen på klövarna är korrekt. I 
rapporten framhåller man att regelbunden klövvård är mycket viktigt och att verka korna två 
gånger per år kan minska antalet klövsulesår avsevärt. Klövskador är ofta ett 
besättningsproblem och om den årliga hältbehandlingen överskrider 5 % i besättningen bör en 
besättningsutredning göras. Besättningsutredning bör även göras då hastiga ökningar i antalet 
halta kor inträffar. 
 
Många experter rankar hälta som ett av de allvarligaste välfärdsproblemen men det är svårt att 
mäta hur djuret upplever smärtan och det är också svårt att jämföra med till exempel mastit. 
Det saknas i viss utsträckning kunskap om hur olika typer av fotskador påverkar kornas 
välfärd och hur smärtsamma de är. I en studie uppskattades effekten av hälta på 
mjölkproduktion och foderintag och resultaten tyder på att hälta har en stor effekt på 
välfärden.  
 
I en studie undersöktes bland annat hur mjölkavkastningen påverkas av klövverkning och man 
kom då fram till att mjölkavkastningen ökar hos de kor som verkas. Hälta var inte alltid 
korrelerat med en lägre avkastning men detta tros bland annat ha berott på att de mjölkkor 
som har en hög avkastning inte slås ut. I intervjuer har lantbrukare från Storbritannien angett 
”att verka klövar” och ”rengöra” som de uppgifter som de tycker minst om att utföra.  Kanske 
är det så att man måste tydliggöra anledningarna att verka på rätt sätt för att öka motivationen 
hos lantbrukarna så att dessa uppgifter blir utförda på rätt sätt. Om kornas klövar blir för långa 
leder detta till en snedbelastning som i sin tur kan leda till klövsulesår. Resultaten från studier 
i svenska mjölkkobesättningar 2001 indikerar att det är mest effektivt med verkning minst två 
gånger per år, lämpligen i samband med installning och på vårvintern. Men man måste 
anpassa antalet verkningar efter förhållanden och djur (Offer et al., 2000; Rushen et al., 2008; 
Manske et al., 2002; Whay, 2003a; Bareille et al., 2003; Bergsten, 2008; SJV, 2002; Sogstad 
et al., 2007; Seabrook and Wilkingson, 2000; Pejling från svensk Mjölk 2005, S. Strandberg, 
2008). 
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Att mäta djurvälfärd 
Parametrar för djurvälfärd kan delas in i djurbaserade mått och resursbaserade mått. Exempel 
på djurbaserade mått är hull, hälsa, och renhet. Exempel på resursbaserade mått är krav på 
utrymme för djuren, krav på ventilation och byggnation. Svensk Mjölk har sedan 2004 
bedrivit ett forskningsprojekt som syftar till att mäta djurvälfärd. Syftet med projektet är att 
utveckla och kvalitetssäkra ett system för djurvälfärd i svenska mjölkkobesättningar så att 
djuren garanteras en god djurvälfärd och konsumenternas förtroende stärks. Den bättre 
djurvälfärden ska samtidigt bidra till god lönsamhet för mjölkföretaget. Troligtvis är en 
kombination av data och djurbedömningar av en kalibrerad revisor en bra metod för att 
identifiera brister gällande djurvälfärden. Genom att samköra välfärdsparametrar såsom hull, 
renhet, skador, resningsbeteende och hälta med kodatabasen och Jordbruksverkets centrala 
djurdatabas (CDB) kan ”riskgårdar” identifieras.  
 

Welfare Quality 
Inom ramen för EU:s handlingsplan för djurvälfärd (Action plan for Animal Welfare), som 
antogs av ministerrådet 2004, ingick en bred satsning på ett forskningsprojekt Welfare 
Quality®  (2004 – 2009). Projektet omfattade utveckling av djurvälfärdsindikatorer samt en 
utveckling av åtgärdsprogram inom respektive djurslag. De djurgrupper man koncentrerade 
sig på var: nötdjur, mjölkkor, gris slaktkyckling och värphöns. Syftet med projektet var att 
utveckla djurvälfärdsindikatorer, som kan användas inom unionen, för att kunna jämföra 
djurhållningssystem och uppfödningskoncept.  
 
Projektet engagerade ett stort antal forskare i tretton EU-länder och omfattade studier av 
handel och konsumentattityder. I Welfare Quality® delades målen in i fyra punkter. Första 
punkten innebar att man skulle utveckla praktiska strategier och mått för att förbättra 
djurvälfärden. Mål nummer två beskrev utvecklingen av en, på gården, europeisk 
standardbedömning av välfärden. Som tredje punkt ville man utveckla en standard för 
information om djurvälfärd och som sista mål ville man under projektet interagera de 
lämpligaste specialisterna och den bästa expertisen inom djurvälfärd i Europa. 
Implementeringen av kunskapen som genererades genom detta projekt kommer att stödja 
utvecklingen av djurvänligt jordbruk och avelsarbete. Detta ska sedan i sin tur bidra till 
hållbarheten i den europeiska produktionen med lantbruksdjur. 
 
Inom Kommissionen diskuteras också märkning av animaliska produkter med djurvälfärd. Ett 
EU-harmoniserat system ska göra det möjligt att märka och jämföra djurhållningssystem inom 
EU. Kommissionen genomför för närvarande en öppen konsultation som ska ge möjlighet för 
olika intressenter att ha synpunkter på en eventuell djurvälfärdsmärkning. 
 
Welfare Quality- projektet finns också kopplat en svensk plattform. Projektledaren för 
Welfare Quality Harry Blockhuis är placerad vid SLU och han har samlat såväl 
primärproduktion som industri och handel till en samrådsgrupp. Man vill använda den 
svenska plattformen som föregångsmodell för samarbete mellan olika aktörer i 
livsmedelskedjan. Det pågår också för tillfället en diskussion i Sverige om möjligheter att 
finna former för utveckling av den svenska djurskyddslagstiftningen. Det finns ambitioner att 
övergå från mer målstyrt regelverk som alternativ till detaljregelverk. Välfärdsindikatorer har 
angetts som alternativ till den svenska detaljregleringen av djurens miljö och skötsel. 
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Kriterierna framtagna av WELFARE QUALITY® är tänkta att kunna införas i 
kvalitetssäkrings- och certifieringssystem. Dessa kriterier kan komplettera, alternativt ersätta 
de regler som idag finns avseende djurens miljö och skötsel. Viktigt är att kriterierna bygger 
på svenska förutsättningar. Välfärdsindikatorer som mäts på ett urval av djuren på gården kan 
sannolikt kompletteras med fakta om djurens hälsotillstånd och andra produktionsdata. 
Kriterierna ska också vara säkrade utifrån vetenskaplig synpunkt, validerade och kunna 
användas i ett svenskt certifieringssystem utan för stora arbetsinsatser för 
certifieringsföretagen. Målgrupper är organisationer och företag som arbetar med rådgivning, 
utveckling av kvalitetssäkringssystem samt i förlängningen alla lantbruks- och 
trädgårdsföretag (S. Strandberg, 2008). 
 

Djurvälfärdsindikatorer 

Bedömning av hälta 

Även om hälta anses vara ett stort problem bland mjölkkor, kan det vara svårt att identifiera 
halta kor. Enligt de flesta bedömningsmallar för hälta ska man titta på hur korna fördelar 
vikten, både när de står och går. Det borde vara mer tillförlitligt att titta på orsaken till hältan, 
som ofta är klövsulesår i olika former. År 2008 publicerades ett förslag på bedömning av hälta 
hos mjölkkor som ska vara lätt att använda ute i fält. Studierna syftade till att beskriva ett 
hältbedömningssystem som baserades på observationer av djuren. Detta system skulle sedan 
kunna utvärderas med avseende på hur bra det överensstämde med verkligheten. Då det sedan 
tidigare finns ett stort antal hältbedömningssystem och många av dem är modifieringar av 
varandra var det viktigt för forskarna att detta system skulle vara enkelt att använda, det skulle 
täcka alla hältnivåer och undvika inkludering av bedömning av beteenden när kon lägger sig 
eller reser sig upp. Försöken utfördes Kvægbrugets Forsøgscenter på Foulum i Danmark i ett 
lösdriftsstall på 56 stycken slumpmössigt utvalda Danska Holstein, 41 stycken Dansk röd 
mjölkras och 38 stycken Danska Jersey kor. Medelavkastningen för korna som ingick i 
försöket var 8959 kg ECM/år. Poängsättarna fick också gå en kurs i poängbedömning under 
studierna, man såg dock ingen skillnad på bedömningarna före och efter. De överensstämde 
även med varandra i tröskelvärde för att klassificera korna. Systemet kom att baseras på andra 
system utvecklade av Sprecher (1997), Flower and Weary (2006), Haskell (2006) och 
Rajkondwar och medarbetare (2006). Bedömningsskalan man kom fram till hade fem nivåer 
från 1: Normal (normal) till 5: Severe lameness (svår hälta). Sammantaget kommer man i 
studien fram till att systemet med denna bedömningsskala skulle kunna vara ett användbart 
verktyg för att bedöma hältor hos mjölkkor i praktiken. (Frei et al., 1997; Whitaker et al., 
2000; Thomsen et al., 2008; S. Strandberg, 2008) 

Mått på klövhälsa i svenska besättningar 
Med hjälp av nyckeltal i kokontrollen kan man se frekvens klöv- och benhälsorelaterade 
behandlingar per besättning och antalet kor som slås ut på grund av klöv- benhälsoprogram. 
Med hjälp av djurbaserade mått kan man i besättningarna titta på antal halta kor och klövarnas 
längd och vinkel. Vid verkning kan man registrera olika klövhälsoavvikelser som ligger till 
grund för Svensk Mjölks avelsvärde på tjurar. 

Stallgolv 
Då klövskador påverkar mjölkproduktionen och djurens välfärd negativt är det också viktigt 
att kunna förebygga dessa. Beroende på vilken golvtyp som används kan klövhälsan påverkas 

 7



olika. Betonggolv kan förvärra hältan på grund av ojämn slitning som kan leda till sprickor i 
klövarna vilket ökar risken för infektioner och som följd ett lidande för kon. Att stå på vått 
(gödsel och urin) underlag, vilket kor i lösdrift ofta gör, ökar risken för hovproblem som till 
exempel inflammationer med hälta som följd. Det finns indikationer, i studier gjorda på 
Holsteinkor, vilka indikerar att gummigolv ger en säkrare gång och är bekvämare för korna att 
gå på jämfört med betonggolv. Detta gäller särskilt halta kor. Kor på gummigolv har 
dessvärre en högre andel klövsulesår och nettotillväxten på hornet är högre. Blödningarna i 
sulan, som ibland uppträder i samband med klövsulesår, är däremot mindre vanliga på 
gummigolv. Enligt en studie har det inte gått att fastställa någon skillnad i mjölkavkastning 
mellan golvtyperna; betong och gummigolv. Forskare på SLU kom i november 2008 ut med 
nya forskningsrön om att de i försök sett att förstakalvare på gummigolv löpte mindre risk att 
drabbas av blödning i sulan och vita linjen. Däremot fanns tendenser på att gummimattorna 
gav en något ökad risk för klövröta. Det viktigaste forskarna i samma försök ville förmedla 
var att aldrig byta från mjukt till hårt golv i samband med kalvning, då man löper stor risk att 
få problem med klövarna (Enting et al. 1997; Green et al. 2002; Rushen et al., 2008; Flower et 
al., 2007; Kremer, 2007; Ventorp, 2008, S. Strandberg, 2008) 

Skador  
Ledskador och svullna knän är ett vanligt problem inom mjölkproduktionen och experter 
menar att skador på ben och juver är vanligast för mjölkkor. Detta indikerar ofta att det är 
inhysningssystemen som är problemet. Studier i Finland har visat att frekvensen spenskador 
som behandlas av veterinär är 3,4 %. I Frankrike slås 1,2 % av korna ut på grund av 
spenskador. Dessa skador har en stor negativ effekt på mjölkproduktionen och är därmed av 
stor ekonomisk betydelse. 
  
Då fysiska skador förknippas med smärta borde en skada på djuren vara en tydlig indikator på 
att det finns ett välfärdproblem i besättningen. Problemet med indikatorn är att vara överrens 
om vad som anses vara en skada. Detta skiljer sig mycket mellan olika studier. Man har i 
några välfärdsprogram försökt med både kvalitativa mått (hur svår skada) och kvantitativa 
mått (hur stor area som är hårlös) för benskador. Fördelen med de kvantitativa måtten är att de 
är möjliga att upprepa. Nackdelen är att de är tidskrävande. Vissa anser att det viktigaste när 
man väljer metod borde vara hur väl den avspeglar hur skadan påverkar kon. (Rajala och 
Grohn, 1998; Weary and Taszkun 2000; Mowbray et al., 2003; Rushen et al., 2008, S. 
Strandberg, 2008). 

Kroppskondition  
Kroppskondition/hull kan användas som en relevant välfärdsindikator för att bedöma svält 
eller undernäring. Poängsystemet bör då inte vara för detaljerat. Det finns redan bra 
genomförbara system framförallt för Holstein. Det behöver dock utvecklas system även för 
andra raser (Winckler et al., 2003). 

Resnings- och läggningsbeteende  
Om kon har problem att lägga sig ner eller resa sig upp kan detta öka risken för skador och 
leda till minskad liggtid. I en studie använde man sig av fem kategorier för att bedöma 
resningsbeteende för uppbundna kor och tog inte hänsyn till liggbeteende. Förslagsvis tittar 
man på om det tar onormalt lång tid (mer än 7 sek.) för kon att resa sig, om den trampar innan 
den lägger sig ner, om den avbryter sitt försöka att lägga sig, om den reser sig med framdelen 
först (onormal sekvens), om den slår i inredningen runt liggplatsen. Observationerna bör 
göras på ett representativt antal kor och sedan kombineras ihop till ett index (Chaplin och 
Munksgaard, 2001; Winckler et al., 2003, S. Strandberg, 2008).  
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Rena djur 
Om djuren i en besättning överlag är rena anses detta vara ett mått på en god välfärd, en 
indikator på god skötsel av djuren i allmänhet och att djurens krav på en ren och torr liggplats 
är uppfyllt. I en studie av Svensk Mjölk undersöktes 62 stycken slumpvis utvalda besättningar 
och enligt skalorna ur Svensk Mjölks system för djurvälfärd var utfallet att i 10 % av 
besättningarna var mer 50 % av kalvarna, 75 % av ungdjuren och 60 % av korna oacceptabelt 
smutsiga. 
 
De negativa effekterna av smutsiga djur är många. När päls och hud blir nedsmutsad mister de 
sina termoreglerande funktioner och det antimikrobiella försvaret hämmas. Detta kan i sin tur 
orsaka inflammationer. Vid nedsmutsning av päls och hud uppstår även klåda och i vissa fall 
även hudinflammation. En korrelation mellan smutsiga mjölkkor och ökad mastitfrekvens har 
också kunnat påvisas. Några forskare har utvecklat en fem- gradig skala, där fem områden på 
kroppen bedöms för att avgöra djurens renhet. Förslagsvis ska man i den bedömningen bara 
använda sig av de två högsta poängen, som är ”omfattande smutsiga ytor med tjockt (mer än 1 
cm) lager gödsel” eftersom det är då de negativa effekterna uppstår. Jordbrukstekniska 
institutet (JTI) gav år 2000 ut en informationsbroschyr i serien ”Teknik för lantbruket” 
(numera JTI informerar) som heter ”Rena kor i uppbundna system – hur?” Där har man i en 
studie intervjuat 24 stycken lantbrukare med mjölkkor i uppbundet system om vad de anser 
påverkar hur rena djuren är. Deras svar, tillsammans med tidigare forskningsresultat visar på 
att faktorer såsom olika utformningar i inredningen och skötsel, påverkar renheten på korna. I 
JTIs kartläggning kom man i detalj fram till att de huvudsakliga faktorerna som påverkade 
var; antal båsavskiljare, foderbordshöjd, klippning, båspallens längd och foderbordets 
utformning.  
 
Båsavskiljare är viktigt för att korna ska stå och ligga rakt och håller också djuren lugnare. 
Foderbordets höjd påverkar kon då hon reser och lägger sig ned. Ju lägre foderbordet är desto 
lättare har kon att resa/lägga sig, dock kan ett lågt foderbord göra att kon har svårare att nå 
fodret och det blir mer foderspill. Utformningen på foderbordet är också viktigt då man vill att 
kon ska komma åt fodret lätt så att hon inte lägger sig ned på knä för att nå det. Att korna 
klipps är en viktig bidragande orsak till att det är lättare att hålla dem rena. Båspallen längd 
bör justeras efter vilket djur som står där för bästa resultat. Vid vilken tidpunkt ströningen 
sker anges också som en viktig rutin och man rekommenderar att man strör efter mjölkning så 
korna kan lägga sig på rent strö (Hallén Sandgren C., 2008, SJV, rapport, 2002; Valde et al., 
1997; Faye och Barnouin,1985; Winckler et al., 2003, S. Strandberg, 2008) 

Relationen mellan djur och människa  
Mycket forskning på relationen mellan djur och människa hos lantbruksdjur har gjorts på just 
mjölkkor. Detta troligtvis då kontakten mellan människa och djur inom lantbruket är som 
störst inom denna produktionsgren. Studier har visat att rädda eller ängsliga kor har en lägre 
djurvälfärd när de ska hanteras och beteendet är också korrelerat med en lägre 
mjölkavkastning. Dessa försöksresultat, att skygga kor har en lägre mjölkavkastning, styrks 
av att man i senare studier erhållit samma resultat och att kornas avvikande beteende är 
kopplat till djurskötarens hantering. Skygga kor har också visat sig ha en lägre 
dräktighetsprocent vid första insemination. I en studie fann man att i de besättningar där 
djurskötaren använde sig av en “negativ hantering” blev också färre kor dräktiga vid första 
inseminering.  
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Studier i Australien har identifierat en negativ association mellan avvisande (dålig) hantering 
av korna vid mjölkning och mjölkavkastning. Vid dessa studier mätte man kornas rädsla 
genom att ta tid på hur lång tid de spenderade vid testpersonen och sedan även studera kornas 
beteendet vid mjölkning där varje ryggning, spark eller steppning antogs vara ett tecken på 
rastlöshet hos kon. Man kom därvid fram till att så mycket som 30 % av variationen mellan 
mjölkavkastningar mellan gårdarna kunde förklaras av skillnader i hur rädda och rastlösa 
korna var. 
 
Trygghet kan vara svårt att jämföra mellan olika besättningar. Den genetiska selektionen har 
gjort att olika raser beter sig olika mot människor och det finns även skillnader mellan 
individer inom ras. Det finns teorier om att den intensiva selektionen för köttkvalitet och 
snabb tillväxt är negativt korrelerad med positiva egenskaper vid hantering. Systemen som 
djuren hålls i påverkar också hur de är att hantera. Den ökade mekaniseringen har gjort att 
man hanterar djuren mindre vilket leder till en försvårad hantering när den väl är nödvändig. 
Även om resultaten i de olika studierna är tydliga så är det svårt att plocka ut den viktigaste 
associationen, och man kan inte heller veta om det är den felaktiga hanteringen resulterar i 
både rädsla och låg mjölkavkastning. 
 
Utbildning av djurskötare i djurhantering har i många fall visat sig lönsam då det har lett till 
en bättre förståelse, bättre attityd, bättre hantering av djuren och tendenser till en ökad 
mjölkavkastning som följd. Lite förvirrande kan det vara att det finns tendenser till att en ökad 
andel beröring, även en positiv sådan, vid mjölkning kan ge en lägre mjölkavkastning. Detta 
kan tyda på att kon och djurskötaren inte alltid är överrens om vad som är en positiv beröring. 
Tidig hantering av kalven har visat minska rädslan hos den vuxna kon. Det anmärkningsvärda 
är att om man hanterar djuren mycket som unga blir det en permanent effekt som märks trots 
flera års uppehåll av intensiv hantering. Det finns även studier som visar att korna i en 
besättning där man har en hög avkastning i medeltal pratas och rörs vid mer än de som har en 
låg avkastning i medeltal. Dessa kor är också mindre rädda och lättare att flytta och hantera. 
Den djurbaserade djurvälfärdsindikatorn som bedömer vilket socialt beteende korna har mot 
personer som hanterar dem, eller rör sig i besättningen, kallar Svensk Mjölk i sitt system för 
djurvälfärd för trygghet. (Rushen et al., 2008; Hemsworth et al. 2000; Waiblinger et al. 2002;  
Breuer, 2000; Grandin och Deesin, 1998; Ewbank, 1993; Boissy och Bouissou, 1988; Bovin 
et al., 1992a, b; Becker and Lobato, 1997; Seabrook, 1984, S. Strandberg, 2008) 
 
Indikatorer på god djurvälfärd  
Det finns en tendens att fokusera på den dåliga djurvälfärden istället för att försöka identifiera 
beteenden som styrker en god djurvälfärd. Potentiella parametrar för en god djurvälfärd är att 
djuren slickar sig själv på bakdelarna av kroppen, lekbeteende och diversitet i liggbeteendet. 
Det finns tyvärr nästan ingen tillförlitlig statistik på sådana gårdsobservationer ännu, och det 
saknas därför användbara jämförelsedata (Winckler et al., 2003, S. Strandberg, 2008) 

Diskussion 

Sociala aspekter 
Att beakta sociala aspekter av hållbar utveckling av jordbruket kan tex innebära att se till att 
lantbrukaren har goda arbetsförhållanden., socialt umgänge, känner tillfredställelse med sina 
arbetsuppgifter, har möjlighet att diskutera sitt arbete och kanske dela ansvar för beslut med 
någon, känner tillförsikt med framtiden, slipper stress och otrygghet m.m. Men det kan också 
innefatta att lantbrukaren känner uppskattning och erkännande från samhället för sin 
produktion och sin livsstil, hur familjesituationen ser ut och vilken social status lantbrukaren 
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upplever att han/hon har. Enligt Lantbruksbarometern (LRF (m.fl. 2006) känner sig 
mjölkproducenter stoltare än andra jordbrukare. 
 
Hållbar livsmedelsproduktion är ett samhällsintresse. En viktig grundbult i en hållbar 
mejeriproduktion är friska och välmående kor.  I Sverige konsumerar vi i genomsnitt 360 kg 
mejeriprodukter per person och år och mjölken utgör således en stor andel i vår kost. Det 
finns en stark önskan hos konsumenterna att kunna välja svenska animalier där djuren har 
producerats enligt god djuromsorg och utifrån etiska värden. För att fortsatt bevara 
konsumenternas förtroende har man genom litteraturstudier, muntlig kommunikation med 
olika yrkeskategorier inom mjölkbranschen och kvalitativa studier identifierat 
problemområden inom svensk mjölkproduktion och undersökt om det finns möjliga 
parametrar som kan användas för att säkra god djurvälfärd. Resultaten tyder på att det finns 
utrymme för att ställa större krav på djurvälfärden inom den svenska mjölkproduktionen och 
att förbättringar kan göras. Ett område gällande djurvälfärd, som har med den sociala aspekten 
att göra, är oron över tiden för skötseln man ger varje djur. Mindre skötseltid för varje djur ses 
som ett hot mot en god djurvälfärd i framtiden. Särskilt tror man detta kommer vara ett 
problem vid de allt större besättningarna. Den minskade skötseltiden tror man kommer att 
drabba främst kalvar och ungdjur. För att komma tillrätta med sådana problem behöver varje 
mjölkbonden hitta den tid som krävs för varje djur, alternativt anställa mer personal vilket 
även kan fylla ett socialt behov hos mjölkbonden.  

Ekonomiska aspekter 

Den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling handlar om hur produktionen av varor 
och tjänster utvecklas. Konkurrenskraftiga och lönsamma jordbruksföretag är en förutsättning 
för ett ekonomiskt hållbart jordbruk. Idag finns det prissystem vilka premierar 
mjölkproducenter med god juverhälsa hos sina kor. Detta är ett exempel på att djurvälfärd går 
hand i hand med en god ekonomi. 

Idag är produktionssjukdomar de vanligaste problemen hos mjölkkor och är ett resultat av att 
korna pressas till en så hög avkastning som möjligt. Många produktionssjukdomar är av stor 
ekonomisk betydelse då mjölkbonden måste kalla på veterinär eller i värsta fall slå ut kon.  
Mastit är en vanlig orsak till utslagning och är den mest förlustbringande sjukdomen då det 
finns en tydlig negativ koppling mellan mastit och mjölkavkastning. Klövhälsa är en annan 
prioriterad fråga för forskare och mjölkbönder då de förutom att vara smärtsamma, ofta 
resulterar i inkomstbortfall. Klövsulesår är både den mest kostsamma klövsjukdomen och 
mycket smärtsam för korna. Markus Oskarsson, ekonom på Svensk Mjölk, menar att ett enda 
klövsulesår kan kosta upp mot 5000 kr beroende på vilken nivå på klövhälsan man utgår från i 
besättningen. Tillsammans med juverhälsoproblem och fruktsamhetsstörningar är det de 
hälsostörningar som orsakar störst kostnader. Det som kostar är en akut verkning, minskad 
avkastning, merarbete och störda mjölkningsrutiner. Som indirekta kostnader kan man räkna 
extra semineringar, förlängda kalvningsintervall, ökad risk för kadaver, ökad risk för 
benskador, ökad risk för löpmagsförskjutning och även risk för återfall av klövsulesår. 
Kadaverkostnader uppstår i samband med avlivning och innebär utöver den ofrivilliga 
utslagningen uteblivna slaktintäkter samt kostnader för att ta hand om kadavret.  

I slutändan har lantbrukaren mycket att vinna på att ha en god djurvälfärd; djur som mår bra 
har en hög produktion vilket ger en god ekonomi och möjlighet för mjölkbonden att utveckla 
verksamheten och behålla förtroendet från konsumenterna. 
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Ekologiska aspekter 
De ekologiska aspekterna för ett uthålligt jordbruk innefattar bland annat en djurhållning som 
så långt som möjligt är oberoende av läkemedel. Genom att hålla en god djuromsorg minskar 
behovet av läkemedel och därmed risken för läkemedelsrester i miljön samt antibiotika-
resistenta bakterier. Att mjölkkorna i Sverige har tillgång till utevistelse en tid på året främjar 
deras naturliga beteende samt bidrar till det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. 
Samtidigt som mjölkkorna har en given plats i ett uthålligt lantbruk, innebär dagens mjölkkor 
med sin höga avkastning också en belastning på miljön. Den höga mjölkavkastningen har lett 
till att metanutsläppen per ko har ökat. I takt med att avkastningen ökar, krävs mer foder och 
gödselmängderna blir högre. Men man kan också se det som att mängd gödsel minskar, som 
en följd av färre antal mjölkkor. Dock hanteras en större andel av gödseln idag som 
flytgödsel.  

Djurvälfärdsmässiga aspekter 
En god djurhälsa är en förutsättning för en effektiv och uthållig livsmedelsproduktion. Friska 
och välmående djur ger den bästa tillväxten och livsmedel av god kvalitet. Resultatet är ett 
samspel mellan många faktorer där avel, miljö och skötsel spelar en avgörande roll. Svenska 
mjölkkor hör till de som producerar mest i världen samtidigt som djurhälsan är bra. Dock 
finns det områden inom välfärden i svensk mjölkproduktion som kan förbättras. Detta PM 
syftade till att identifiera dessa problemområden. 
 
Djurvälfärdsindikatorerna som diskuterades mer ingående var; klöv- och benhälsa, rena djur 
och kalv- och ungdjursdödlighet. Dessa indikatorer, är enligt revisorerna och lantbrukarna, 
områden att arbeta med i fråga om en fortsatt och/eller förbättrad djurvälfärd. 
Beträffande klöv- och benhälsostörningar hos mjölkkorna anses det som ett utbrett problem 
och något som man tycker påverkar djurens välfärd negativt. Rådgivningen till lantbrukarna 
inom området utvecklas hela tiden och idag finns det bra hjälp att få bland annat från 
husdjursföreningarna vid problem i besättningen. 

Beträffande innebörden av god djurvälfärd finns det skillnader i uppfattningar mellan 
lantbrukare och revisorer. Medan lantbrukare främst betonar betydelsen av hur den som tar 
hand om djuren mår menar revisorerna istället att djurskyddsmått såsom till exempel tillgång 
på vatten, bra foderstat och inhysning är exempel på god djurvälfärd. Det råder en enighet om 
att kunskapsnivån hos djurskötaren samt hur mycket tid som läggs ner på djuren, är viktiga 
faktorer för att uppnå god djurvälfärd. Både lantbrukare och revisorer anser att djurskötaren 
har en viktig roll i att skapa god djurvälfärd. Ofta prioriteras mjölkkornas välfärd framför 
kavlarnas och ungdjurens välfärd. Frekvens dödlighet som är ett mått på djurvälfärden i en 
besättning används med fördel på unga djur. En hög kalvdödlighet är över huvud taget inte 
accepterat. Då detta problem uppträder i en besättning ska lantbrukaren genast ”slå larm” för 
att undersöka orsaken och komma tillrätta med problemet/problemen som orsakar detta. 

Problem med överbeläggning i besättningarna är något som påtalas mycket av revisorer och 
man menar att detta ofta bland annat resulterar i otrygga kor. Förutom att korna ska vara lugna 
anser revisorer att parametrar såsom klövhälsa och renheten av djuren säger mycket om 
mjölkkornas välfärd. Lantbrukare instämmer i att lugna och trygga mjölkkor är mycket viktigt 
för en god djurvälfärd men anser samtidigt att man som lantbrukare inte litar på att andra kan 
bedöma detta på ett korrekt sätt. Vidare poängterar lantbrukare att även onormalt beteende är 
en viktig parameter att titta efter hos mjölkkorna. Beträffande ungdjurens välfärdsstatus råder 
en samstämmighet mellan revisorer och lantbrukare om att de viktigaste faktorerna är att 
djuren är rena samt att de har en god kroppskondition (hull). Lantbrukarna tycker dock att 
kroppskonditionen väger tyngre än renheten, vilket är motsatt tankesätt jämfört med revisorer 
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som väger förekomsten av rena djur tyngre. Även vid bedömning av kalvarnas välfärd 
poängteras vikten av rena djur både av lantbrukare och av revisorer. Revisorer anser även att 
kroppskonditionen är viktig att utvärdera, medan lantbrukarna, på samma sätt som hos 
mjölkkorna, uppmärksammar onormala beteenden. Både revisorer och lantbrukare anser 
också att resursbaserade mått såsom torr och ren liggplats och bra golv är viktiga faktorer för 
en god djurvälfärd. 
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