Handbok för
skötare
inom mjölkproduktion

IntrodukƟon Ɵll mjölkprodukƟon där
djurskötsel, uƞodring och djurhälsa
bidrar Ɵll gårdens framsteg och resultat.

Till dig som är djurskötare
inom mjölkproduktion
DeƩa är en handbok som handlar om hur man sköter kor och kalvar.
Den beskriver vad som är vikƟgt kring hantering och uƞodring av
djuren för aƩ de ska må bra.
Det är vikƟgt aƩ tänka på aƩ varje gård är unik och det finns många
olika säƩ aƩ göra på. Gör allƟd så som du blir anvisad på den gården du jobbar på. AƩ alla som jobbar på gården gör likadant när de
hanterar djuren är vikƟgt både för resultatet och kornas trivsel.
Som djurskötare kan man naturligtvis allƟd föreslå saker som kan
förbäƩras i arbetet på gården. DeƩa kan ske på de personalmöten
som oŌa förekommer någon gång per månad på flertalet gårdar.

Fotografier:
Sid 7, 8, 9 (drickande kalvar), 11, 12, 13 (kalvningsbox): Ann ChrisƟn Olsson
Sid 19: Lisbeth Karlson
Sid 22: Linda Anderberg Gustafson
Övriga: Jan Petersson
IllustraƟoner: Mille Selander
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Så här fungerar kon
Kons olika delar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Panna
Kind
Näsrygg
Mule
Haka
Övre hals
Nedre hals
Bringa
Dröglapp
Manke
Bog
Armbåge
Framknä
Skenben
Kota
Kronrand
Klöv
Rygg
Länd
Hungergrop
Bröstkorg,
revben

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nosben
Överkäke
Underkäke
Halskotor
Bröstkotor
Ländkotor
Korsben
Svanskotor
Bröstben
Revben
Bogblad
Bogled
Överarmsben
Armbåge
Underarmsben
Skenben

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Flank
Mjölkåder
Navel
Flankveck
Juver
Kors
Svansrot
HöŌknöl
LändplaƩa
Bärben
Bäckenband/
ligament
HöŌled
Lår
Knä
Has
Hasled
Skenben
LäƩklöv
Kotled
Klövball
Klövspalt

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Kotled
Kotben
Kronben
Klövben
HöŌknöl
Bäckenben
Lårled
Bärben
Lårben
Knäskål
Knäled
Hasled
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En frisk ko
En frisk ko är pigg och intresserad av omgivningen, har obesvärad andning, blanka
ögon, spelande öron och en fuktig mule. Om kon står stilla så fördelar hon vikten jämt
på alla fyra benen och om hon är i rörelse så är rörelserna är fria och ohämmade. Huden
är elastisk och har varken sårskorpor eller skador, ett utdraget hudveck skall omedelbart
glida tillbaka när det släpps.

Några normalvärden för friska djur
Kalv

Ungdjur

Kor

Normaltemperatur, °C

38,5–39,5

38,0–39,5

38,0–39,3

Andningsfrekvens, antal/min

Upp till 50

15-35

15-35

Källa: Kvalitetssäkrad Mjölkproduktion, Djurhälsa, Svensk Mjölk, 2007
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Idissling

Olika sätt att smälta foder
Våra vanligaste lantbruksdjur har olika sätt att smälta fodret. Kor, får och getter är idisslare, hästar är grovtarmsjäsare och grisar är enkelmagade precis som vi människor och
hundar. Kor, får, getter och hästar är gräsätare medan grisar, hundar och vi människor är
allätare.
Våmmen

Våmmen

Kons magar
Kor och tjurar kallas med ett
Bladmagen
samlingsnamn för nötkreatur. Nötkreatur är idisslare.
Det betyder att kon idisslar
fodret, alltså tuggar om det
flera gånger. Kon äter mycket
foder på en gång för att sedan
idissla det. När kon idisslar
Nätmagen
stöter hon upp bollar av foder
Löpmagen
som hon sedan tuggar om och
sväljer ner igen. Kon rapar
också upp gas som bildas vid
fodersmältningen. När kon sväljer kommer fodret till våmmen, en av kons förmagar.

Bladmagen

Förmagar

Nätmagen

Löpmagen

Lite förenklat brukar man säga att kon har fyra magar, men egentligen är det tre förmagar och en riktig magsäck. De tre förmagarna heter nätmagen, våmmen och bladmagen. Den egentliga magsäcken, som kallas löpmagen, kommer fodret till först efter
att det gått igenom alla förmagarna.

Våmmen
Våmmen är den viktigaste av förmagarna. Den är som en stor säck som innehåller massor av olika bakterier men även protozoer (encelliga djur) och svampar. Dessa
mikroorganismer hjälper till att bryta ner fodret som kon äter. De kan även bryta ner
sådant som kon inte skulle kunna brytas ner i löpmagen, exempel cellulosa, en svårsmält
kolhydrat som finns i gräs. Tack vare bakterierna kan kon därför tillgodogöra sig näring
från gräs på mycket bättre sätt.
Kon och bakterierna har ett utbyte av varandra, bakterierna får näring och någonstans
att växa till och kon får hjälp med att smälta fodret. När bakterierna har brutit ner fodret kan kon tillgodogöra sig det. Vår uppgift är att utfodra kon så att bakterierna trivs
och arbetar bra, då kommer det mycket näring till kon som hon sedan använder för att
tillverka mjölk. Om vi till exempel ger kon för mycket kraftfoder på en gång blir det så
surt i våmmen att en del av bakterierna dör. En välfungerande våm är avgörande för om
kon ska må riktigt bra och kunna producera mycket mjölk.

Idissling
Genom att idissla finfördelar kon fodret samtidigt som hon tuggar in bakterierna i
fodret så de kommer åt bra. Dessutom tillför kon saliv som verkar pH-höjande vilket
hjälper till att skapa en bra miljö i våmmen för bakterierna. En ko bildar mycket stora
mängder saliv under en dag, över 200 liter.
En ko stöter upp en idisslingsboll och tuggar den under 40–45 sekunder. Sedan sväljer
hon ner den bollen igen. Ett antal sekunder senare stöter hon upp en ny boll. Hela
idisslingscykeln tar cirka en minut. Olika foderpartiklar stannar olika länge i våmmen.
De som är mer lättsmälta går vidare efter bara några timmar medan mer svårsmälta
partiklar kan stanna flera dygn i våmmen och idisslas flera gånger.

För mycket kraŌfoder kan ge för högt
pH-värde i våmmen.

FAKTA
Våm och nätmage
Våmmen och nätmagen väger 30–
80 kg och bakterierna och de andra
mikroorganismerna utgör cirka 4–5
kg av våminnehållet. Surhetsgraden
i våmmen varierar mellan pH 5,8
och 7, men kan ibland när kon äter
kraŌfoder Ɵllfälligt bli lägre.
Det är inte bra för kon med för lågt
våm-pH, för då trivs inte mikroorganismerna. Bakterierna i våmmen är
i de flesta fall anaeroba, vilket betyder aƩ de bara kan leva i en syrefri
miljö. I eƩ gram våminnehåll finns
cirka 20 000 miljarder bakterier.
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Kor idisslar ungefär lika lång Ɵd som
de äter, vanligen 7–8 Ɵmmar per
dag.

En ko äter under 7–8 timmar under ett dygn fördelat på några tillfällen. Hon idisslar
under ungefär lika lång tid.

Fodersmältning
När bakterierna bryter ner fodret bildas olika slutprodukter. Vissa kan passera direkt
och går genom våmväggen och ut i blodet. Andra går vidare i kons fodersmältningskanal och kommer då till löpmagen som kan jämföras med vår egen magsäck. Där bryts
fodret ner ännu mer.
Fodrets sammansäƩning
påverkar mjölken halter.
Några tumregler:
• Mycket stärkelse ger lägre feƩhalt
• Mycket feƩ ger...
• Mycket protein ger...

I löpmagen är miljön sur och pH lågt för att passa enzymer som kan bryta ner äggviteämnen. Fodret går sedan vidare ut i tunntarmen där frigjorda näringsämnen kan tas upp
i blodet. Det som inte har brutits ner fortsätter vidare till grovtarmen.
I grovtarmen finns bakterier, precis som hos oss människor, och dessa bakterier bryter
ner fodret ännu lite till. Vätska sugs upp genom tarmväggen och sedan åker restprodukterna ut som gödsel. Alla näringsämnen som tagits upp transporteras med blodet runt
i kroppen och används som bränsle och byggnadsmaterial, bland annat till att tillverka
mjölk.
Det bildas som nämnts också stora mängder gas som kon rapar upp, 500–1 500 liter
per dygn. Gaserna utgörs främst av koldioxid och metan.

Mjölktillverkning
När fodret är smält och näringsämnena tagits upp transporteras dessa runt med blodet
för att användas till olika ändamål. Det kan bland annat användas till fettinlagring,
muskeltillväxt eller till ett växande foster. Den största delen av näringsämnena som kon
tagit upp används emellertid till att producera mjölk.
I juvret finns speciella celler som tillverkar mjölk. Cellerna som tillverkar mjölken finns i
juvrets mjölkblåsor eller alveoler. Näringsämnen tillförs cellerna från blodet och utnyttjas som byggstenar till mjölken. Mjölkens sammansättning påverkas till viss del av kons
foderstat. Mer stärkelse i foderstaten brukar till exempel ge lägre fetthalt i mjölken.

Alveoler

Mjölkgångar
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Den nyfödda kalven
Kalven föds som enkelmagad
När en kalv föds är den inte en färdigutvecklad idisslare. För att kunna tillgodogöra sig
mjölk utnyttjar kalven enbart löpmagen. Detta möjliggörs genom att det bildas ett veck
som leder mjölken direkt från matstrupen till löpmagen.

Det tar 6–7 månader för kalven aƩ
bli en rikƟg idisslare.

I den sura miljön ystar sig sedan mjölken med hjälp av enzymet löpe så att en klump av
mjölk bildas. Denna klump kan sedan brytas ner lite i taget och portioneras ut successivt i tarmen så att kalven kan tillgodogöra sig all näring.
Först när kalven växer och börjar äta fast föda utvecklas förmagarnas funktion. En liten
kalv har av den anledningen svårt att bryta ner grovfoder. En kalv kan visserligen idissla
när den bara är några veckor gammal men inte förrän vid 6–8 månaders ålder är den en
riktig idisslare och kan näringsförsörja sig på grovfoder.
Kalv

Vuxen

Råmjölk
Det allra viktigaste för en nyfödd kalv är att den får råmjölk. Kons moderkaka tillåter
nämligen inte passage av antikroppar till fostret i livmodern. Det innebär att kalven föds
helt utan infektionsförsvar. Råmjölken innehåller emellertid stora mängder antikroppar som kan bli livsviktiga för kalven. Utan råmjölk har kalven inget immunförsvar
och riskerar att snabbt bli svårt sjuk. Man kan säga att det är helt avgörande för kalvens
framtid om den får råmjölk eller inte.
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Kalven behöver råmjölk inom
2 Ɵmmar eŌer födseln, första
målet 3–4 liter.

Råmjölken ska ges så snart som möjligt och helst inom 2 timmar. Det bästa är om kalven kan suga och dia råmjölken, en nappflaska är bra att ha för ändamålet. Under inga
omständigheter bör första målet ges senare än inom 4–6 timmar. Det är viktigt att vara
tidig med råmjölken eftersom kalvens förmåga att ta upp antikropparna snabbt avtar
efter födseln och i det närmaste upphör efter 24 timmar. Bäst är om kalven redan vid
första målet får i sig 3–4 liter råmjölk. Ett annat bra riktvärde är att kalven ska få minst
6 liter råmjölk från första urmjölkingen inom 12 timmar.
Om inte kalven kan suga kan man ibland behöva sondmata den. Sondmatning innebär att man för ner en slang via foderstrupen och ner i löpmagen på kalven och låter
råmjölken rinna ner i magen på kalven. Låt någon lära dig hur man sondmatar innan
du provar själv.

OŌast bäst råmjölk från äldre kor.
Använd colostrometer för aƩ
bedöma råmjölkens kvalitet.

Bra råmjölk i frysen är kalvens
livförsäkring!

Råmjölken från olika kor innehåller olika mycket antikroppar. En kviga som kalvar
har som regel sämre råmjölk än en äldre ko. För att kunna bedöma råmjölkens kvalitet
kan man använda en colostrometer. Hör efter om det finns en sådan på gården. Det är
lämpligt att ha bra råmjölk i frysen vid kalvningsförlopp med olika störningar. Råmjölk
som fryses in bör helst testas med en colostrometer. Råmjölk kan förvaras i frysen i 6
månader. Råmjölken ska tinas långsamt och inte i vatten varmare än +50°C för att inte
antikropparna ska förstöras. Det bästa är att frysa råmjölk i platta förpackningar på cirka
1 liter som tinar snabbare.
Vissa kor bär på smittsamma mastitbakterier. När en sådan ko kalvar kan det vara bra
att inte ge kalven råmjölk från sin mamma, speciellt om det är en kvigkalv.
Även om kon och kalven är tillsammans första dygnet är det sällan kalven klarar av att
suga i sig tillräckligt med råmjölk själv från kons spenar. Det kan se ut som om kalven
suger på spenarna men ibland har den ändå fått för lite. Det är ditt ansvar att se till att
kalven får i sig råmjölk i tillräcklig mängd och därför är det enklast att utfodra kalven
med de mängder råmjölk som anges ovan.

Miljö
Ströa gärna med ohackad halm av
god kvalitet.

Kalven ska födas på en ren, torr och dragfri plats. En rengjord och väl strödd enkelkalvningsbox är bäst. Ett bra strömedel i en kalvningsbox är halm av god kvalitet som inte
är hackad, men det varierar mellan gårdar vilket strömedel man har. Det viktigaste är
att boxen är torr och ren och att den rengörs mellan olika kor. Låt kon slicka kalven ren
och torr, det är bra både för kon och för kalven.
På vissa gårdar hålls kalvarna utomhus i hyddor. Innan kalven flyttas ut till en hydda
ska den vara torr, det är speciellt viktigt under vintern. Första dygnen kan kalven gärna
ha ett värmande och dragskyddande täcke. Den ska helst också ha fått i sig minst 6 liter
råmjölk innan man flyttar ut den till hyddan.

Märkning
Notera kalvningen direkt. Märk
kalven inom 24 Ɵmmar.
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För att kunna skilja kalvarna från varandra märks varje
kalv med öronbrickor. På öronbrickan kan man läsa
vilket nummer kalven har men även vilken besättning
kalven fötts i. Gör detta så fort som möjligt och alltid
inom 24 timmar. På en del gårdar har man ett stort
märke i ena örat och ett litet i det andra örat på kalven.
Det lilla märket går bra att sätta i på en gång och sedan
kan man vänta en vecka innan man sätter i det stora.
Alla kalvningar ska journalföras och rapporteras. Skriv
direkt upp när kon kalvade och vilket kön kalven har.

Kalvar 0–2 månander
Foder
En kalv behöver 3–4 liter helmjölk, två till tre gånger per dag. Kalvar kan utfodras även
med mjölkersättning, tänk då på att energiinnehållet oftast är lägre i dessa produkter
och att givorna därför behöver vara högre om kalven ska växa och må bra.
Mjölken kan ges i en vanlig hink, en så
kallad napphink eller via en kalvamma. I
en kalvamma går det fler kalvar i en box
som delar på ett antal nappar. Ibland är
kalvamman transponderstyrd, vilket innebär att kalvarna har en dosa runt halsen
som styr hur mycket mjölk de får dricka
varje dag.
I vissa kalvammor får kalvarna mjölkpulver,
i andra får de helmjölk. Det finns också
ammor där kalvarna får dricka mjölk i fri
tillgång, ofta är mjölken i dessa system
syrad.

Kalven behöver 3–4 liter mjölk 2–3
gånger per dag.

Diska noga, så aƩ både hinkar och nappar
är rena.

Oavsett hur kalven får i sig mjölken är
det viktigt att hinken och nappen är rena.
Napphinkar behöver tas isär och göras
rent i ventilen, där det annars samlas
mjölkrester. Napparna slits och måste bytas
ut med tiden. Det kan vara bra om samma
kalv får mjölk från samma hink hela tiden, då minskas risken för att smittor ska spridas.
Har man kalvarna i grupp kan man se till att samma hinkar används till en och samma
box hela tiden.
Förutom mjölken behöver kalven rent vatten, kraftfoder och grovfoder. Det finns speciella kalvkraftfoder som passar bättre för kalvens näringsbehov. Det bästa för våmutvecklingen är att kalvarna får smakportioner av kalvkraftfoder redan under sina första
levnadsveckor. Torrt ensilage eller hö passar som grovfoder för små kalvar. Ge kalvarna
rent vatten och kraftfoder varje dag. En del gårdar ger kalvarna en blandning av grovfoder och kraftfoder. Om inte kalvarna äter upp blandningen ska resterna tas bort varje
dag och de ska utfodras med dagsfärsk blandning. Torrt ensilage och hö kan få ligga
kvar flera dagar innan man byter ut det mot nytt.

SmakporƟoner av kalvkraŌfoder
samt Ɵllgång Ɵll torrt ensilage eller
hö sƟmulerar kalvens våmutveckling.

Miljö
Kalvar behöver ha en torr strödd liggyta. Oftast strör man med halm till kalvar. Se till
att det är rent, torrt och dragfritt där
kalvarna ska ligga.

Rent, torrt och dragfriƩ – då trivs
kalven.

Omgångsuppfödning
Kalvar hålls ibland i grupper. För att
kalvarna ska vara friska i grupphållning är det bra att föda upp dem i
omgångar. Med det menas att en
grupp med kalvar föds upp i en box
och alla flyttas dit samtidigt. Det är
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TväƩa boxarna mellan de olika
omgångarna.

också viktigt att ålderspridningen inte överstiger 3–4 veckor under mjölkperioden. Alla
kalvar flyttas från boxen samtidigt och boxen tvättas innan nästa grupp med kalvar flyttas in i boxen. Genom att tvätta mellan omgångarna bryter man överföring av smittor.

Vaccinering
Kalvar kan vaccineras mot ringorm, en svampsjukdom som finns i många besättningar
och som även kan överföras till människa. Varje kalv får två sprutor med 10 till 14
dagars mellanrum. Första sprutan ska ges snarast och alltid under första levnadsveckan.
Vaccineringen ska journalföras. Kalvarna sprutas i halsen och själva vaccineringen kan
göras av veterinären, personal från husdjursföreningen eller av utbildad personal på
gården.

Avhorning
Avhorna före 8 veckors ålder.

Innan kalven blivit 8 veckor gammal ska den avhornas. Det sker genom att man bränner bort hornanlagen så att kalven inte får några horn. Kalven får bedövning innan
ingreppet. Ingreppet utförs av veterinär eller personalen från husdjursföreningen.

Avvänjning
Vid avvänjning sänks mjölkgivan
successivt.

När kalvarna är runt 8–12 veckor gamla slutar man att ge dem mjölk, det kallas att man
vänjer av dem. Det är viktigt att kalven då vant sig vid att äta fast föda i form av kraftfoder och grovfoder. I annat fall kommer den att tappa i vikt och ibland även bli sjuk.
Det är därför bäst att sänka mjölkgivan från det att kalven är ungefär 1 månad gammal,
så att kalven vänjer sig vid att äta mer kraftfoder. En bra regel är att vänja av kalvar först
när de konsumerar 1 kg kraftfoder och väger över 90 kg. Den angivna kroppsvikten
motsvarar ungefär 100 centimeter i bröstomfång.

Sjukdomar
Diarré
VätskeersäƩning motverkar
uƩorkning.

Diarré är en vanlig sjukdom hos nyfödda kalvar. Kalvar har normalt lite ljusare och
kletigare avföring än vuxna nötkreatur, eftersom de dricker mycket mjölk. Om en kalv
blir hängig och får diarré ska man ge den vätskeersättning. Diarré gör att kalven snabbt
kan torka ut och bara detta kan bli livshotande så därför är vätskeersättning mycket
viktigt. Man kan inte ge bara vatten utan vätskan måste vara saltbalanserad. Det finns
olika preparat som man blandar med vatten. Kalven bör fortsätta att dricka åtminstone
halva sin mjölkgiva, den blir inte sämre av det och mjölken behövs för att inte kalven
ska drabbas av svält.

Hosta
Meddela direkt om någon kalv
hostar.
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Kalvar kan också drabbas av hosta som kan orsakas av olika smittämnen. Kalvarna kan
behöva behandlas med antibiotika för att bli friska, så om du märker att kalvarna hostar
ska du tala om det för arbetsgivaren. Kontrollera också om kalven har feber.

Kalvar 2–6 månander
Nu får inte kalven någon mjölk längre. Var uppmärksam på om alla kalvar äter så att de inte tappar
i vikt.

Rent vaƩen Ɵll alla djur.

Dessa kalvar ska ha kraftfoder, grovfoder,
mineralfoder och salt. De behöver som alla djur rent
vatten.
De vill ha en torr och strödd yta att ligga på. Liggytan kan vara en hel yta eller liggbås.

Ungdjur 6 månader fram till kalvning
Foder
Nu ska kalven växa och bli till en fin kviga som sedan kalvar in och blir en frisk och
duktig mjölkko. För att lyckas med detta behöver kvigan tillräckligt med foder av rätt
sammansättning. En kviga växer snabbt och behöver då protein. Innehåller foderstaten
för lite protein blir hon bara fet. En fet kviga blir inte en lika bra mjölkko som en med
normalhull. Fråga arbetsgivaren om det finns en foderstat beräknad för kvigorna. Finns
det så utfodrar du kvigan efter den. Om det inte finns är det bra om arbetsgivaren ordnar en foderstat för sina kvigor. Rent vatten är självklart viktigt. Mineralfoder och salt
behöver kvigorna också. Salt kan de få antingen direkt i fodret eller genom att de slickar
på saltstenar.

Kvigor behöver egen foderstat.

Brunst och dräktighet
När kvigan blivit 14–15 månader är det dags att seminera henne så att hon blir dräktig.
Det är ett viktigt arbete att se till att kvigorna blir dräktiga. Det är ju de som ska bli de
nya korna. För att se om någon kviga är brunstig måsta man titta på dem. Det bästa är
att titta på dem när de inte precis fått foder. När det fått foder brukar de bara vilja äta
och inte visa brunsttecken. På en del gårdar finns det aktivitetsmätare och då är det lättare att hitta brunstiga djur. Läs mer om aktivitetsmätare, brunstcykeln och brunsttecken
under rubriken ”Brunst och inseminering”.

Var observant på brunsƩecken.

Miljö
Det bästa för en kviga är precis som för kalvarna att hon får en torr och strödd yta att
ligga på. På en del gårdar går kvigorna i boxar med helspalt, vilket innebär att de både
äter och ligger på spaltgolv. Om kvigan sedan när hon kalvat ska lära sig att lägga sig i
ett liggbås kan det var svårt för henne, vi har ju lärt henne att ligga på spalten. Det bästa
för kvigan är om hon får gå i samma system som kviga, som hon ska göra som vuxen
ko. Ska hon ligga i liggbås som vuxen är det bra om hon får göra det under uppväxten
också. Anledningen till att det byggdes spaltboxar förr var att det är arbetseffektivt.
Djuren trampar själva ner gödseln och det behövs inget strö.
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Inför kalvning
Låt kvigorna prakƟsera hos mjölkkorna, men inte senare än 3–4
veckor före kalvning.
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När det är cirka 3 veckor kvar till kalvningen är det bra att kvigan får börja smaka på
samma foder som korna äter. Då ändrar sig bakterierna i våmmen så att de kan bryta
ner det fodret som kvigan ska äta när hon sedan har kalvat. För kvigan är det också bra
om hon provat att vara bland korna innan hon kalvar så att hon fått sin plats i flocken
och vet var foder, vatten och liggplatser finns. Hon bör gå 2–3 veckor hos korna någon
gång under dräktigheten men aldrig senare än cirka 3–4 veckor före beräknad kalvning.
Nötkreatur är flockdjur och det är lämpligt att vänja in 2–5 kvigor åt gången så stressas
de mindre av de äldre korna.

Skötsel av kor
Kortfattat om kons år
Dag 1, Kalvning: Kvigan kalvar och mjölkproduktionen startar, hon är nu en ko. Nu
startar hennes 1:a laktation och hon kallas för 1:a kalvare.
Dag 40, Observationsperiod: Nu är det dags att kontrollera att kon verkar ha kommit
igång med sin brunstcykel.
Dag 40–60, Behandlingsperiod: Kor som inte brunstar normalt undersöks av veterinär
eller seminör och behandlas om detta är nödvändigt.
Dag 60–90, Seminering: Kon semineras. Blir hon dräktig kalvar hon sedan in med
cirka ett års mellanrum.
Dag 300, Sinläggning: Man slutar mjölka kon och hon slutar producera mjölk. Juvret
ska vila så att kon kan producera mycket mjölk igen efter nästa kalvning.
Dag 365, Kalvning: Kon kalvar igen och nu startar 2:a laktationen. Kon börjar återigen
producera mjölk. Hon har nu blivit en 2:a kalvare.

Kalvning
Miljö
När en ko eller en kviga ska kalva vill hon göra den avskilt från gruppen. En rengjord
och väl strödd enkelkalvningsbox är därför bäst. Ett bra strömedel i en kalvningsbox är
halm av god kvalitet som inte är hackad, men det varierar mellan gårdar vilket strömedel man har. Det viktigaste är att boxen är torr och ren och att den rengörs mellan
olika kor. Halmen ska vara av god hygienisk kvalitet. Om en ko kalvar ute bland de
mjölkande korna och det finns gödselskrapor som går automatiskt, finns det en risk att
kalven åker med skrapan till tvärkulverten. Därför ska kor som ska kalva helst inte gå i
gångar där det finns skrapor som går automatiskt.

AutomaƟska gödselskrapor är farliga för
kalvarna, så bäst är aƩ kavningen sker i
kalvningsbox.
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Kalvningsförlopp
Kon fyller juvret innan kalvning, det tar olika lång tid för olika kor. Vissa kor står med
spända juver länge medan andra fyller i snabbt på bara några dagar. Börjar det rinna
mjölk om kon är kalvningen oftast ganska nära. Hon blir orolig och står och trampar
från sida till sida. Själva kalvningen tar olika lång tid för olika kor. Som regel går det
lättare för kor än för kvigor. Det kan gå på bara 30 minuter till flera, flera timmar.
Oftast klarar kon att kalva själv men ibland behöver man hjälpa till och få ut kalven.
De flesta kalvar föds med frambenen och huvudet först, men även de som föds med
bakbenen först förekommer och även detta är ett normalt förlossningsläge. Om kalven
föds med bakbenen först kan kon behöva lite mer hjälp att få ut kalven än om den föds
med framben och huvud först.

Exempel på fosterlägen

När kalven är född reser sig de flesta korna och börjar slicka kalven torr. Det är bra både
för ko och kalv. Inom en timme är kalven uppe på benen och försöker dia. Efterbörden
hänger ut från kon och den brukar släppa efter ett tag. Efterbörden består av moderkakan och fosterhinnorna. Om kalven diar eller du mjölkar kon frisätts mer av hormonet
oxytocin från hypofysen vilket hjälper livmodern att dra ihop sig och stöta ut efterbörden.
Kon är ofta lite medtagen och törstig efter kalvning så det är bra att erbjuda henne vatten i en hink. Vattnet kan gärna vara ljummet och låt kon dricka så mycket hon vill ha.

Normalläge

En del kor vaktar kalven och de vill inte att du eller någon annan kommer mellan henne
och kalven. Var då extra uppmärksam så att du inte blir stångad.

Tvillingar
Som regel föder varje ko en kalv åt gången, men tvillingar är inte helt ovanligt och även
trillingar kan förekomma. Tvillingkalvar föds ofta lite för tidigt och är mindre än andra
kalvar. Om du har en ko som får en liten kalv före beräknad tid så kan det vara tvillingar. Känn efter om du misstänker tvillingar.

Free-Martin
Sätesbjudning

En kvigkalv som är tvilling med en tjurkalv är i 90 % av fallen steril. Under fosterstadiet
har tjurkalvens hormoner påverkat kvigkalven, så att hon inte utvecklats normalt. Dessa
kvigor kallas Free-Martin. Detta fenomen förekommer bara på nötkreatur och inte
på andra djur eller på människa. Dessa kvigor kan ha många olika missbildningar och
ibland helt sakna livmoder.

Problem som kan uppstå runt kalvningen

Vikt huvud

Som med alla sjukdomstillstånd är det alltid bättre att ringa veterinären en gång för
mycket än en gång för lite. Speciellt om man känner sig osäker är det bra att ringa och
rådfråga veterinären. Finns någon annan på gården kan man alltid rådgöra med den
först. Vid vissa problem behöver man vara flera personer, till exempel om man ska rulla
en ko. Fråga veterinären när du ringer hur många personer som behövs, så hinner du
ringa in hjälp innan veterinären kommer.

Svår kalvning/felläge

Vikta framben
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Oftast klarar kon att kalva själv men ibland behöver man hjälpa till för att få ut kalven.
Det finns speciella kedjor som man fäster i kalvens ben om man ska hjälpa till att dra
ut en kalv. Man får max vara två personer som drar och man får inte använda några
mekaniska hjälpmedel utan att en veterinär finns på plats.

Innan man börjar hjälpa en ko att dra ut kalven måste man veta att kalven inte ligger
fel. Om kalven ligger fel måste man först rätta till felläget innan man kan dra ut kalven
annars kan man skada kalv eller ko. Är man osäker ska man i tid rådfråga arbetskamraterna eller ringa veterinären. Det kan vara svårt att rätta till ett felläge och ibland krävs
speciella redskap. Det är också viktigt att man drar på rätt sätt. Man drar när kon
krystar och håller bara stilla mellan värkarna. Egentligen är det kon som krystar ut
kalven och vi hjälper bara till, så att inte kalven åker tillbaka mellan värkarna. Det är
också viktigt att man drar i rätt riktning, snett nedåt och inte upp mot ryggen på kon.
Låt någon visa dig hur man gör, innan du gör det själv. Det kan också vara bra att dra
växelvis i frambenen.

Om du behöver hjälpa Ɵll:
• Dra sneƩ nedåt
• Dra när kon krystar
• Dra gärna växelvis i framklövarna
• Låt någon erfaren visa och ge Ɵps

Kalvningsförlamning/pares
Efter kalvningen drabbas en del kor av kalvningsförlamning eller pares. Då blir de kalla
på öronen och över korset. De slutar äta och kan inte resa sig. Om det händer behöver
kon få veterinärvård. Veterinären ger henne kalcium i blodet och kanske även under
huden. Ibland behövs flera behandlingar. Det är oftast äldre kor, alltså 3:e kalvare och
äldre som drabbas. Även feta kor har större risk att drabbas än andra.
Det finns kalciumstavar som man kan ge kon direkt i våmmen med hjälp av en ingivare
som man stoppar ner i halsen. Låt någon visa dig hur man gör. Det finns också kalciumpastor som man ger i munnen. Detta ska man bara ge till kor som fortfarande står upp.
Har kon väl lagt sig och inte reser sig får man ringa veterinären.

Anpassad foderstat under sinƟdsperioden minskar risken för kalvningsförlamning/pares.

Nu finns speciella mineralfoder som man ger under sinperioden för att minska risken
för kalvningsförlamning. Foderstaten har betydelse för hur lätt korna drabbas av kalvningsförlamning. Det är bättre för kon att äta en foderstat som består av en begränsad
mängd ensilage och fri tillgång på halm, än att ge henne samma foderstat som korna får
som mjölkar. En hög giva av kalcium i foderstaten under högdräktigheten ökar risken
för kalvningsförlamning.

Kvarbliven efterbörd
Normal släpper kon efterbörden inom 12 timmar men ibland lossnar den inte efter
kalvningen. Så länge kon inte visar några sjukdomssymtom som feber kan man avvakta.
Efterbörden brukar då komma ut av sig själv efter 3–12 dagar. Får kon feber eller om
hon slutar äta får man ringa efter veterinären. Har man många kor med kvarbliven
efterbörd kan man behöva se över utfodringen under sinperioden.

Livmoderframfall
Ett ganska ovanligt tillstånd som innebär att livmodern krängs ut med eftervärkarna
genom slidan. Detta är ett akut läge för kon och veterinär måste komma ut snarast och
hjälpa till att få in livmodern igen. Görs inte detta kan kon komma att förblöda och
dö. Försök skydda livmodern, på med till exempel ett rent lakan eller något annat rent
skynke och ring veterinären.

Livmodersomvridning
Livmodern kan vrida sig i livmoderhalsen och då kan inte kalven komma ut. För att
hjälpa kon med detta behöver man tillkalla veterinär. Om du har en ko som verkar vilja
kalva men inget händer under en längre tid och hon ser sned ut i slidan kan det vara livmodersomvridning. Tillståndet förekommer oftare när korna har stora foster eller vistas
på backiga betesmarker under högdräktigheten. En bidragande orsak är slapp livmoder
till följd av en begynnande kalvningsförlamning.
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Utfodring
Utfodringen går ut på att förse kons bakterier i våmmen med näring så att de trivs och
bryter ner fodret. Kon är som sagt en idisslare och för att hennes våm ska fungera bra
måste hon få rätt sammansättning av olika foderslag.

Foderslag
Foderslagen brukar delas upp i grovfoder och kraftfoder.
Grovfoder: Ensilage, halm, helsäd av spannmål och ärtor, hö och bete.
Kraftfoder: Spannmål, ärtor, bönor, raps, soja, färdigfoder, koncentrat och andra
råvarumixer som köps in från foderfirmor.
HP-massa, betfor och ensilerad majs ligger i gränslandet mellan grovfoder och kraftfoder.
Kon behöver äta grovfoder för att miljön i våmmen ska bli bra. Kraftfoder behöver hon
för att kunna producera stora mängder mjölk. Egentligen är kon gjord för att producera så mycket mjölk som kalven dricker, cirka 10–12 liter per dag. Vi har genom åren
ändrat kon så att hon nu kan producerar över 50 liter mjölk per dag. Detta ställer helt
andra krav på utfodringen.

Utfodringsstrategier
Man brukar dela upp utfodringsstrategierna i tre grupper:
Fullfoder: Allt kraftfoder ges i en blandning tillsammans med grovfodret på foderbordet.
Uƞodra aldrig mögligt foder.

Blandfoder: En del av kraftfodret blandas med grovfodret och utfodras på foderbordet.
Resten ges i kraftfoderstationer.
Separat utfodring: Inget kraftfoder blandas med grovfodret. Grovfodret ges på foderbordet och kraftfodret ges i kraftfoderstationer. Om korna är uppbundna ges kraftfodret
ofta med en datastyrd kraftfodervagn som ger en individuell giva till varje ko.
En ko ska ha fri tillgång på grovfoder med bra näringsinnehåll. Om grovfodret blandas
med kraftfoder så ska korna ha fri tillgång på den blandningen. Kraftfodret kan helt,
delvis eller inte alls blandas med grovfodret. Om korna utfodras med kraftfodret separat
är det bra om korna får grovfodret först och kraftfodret efteråt. Kraftfodret ska delas
upp på minst fyra givor per dag, annars finns det risk att det blir för mycket kraftfoder
på en gång och det leder till att det blir för surt i våmmen för bakterierna.
För att korna ska vilja äta mycket och må bra behöver fodret inte bara ha bra näringsinnehåll utan också vara fullgott ur hygienisk synvinkel. Det får inte förekomma mögel
i fodret. Fodrar man kor med till exempel mögligt ensilage kan de lättare få juverinflammation.
Det är noga att foderbordet görs rent minst en gång per dag så att det inte ligger gammalt foder kvar. Gammalt foder kan lätt börja mögla och då kan korna lättare bli sjuka.
Allt som kommer i kontakt med fodret, såsom blandare, vagnar med mera måste vara
rena. Det får inte bli kvar foder någonstans som kan ligga och bli dåligt.
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Vatten
Vatten är ett billigt fodermedel. Korna ska ha fri tillgång på rent vatten. Om inte kon
får dricka så mycket hon behöver, kommer hon inte att producera så mycket mjölk hon
annars hade kunnat göra. Vattenkoppar och vattenkar måste vara rena. Vattenkar ska
rengöras dagligen, vattenkoppar cirka 2 gånger per vecka. Man bör vara uppmärksam på
att det inte finns kvar beläggningar någonstans. Om ytan känns slemmig har det bildats
en bakteriefilm motsvarande ungefär 1 miljon bakterier per cm² och då är rengöringen
eftersatt.
En ko som mjölkar mycket dricker upp till 150 liter vatten om dagen. Hon vill gärna
dricka stora mängder åt gången, 10–15 liter per minut. För att kon ska kunna göra det
måste vattenkoppen som kon dricker ur också ge drygt 10 liter per minut. Om den inte
gör det finns det en risk att kon inte dricker tillräckligt. Det leder till en minskad mjölkproduktion. Korna dricker mer vatten om det inte är iskallt utan lite mera ljummet. På
vissa gårdar värms kornas dricksvatten lite genom att använda värmen som bildas när
mjölken kyls i mjölktanken.

Rengör vaƩenkoppar och vaƩenkar
dagligen.

Utfodringssjukdomar
Som med alla sjukdomstillstånd är det alltid bättre att ringa veterinären en gång för
mycket än en gång för lite. Speciellt om man känner sig osäker är det bra att ringa och
rådfråga veterinären. Finns någon annan på gården kan man alltid rådgöra med den
först. Om flera kor drabbas av samma sjukdom ska man se över foderstaten, det kan
vara foderstaten som är i obalans. Antingen kan arbetsgivaren göra detta själv eller så tar
han/hon hjälp av en expert från husdjursföreningen. Precis som med problem runt kalvning så kan det behövas fler personer när veterinären kommer ut. Fråga veterinären hur
många personer som behövs och försök ordna så att de finns på gården när veterinären
kommer.

Acetonemi
Acetonemi innebär att kon har hamnat i en negativ energibalans. Hon klarar inte av att
äta så mycket hon behöver utan hon börjar ta av sina kroppsreserver i form av fett, vilket leder till att acetonliknande ämnen bildas i blodet och att hon mår lite illa. Kor med
acetonemi luktar aceton, både om utandningsluften och om mjölken. De vill inte äta
kraftfoder. Avföringen blir skivig och torr. Man kan prova att ge kon något propylenglykolpreparat, det finns olika att köpa. Det gör att kon får upp blodsockret och slutar
bryta ner fett. Vid svårare fall av acetonemi kan veterinär behöva tillkallas.

Luktar kon och/eller mjölken aceton? Det
är eƩ tecken på aƩ kon har acetonemi.

Löpmagesförskjutning
Om kon fodras med för lite eller för finhackat, grovfoder och samtidigt mycket
kraftfoder kan hon drabbas av löpmagesförskjutning. Löpmagen flyttar sig då från sin
ursprungliga plats nere under våmmen till antingen vänster eller höger sida. Löpmagesförskjutning kan vara en följdsjukdom av acetonemi och löpmagesförskjutning kan
också ge acetonemi som följdsjukdom. En veterinär kan lokalisera löpmagen, rulla kon
och sy fast löpmagen på sin rätta plats. När löpmagesförskjutningen är åtgärdad bör
man utfodra kon med endast grovfoder under några dagar och sedan kan man försiktigt
börja ge henne kraftfoder.

Beteskramp
Kon får kraftiga kramper beroende på en våmstörning som leder till magnesiumbrist.
Det vanligaste är beteskramp på försommaren när kon får spätt bete. Veterinären ger
kon magnesium och kalcium direkt i blodet. För att undvika detta kan man se till att
korna får ett magnesiumrikt mineralfoder och släpps på mindre spätt bete.
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Trumsjuka
SpäƩ bete ökar risken för trumsjuka.

I kons våm bildas stora mängder gas som kon normalt rapar upp. Om det av någon
orsak inte går att rapa blir kon trumsjuk. En orsak är att gasen inte är fri eftersom skum
bildats i våmmen och binder gasen. Detta i sin tur är vanligt på beten med mycket
baljväxter (lusern, röd- och vitklöver då dessa innehåller så kallade saponiner). Det kan
också uppkomma om kon får stora mängder finkrossat kraftfoder och för lite grovfoder.
Trumsjuka kan slutligen orsakas av att något fastnat i foderstrupen på kon. Eftersom
gasen inte kan komma ut sväller våmmen upp och blir stor. Våmmen ligger på vänster
sida och om hon får trumsjuka ser hon först svullen ut på vänster sida. Blir kon sämre
sväller hon även upp på höger sida. Kraftig trumsjuka kan utvecklas till ett livshotande
tillstånd eftersom den uppsvällda våmmen trycker ihop lungorna så att kon till slut
kvävs.
För att frigöra gasen i skummet i våmmen ger man kon en blandning av 0,5 liter
matolja och 0,5 liter mjölk. Ställ också gärna kon högt med frambenen. I enstaka fall
kan man tvingas att punktera våmmen så att gasen kommer ut. Ring alltid veterinär om
detta blir aktuellt, men agera snabbt! Om orsaken till trumsjukan är ett spätt bete kan
det vara bra att flytta de andra djuren från det betet, annars kan man räkna med flera
fall med trumsjuka. Fodra korna inne så att de inte är så hungriga när de går ut på ett
bete, så blir risken att de drabbas blir mindre.

Vasst
Vassa föremål i fodret kan sƟcka hål
på nätmagen.

Munhålan på en ko är invändigt beklädd med bakåtriktade spetsiga papiller. Det gör
kon till en mycket effektiv gräsätare. Men det finns en nackdel; kon kan inte spotta
ut något när det väl är inne i munnen. Finns det till exempel stängseltråd, spikar eller
annat vasst i vallfodret sväljs detta därför oundvikligen ner och hamnar till följd av
tyngdkraften så småningom i nätmagen. När förmagarna fortsätter att arbeta matas det
vassa föremålet lätt in i nätmagens vägg och det händer att det sticker hål på nätmagen.
I vissa fall kan det till och med perforera in i brösthålan eftersom nätmagen ligger dikt
an mot skiljeväggen mellan bröst och bukhåla.
En ko som har vasst slutar äta och står med krökt rygg och har en måttlig feber cirka
39,3°C. Misstänker man vasst bör veterinär tillkallas för att ställa diagnos. Ofta ger man
vasstkor en magnet som drar åt sig det vassa, förutsatt att det är magnetiskt, och förhindrar det från att perforera nätmagsväggen. Detta görs med en speciell ingivare. På vissa
gårdar ger man korna magnet i förebyggande syfte.
För att undvika att korna får vasst ska man se till att inga metallföremål kommer i
fodret. Det kan vara så att slåttervallar och beten som ligger längs vägar kan innehålla
metallföremål. Aluminiumburkar som kastas på vallar är särskilt besvärliga eftersom de
ofta sönderdelas i många små delar av slåtterhacken och inte är magnetiska.
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Övrig skötsel och tillsyn av kor
Brunst och seminering
Kor brukar kalva med 12–14 månaders mellanrum. För att det ska ske måste kon
semineras eller betäckas av en tjur när hon mjölkat i ungefär 3 månader. I en besättning
finns det alltid kor som inte ska semineras igen utan ersättas av inkalvande kvigor. Det
kan bero på olika orsaker men det vanligaste är låg produktion, att de inte blir dräktiga
eller har höga celltal. Det är viktigt att alla djurskötare vet vilka kor som ska semineras i
besättningen för att kunna passa på när just dessa kor visar brunst.

Kolla listan över vilka djur som ska
semineras och var observant på
brunsƩecken.

Brunsttecken
Tecken på brunst är att djuren hoppar på andra djur, står still när andra hoppar på
henne, ökat intresse av personalen, röda blygdläppar och flytningar från slidan. Det
kan vara så att hon inte har tid att äta när hon är brunstig. Hon kan också släppa ner
mjölken lite sämre än vanligt.
Brunsten delas upp i tre faser: förbrunst, högbrunst och efterbrunst.
När kon eller kvigan är brunstig ska hon semineras. Det är stor variation mellan korna
hur länge de är brunstiga. I genomsnitt är kor i högbrunst under 18 timmar. Den bästa
tiden för seminering är i slutet på högbrunsten. Kvigor har i allmänhet lite kortare
brunster än kor.

Högbrunst varar normalt 18 Ɵmmar.

Brunstsymptom intensitet

Själva seminationen görs av någon som kan. Man måste ha gått en utbildning för att
kunna få göra detta. Oftast finns det någon eller några på gården som har kunskapen
eller så ringer man till husdjursföreningen, så kommer deras personal ut och seminerar
kon eller kvigan.

1.
2.
3.
4.

Rider
Bölar
Slickar
Begynnande
flytning

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

"Står" för upphopp
"Svankar"
Klar blåsfylld flytning
Rider
Svullen vulva
Röd vulvaslemhinna
Minskad
mjölkprodukƟon

1. "Står" inte
2. Avtagande flytning
3. Blodflytning

Bästa insemineringsƟdpunkt

Förbrunst

Högbrunst

EŌerbrunst

Tid
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Brunstcykeln är 3 veckor. Djuret
kan dräkƟghetsundersökas eŌer 40
dagar.

Någon dag efter att kon eller kvigan varit brunstig kommer ofta en blodflytning. Den
kommer oavsett om hon blev dräktig eller inte när hon seminerades. Brunstcykeln för
nötkreatur är 21 dygn eller 3 veckor. Om brunsten återkommer efter 3 veckor blev hon
inte dräktig och då får man försöka igen att seminera henne och hoppas på bättre tur.
Blir hon dräktig visar hon ingen mer brunst och ingen mer blodflytning. Hon går
dräktig i cirka 9 månader. För att vara säker på att kon/kvigan är dräktig brukar man
dräktighetsundersöka henne. Det kan göras från cirka 40 dagar efter att hon blivit seminerad. Det är oftast personal från husdjursföreningen som gör detta. De känner då på
livmodern genom tarmväggen, så kallad rektalundersökning. Visar det sig att hon inte
är dräktig får man ta ett beslut om man ska försöka igen att få henne dräktig, eller om
man väljer att skicka henne till slakt när hon inte mjölkar så mycket längre. Vissa kor
behöver man seminera flera gånger innan de blir dräktiga.

Aktivitetsmätare
På många gårdar har man aktivitetsmätare som mäter hur mycket djuren rör sig. De har
en dosa antingen runt halsen eller runt benet som skickar informationen till en dator
om hur mycket kon rört sig. En brunstig ko eller kviga rör sig mer än vanligt och då
märks det på aktivitetsmätaren. Hög aktivitet kan alltså betyda att hon är brunstig.
MoƩagareren registrerar rörelserna hos
djuren som förseƩs med extra halsband
för akƟvitetsmätning.

Sinläggning görs 2 månader före
kalvning, helst i annan grupp.

Sinläggning
När kon har cirka 2 månader kvar till kalvning ska hon sinläggas. Hon ska inte producera någon mjölk dessa två månader. Juvret ska vila för att kunna producera bra efter nästa
kalvning. Det bästa sättet att sinlägga en ko på är att flytta henne till en annan grupp
med djur, ge henne en begränsad giva ensilage och fri tillgång på halm. Hon ska inte få
något kraftfoder när man sinlägger henne. Hon ska självklart ha fri tillgång till rent vatten. Mjölka henne på morgonen och hoppa över henne på kvällen och hela dagen efter.
Mjölka henne igen på morgonen dag 3 och gör sedan ett uppehåll med mjölkningen i
minst 1,5 dygn. Försök mjölka henne så sällan det går. De flesta kor sinlägger sig på en
veckas tid. Kor som mjölkar cirka 30 liter per dag och mer när de ska sinläggas måste
man vara lite försiktigare med så att de inte får mastit.

Urmjölkning vid sinläggning
Mjölkprod.
kg
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Dag i sinläggning
1

2

3

4

mo kv

mo

mo kv

mo

>25

x

x

Mjölka x

x

x

15-25

x

x

Mjölka x

x

x

<15

x

x

Mjölka Sinlagd

kv

5
kv

6

mo

kv

mo

Mjölka x

x

x

Mjölka Sinlagd

x

Mjölka

Sinlagd

x

kv

Sinperiod
Perioden från sinläggning fram till kalvning kallas för sinperiod. Kon kallas då för sinko.
Kon ska nu bara äta och må bra. Fodra henne gärna med en begränsad giva ensilage
men med fri tillgång på halm. Det är inte meningen att kon ska bli fet under sinperioden, hon ska ha samma hull när hon kalvar som när hon slutade mjölka. Ett speciellt mineralfoder kan hon också få nu, som är anpassat för att förbereda henne inför
kalvningen. För att kunna ge henne en annan foderstat än de mjölkande korna behöver
sinkorna gå en i egen grupp. På en del gårdar står sinkorna uppbundna.

AƩ ha sinkor i egen grupp ger möjlighet aƩ justera deras foderstat.

Uppstart inför kalvning
Tre veckor före kalvning ska kon vänjas vid det foder hon ska äta när hon väl kalvat.
Anledningen är att bakterierna i våmmen behöver den tiden för att ställa om sig. Kon
ska helst inte ha fri tillgång på det aktuella ensilaget. Hon kan få en begränsad giva och
sedan äta sig mätt på halm. Har gården en foderblandning till de mjölkande korna är
det bra om hon får äta lite av den och sedan resten halm. Kraftfodret behöver hon också
få smaka på. Tre veckor innan kalvningen börjar man ge henne lite kraftfoder, då får
hon kanske bara 0,5 kg per dag. Sen trappar man upp givan så den är högst 3–4 kg när
hon kalvar. När hon sen har kalvat ökas kraftfodergivan ytterligare.

Uppstart: 3 veckor före kalvning

Strö
Kornas liggplats ska ha strö. Det finns olika strömedel. De vanligaste är kutterspån,
råspån, hackad halm och torv. Det är bra om strömedlet omsätts på 48 timmar, annars
kommer det att börja växa bakterier i strömedlet oavsett vilket det är fråga om.

Hull
En ko ska inte vara för fet eller för mager. Första månaderna efter kalvning är det lätt att
hon tappar i hull, hon mjölkar på hullet. Sedan när mjölkproduktionen minskar återfår
hon ett bättre hull. Det är viktigt att se till att inte kon blir för fet inför sinläggningen.
Hon ska vara lite rund när hon sinläggs och samma hull ska hon ha när hon kalvar. Det
är större risk att hon drabbas av problem vid kalvning om hon är för fet. Det är inte
heller bra om hon är för mager när hon sinläggs utan hullet ska rättas till under senare
delen av laktationen. Lagom hull vid kalvning är 3,5 i skalan som visas nedan.
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Att titta på kor/kosignaler
Träna och använd diƩ djuröga.

Det är viktigt att kunna upptäcka kor som inte mår bra. Ju tidigare man ser att en ko
inte mår bra desto lättare är det att hinna åtgärda problemet och få henne frisk igen.
En frisk ko äter bra och har en välfylld våm. Våmmen sitter på kons vänstra sida. Det
går att se utifrån om våmmen är fylld.
Har hon inte en fylld våm ska man fundera på varför hon inte har det. Varför har hon
inte ätit senaste tiden? Det kan bero på olika sjukdomar som till exempel mastit, hälta,
acetonemi med mera, men det kan också bero på att det inte finns tillräckligt med foder
på foderbordet. Om det finns foder på foderbordet kanske det inte är smakligt av någon
anledning. Eller är det för få platser vid foderbordet, så att de långrankade korna inte får
äta. En ko som inte äter är det något fel på och då ska man ta reda på vad felet är. Kons
hull talar om hur kon ätit under några veckor medan våmfyllnaden talar om hur bra
hon ätit senaste dygnet. Även vattentillgången kan påverka våmfyllnaden.

Kon behöver kunna ligga ner 12–14
Ɵmmar per dygn.

När en ko har ätit lägger hon sig och idisslar. Ett gott tecken är att stora delar av besättningen ligger idisslar efter utfodring. En ko bör ges möjlighet att ligga ner totalt 12–14
timmar per dygn, då hon vilar och idisslar. När kon ligger är blodtillförseln till juvret
större än om hon står. Hon producerar mer mjölk om hon ligger tillräckligt mycket. En
annan viktig effekt är att kon får möjlighet att avlasta sina klövar. Är det många kor som
står upp i liggbåsen kan det betyda att det är för trångt i båsen, så att de har svårt att
lägga sig.

Skador på djuren? I så fall – av vad?

Har korna skador någonstans på kroppen kan det bero på att inredningen tar emot. Det
kan antingen vara vid foderbordet eller i liggbåsen. Det är de stora korna som visar om
exempelvis en nackbom sitter för lågt, då får de en knöl på nacken.

Flyttning av djur
Arbeta lugnt – aƩ flyƩa djur måste
få ta Ɵd.

Se Ɵll aƩ personalen kan komma
undan vid drivning av djuren och
inte riskerar aƩ klämmas eller bli
översprungna.
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När man ska flytta djur
gäller det att arbeta
lugnt. Djur som stressas
kan göra oförutsedda
saker. Flytta djuren
gärna i grupp om de är
vana att gå i grupp. Ställ
upp grindar så att djuren
lätt ser vart de ska gå och
så att de inte kan gå fel
väg. Se till att det är ljust
dit djuren ska gå, djur
vill inte gå mot mörker.
Se också till att underGör det enkelt för djuren aƩ välja räƩ väg. Försäkra dig om aƩ golvet
laget inte är halt. Det är inte är halt där djuren ska gå. Strö ut sand om det behövs.
viktigt att inse att man
inte vet innan hur lång tid det tar att flytta djur. Ibland går det väldigt fort och ibland
tar det längre tid. Vissa djur är mer avvaktande för nya miljöer och behöver mer tid. Låt
detta inte stressa dig utan låt djuren ta den tid de behöver.

Klippa kor
Kor blir långhåriga och behöver klippas. Långhåriga kor blir lättare smutsiga och det är
svårare att hålla ett långhårigt juver rent. Speciellt kvigor kan vara långhåriga. De ska
klippas gärna innan de kalvar. Det viktigaste är bakre halvan på kon och juvret. En ko
som mjölkar producerar så mycket värme att hon mår bäst av att vara klippt annars blir
hon svettig. Man klipper korna med en speciell sax som är eldriven. Se till att skären på
saxen är vassa, annars kommer det att göra ont på kon. De allra flesta kor njuter av att
bli klippta, dock kan kvigor som klipps för första gången tycka att det är lite spännande.
Håll efter behåringen under hela stallsäsongen.

EƩ klippt juver blir mindre smutsigt och
är läƩare aƩ hålla rent.

Klövverkning
Kornas klövar växer hela tiden. Om man låter dem växa blir de för långa och korna får
ont i klövarna och vill inte gå och stå. De kan också få andra fel i sina klövar. Därför
verkar man kornas klövar minst två gånger per år. Det är en klövvårdare som gör det,
men personalen på gården är med och motar fram korna till verkstolen. Verkstolen är
som en bur som kon går in i där klövvårdaren kan lyfta upp ett eller två av kons ben i
taget för att verka. Här är det viktigt att inte stressa djuren, precis som vid vilken annan
hantering som helst.

Juverhälsa
Kons juverhälsa säger om hon är frisk i juvret. Om arbetsgivaren är med i Kokontrollen
så provmjölkas korna en gång i månaden. Då kontrolleras mjölkmängd, fetthalt, proteinhalt, celltal och urea på varje enskild ko. Genom att provmjölka varje månad kan man
få en bra uppfattning om vilka kor som har bra juverhälsa, alltså lågt celltal, och vilka
som inte fungerar lika bra. En ko som har dålig juverhälsa mjölkar sämre än en ko med
bra juverhälsa så det bästa är att ha många kor med helt friska juver.

Klövvård, både schemalagd och uppföljande
eŌer behov, är vikƟg för
aƩ djuren ska må bra, ha
god rörlighet och kunna
äta som de ska. Ibland
krävs även behandling av
klövsjukdomar.

Juverinflammation/mastit
Om kon får en akut klinisk inflammation i juvret så får mjölken en annan konsistens
och annan färg. Den blir klumpig och kan också bli vattnig. Ofta får kon också feber.
Orsaken är en bakterieinfektion i juvret. För att ta redan på vilken typ av bakterier som
orsakat infektionen tar veterinären ett mjölkprov. Detta görs för att rätt antibiotika ska
kunna sättas in så att kon blir frisk. Orsaken till att bakterierna kommer in i juvret kan
vara flera men om kon lägger sig på smutsigt underlag innan spenkanalerna har hunnit
stänga sig finns det stor risk att bakterier kan komma upp i spenkanalen. Samma sak
kan hända om kon har en skada på spenen, hon kan till exempel ha blivit trampad på
spenen, av sig själv eller av någon annan ko. Hon kan också ha lagt sig i ett liggbås där
en annan ko legat och läckt mjölk.

Massage är en del av behandlingen av
juverinflammaƟon.

Det finns en mer kronisk variant av mastit. Då är kon inte akut sjuk utan hon står hela
tiden med förhöjt celltal. Det brukar inte gå att behandla kon och få henne frisk om
hon har kronisk mastit. En del försöker att behandla henne under sinperioden och det
kan lyckas. Dock är det så att de kor som får kronisk mastit ofta går i förtid till slakt. De
bidrar också till ökad smittorisk i besättningen, så det är bra att ha få kor med kronisk
mastit.
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Mjölkning
En mer ingående information om hur mjölkningen skall utföras och vilka rutiner som
skall användas finns på filmen Mjölka Rätt, den går att beställa via Växa Sverige. Filmen
är gjord för djurskötare och finns på svenska, engelska, polska, litauiska, ryska och
estländska.

Laktationskurva
När en ko kalvar startar mjölkproduktionen. Då säger man att laktationen startar.
Laktationen numreras efter hur många kalvningar kon haft. En ko som kalvat tre gånger
är i sin 3:e laktation, en ko som kalvat 4 gånger är i sin 4:e laktation och så vidare.
Mjölkproduktionen är som störst i början på laktationen, hon kan då mjölka över 50
kg mjölk per dag. Det ställer höga krav på att kon får ett gott och näringsriktigt foder.
Sedan minskar mjölkavkastningen fram till sinläggningen då kon slutar mjölka.
kg mjölk/dag
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Exempel på laktaƟonskurva.
Nivåer, utveckling och längd
skiljer mellan individer.
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Mjölkteknik och rutiner
För att mjölkkorna ska ha ett friskt juver som producerar mycket mjölk är bra rutinerna
och rätt mjölkteknik viktigt. Det bästa för juverhälsan är att juvret töms på så mycket
mjölk som möjligt vid varje mjölkning. Det här är också positivt för gårdens lönsamhet
eftersom mer mjölk från varje ko ger mer mjölk som kan levereras till mejeriet och kostnaderna för dålig juverhälsa sänks.
För att kon skall få ett bra mjölknedsläpp, alltså tömma juvret på så mycket mjölk
som möjligt, krävs en mjölkningsrutin som liknar kalvens diande. När kalven diar kon
så ”buffar” den först mot juvret med nosen medan den söker efter spenarna, när kon
känner det här så skickas nervsignaler till hjärnan som tala om att nu är det dags för
mjölkning. Då hjärnan får den här signalen utsöndras hormonet oxytocin från hypofysen (körtel i hjärnan), oxytocinet färdas med blodet tillbaka till juvret och påverkar
musklerna kring mjölkalveolerna så att de kramar ihop mjölkalveolerna och trycker ut
mjölken. Hela denna process tar cirka 60 sekunder, därför bör en korrekt förbehandling
av juvret ta cirka 60 sekunder. Det är viktigt att samma rutin utförs vid varje mjölkning
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så att kon känner igen sig i hanteringen och inte blir stressad av mjölkningen, för då blir
mjölknedsläppet sämre.

Innan mjölkmaskinen sätts på
Innan mjölkmaskinen sätts på juvret skall en förbehandling utföras, den skall göras på
så här för att få en bra mjölkning:
1.

Rengör spenarna med en fuktig och ljummen trasa, det här kallas spenkontakt
och skall ta cirka 15 sekunder. När man gör detta skall man även ”buffa” lite på
juvret, precis som kalven gör när den stöter nosen mot juvret innan den börjar dia.
Spenkontakten startar oxytocinutsöndringen och förbereder kon för mjölkning.
Kontrollera även spenarna och spenkanalen så att inga skador finns.

2.

Kontrollera mjölken genom att mjölka ur 3–4 strålar från varje spene i ett kontrollkärl. Kolla mjölken så att det inte finns några flockor eller att mjölken ser avvikande ut på något sätt.

3.

Vänta ytterligare en stund innan organet sätts på så att det går 60 sekunder från
det att första spenkontakten gjorts till det att maskinen sätts på. Kor som kalvat för
över 6 månader sedan eller mjölkas tre gånger om dagen har mindre mjölk i juvret
och behöver mer stimulering för att juvret skall tömmas på rätt sätt, för dessa korna
kan man öka upp tiden på spenkontakten till minst 20 sekunder.

Goda mjölkningsruƟner lägger
grunden för god
juverhälsa och
god mjölkkvalitet.

Under mjölkningen
Vacuumets pulserande efterliknar kalvens sugande och gör att oxytocinet fortsätter
frisläppas. För en god juverhälsa är det viktigt med en välfungerande mjölkanläggning
med ett korrekt vacuum som hanterar juvret och spenarna skonsamt. Därför måste
mjölkanläggningen underhållas på rätt sätt och servas med jämna mellanrum.

Efter mjölkning
Efter att mjölkmaskinen tagits av skall juvret kännas igenom för att försäkra att juvret
tömts på mjölk och känns mjukt. Sedan skall spenarna antingen doppas eller sprayas
med skyddande, mjukgörande eller desinficerande medel.

Hygien under mjölking
För att undvika att sprida smittor och försämra mjölkkvalitén är det viktigt med bra
hygien under själva mjölkningen. Den som mjölkar bör tvätta händerna och hålla dem
så rena som möjligt under hela mjölkningen. Plasthandskar är bra att använda, men det
är viktigt att tänka på att även handskarna kan bli smutsiga och därför måste hållas så
rena som möjligt. Undvik att spola vatten under eller bredvid korna för att inte riskera
att gödsel eller mjölk från kor med juverhälsoproblem skvätter upp på friska kor. Kor
mer juverinfektioner bör mjölkas sist för att undvika att smittorna sprids mellan korna.
Både ytorna i mjölkstall och i mjölkrum bör regnöras efter varje mjölking och tillåtas
att torka under några timmar innan de används igen för att minska smittorisker och
hygienproblem.
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Mjölkkvalitet
Mjölken som skickas till mejeriet kontrolleras på en rad punkter. Det som analyseras är:
• Fetthalt
• Proteinhalt
• Urea
• Celltal
• Bakterietal
• Sporer

Fetthalt, proteinhalt och urea
Hög ureahalt i mjölken tyder på
mycket protein i fodret.

Fetthalten, proteinhalten och urean påverkas av vilken foderstat korna får och det kan
vara bra att ändra foderstaten så att dessa parametrar blir bra. Fett- och proteinhalten
beror också på kons gener. Högre fett- och proteinhalt i mjölken ger bättre betalt för
mjölken. Hög urea i mjölken tyder på att kon utfodras med för mycket protein. För
hög urea kan leda till problem med att få korna dräktiga. Urean har ingen betydelse
för mjölkpriset men det är onödigt att utfodra kon med för mycket protein, det är ofta
något som arbetsgivaren köpt in.

Celltal, bakterietal och sporhalt
Om celltalet, bakterietalet eller sporhalten är för högt får arbetsgivaren avdrag på mjölkpriset, det blir alltså inte lika bra betalt för mjölken. Olika mejerier har olika gränser för
celltal, bakterier och sporer. Det är således viktigt att mjölken har god kvalitet. Detta är
något som alla som jobbar på gården kan bidra till. Vi ska nu gå igenom vad dessa tre
olika parametrar betyder.

Celltal
Mjölk med flockor får inte hamna i
tanken.

Celltalet talar om hur många vita blodkroppar som finns i mjölken. Vita blodkroppar är
kroppens försvar. Om juvret på kon har en inflammation kommer många vita blodkroppar att samlas där för att försöka göra kon frisk. Det betyder alltså att om du har ett
högt celltal på mjölken tyder det på att kon inte är riktigt frisk.
Ett högt celltal på mjölken som går till mejeriet kan bero på att fodret eller vattnet inte
är bra, så att många kor har reagerat på det med höga celltal. Det kan också bero på att
det är några kor som har problem i sina juver så det blir väldigt högt celltal på deras
mjölk.
Det är väldigt viktigt att vara uppmärksam på om mjölken inte ser normal ut när man
mjölkar. Mjölk med flockor i ska inte levereras till mejeriet. Om en ko har flockor i
mjölken kan hon ha mastit. Kontrollera om hon ätit och om hon har feber.

Bakterietal
Kontrollera diskutrustningen regelbundet.
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Ett förhöjt bakterietal i mjölken som levereras till mejeriet beror oftast på att det är något fel i mjölkningsanläggningen. Det kan vara för låg disktemperatur då tanken diskas
eller när mjölkningsanläggningen diskas. Det kan också vara så att det inte kommer
fram diskmedel eller att diskmedlet är slut. Ett annat fel kan vara att mjölken inte kyls
ordentligt. Om man har en ko med akut mastit kan hon höja bakterietalet i mjölken
men det är mera ovanligt.

Sporer
De sporer som analyseras i mjölk är clostridier och Bacillus cereus. Det är bakterier som
bildar sporer. De förstör mjölken och gör att den inte går lika bra att använda som
råvara i mejeriet. Clostridiesporerna bildas i ensilage där det kommit med jord och
ensileringsprocessen inte gått bra. Sporerna kommer med gödseln ut ur kon. På så sätt
hamnar det på spenarna och när man sedan mjölkar kon kommer sporerna med in i
mjölkningsmaskinen. Bacillus cereus är en jordbakterie som hamnar på juvret då kon går
på bete. För att minska risken för sporer är det viktigt att spenarna är rena när mjölkningsmaskinen sätts på. Spenarna ska göras rent med både vått och torrt papper. Om
spenarna är torra och nariga fastnar sporerna lättare, så se till att spenarna är mjuka och
smidiga.

Gör spenarna ordentligt rena före mjölkning.

Betesdrift
Under sommaren ska kor i Sverige enligt lag gå på bete. För att anses vara på betet ska
korna komma ut på bete varje dag och ha tillgång till betesfållan minst sex timmar per
dygn under betesperioden.
Betesperiodens längd bestäms av i vilken region gården är belägen, från två månader i
norra Sverige till fyra månader i de södra delarna av landet. Betesperioden kan vara sammanhängande eller en uppdelade i kortare perioder, men om en uppdelad betesperiod
används måste en betesplan upprättas för att fylla de lagstadgade kraven.
För ekologiska gårdar anslutna till KRAV ska korna ha tillgång till bete minst 12,5 timmar av dygnet under betesperioden och ha tillgång till utevistelse en period både innan
och efter själva betesperioden.

Förslag på mer läsning
Kosignaler, skriven av Jan Hulsen
Naturbrukets husdjur del 1 och del 2, Josefine Lärn-Nilsson med flera.
Red. Åsa Wennström
Mjölkkor, Christer Bergsten med flera.
Red. Agneta Engström och Britt-Marie Jafner
Husdjur – ursprung, biologi och avel, Göran Björnhag med flera.
Red. Göran Björnhag
Bete – Praktiska lösningar och management, Svensk Mjölk.
Red. Jeanette Belin
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