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Förord 
Det är väl känt för alla som sköter mjölkkor att kor är mer oroliga och aktiva  
under brunsten. Detta faktum utnyttjas i lösdriftsbesättningar, där man länge  
använt olika typer av aktivitetsmätare för brunstkontroll. För djur i uppbundna 
besättningar finns idag inget hjälpmedel för att upptäcka brunster. De flesta  
vet dock att även hos bundna djur ser man förändringar i beteendet vid brunst. 
Brunstiga djur är generellt mera aktiva och lägger och reser sig oftare. Auto-
matiska registreringar av avvikelser i stå/liggmönstret hos kor skulle kunna  
vara ett hjälpmedel för brunstkontroll hos uppbundna djur.  

Ett stort tack till personalen på Jälla för den dagliga datainsamlingen som var  
en förutsättning för att kunna genomföra projektet. 

Studien finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning. 

Uppsala i maj 2007 

Lennart Nelson 
VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 
Brunstkontrollen är den viktigaste skötselfaktorn för mjölkkornas fruktsamhet vid 
användning av artificiell insemination. Effektiv brunstdetektion är viktigt för att 
hålla en hög reproduktionsnivå. De positiva effekterna av en bättre brunstupptäckt 
är bl.a. förbättrat inseminationsresultat, kontrollerade kalvningsintervall och högre 
dräktighetsprocent. Det vanligaste sättet att hitta brunstiga kor i sin besättning är 
genom direkt observation av yttre brunsttecken. 

För lösgående djur finns automatiska och väl beprövade sensorsystem för brunst-
detektion. För djur som står uppbundna finns i dag inga hjälpmedel annat än 
visuell brunstkontroll. 

Syftet med detta projekt var att undersöka möjligheten att förenkla brunstpassning 
i uppbundna mjölkbesättningar genom att kontinuerligt mäta kornas stå- och ligg-
tider och antalet läggningstillfällen med hjälp av en sensor. 

Tio kor ur Institutionen för husdjursgenetiks (HGENs) och Jällaskolans uppbundna 
försöksbesättning användes i försöket, 6 st SRB och 4 st SLB. Fem kor studerades 
under 9 veckor våren 2006 och 5 kor under 7 veckor vintern 2006/2007. Under för-
söket registrerades och noterades ett tiotal brunstsymtom med visuell brunstkon-
troll tre gånger per dygn. Baserat på dessa gjordes en bedömning av brunststyrkan. 
Mjölkprov för progesteronanalys togs varje måndag, onsdag och fredag samt vid 
visuellt konstaterad brunst. Totalt registrerades 17 brunster. Kornas stå/liggtider 
registrerades med en sensorprototyp tillverkad vid JTI. Sensorn var fastsatt med  
ett plastband på ett av kons bakben och registrerade datavärden  
var 45:e sekund. 

Rådata från stå/liggsensorn filtrerades varefter liggtider och antal läggningstill-
fällen beräknades för varje ko och korrelerades mot individens progesteronprofil 
för varje brunstcykel. Liggtiden hade en stark kopplig till stallets mjölknings-  
och utfodringsrutiner. Resultaten visade att antalet läggningstillfällen och ligg-
tiden per dygn minskade i samband med brunst. 

Andelen detekterade brunster med hjälp av sensorn och antalet falska positiva 
brunstindikeringar beräknades vid 5 olika tröskelvärden baserat på dygn eller 
endast nattimmar (21.00-05.00). Dygnsvärdena gav en högre brunstdetektions- 
grad (94 %) än nattvärdena (50 %). Andelen falska positiva var däremot högre  
för dygns- (113 st) jämfört med nattvärdena (70 st).  

Trots ett begränsat datamaterial erhölls en hög brunstdetekteringsgrad i denna 
pilotstudie. Stå/liggtider kan starkt förknippas med brunst och pilotprojektets 
resultat pekar på att stå/liggtider framgångsrikt skulle kunna användas som en 
skötselparameter för att hitta brunster i uppbundna system. Mer forskning krävs 
för att utveckla metodiken och bland annat kunna göra säkrare modeller och 
därmed minska antalet falsklarm. 

Summary 
When using artificial insemination, oestrus control is the most important factor  
for the fertility result of the dairy cow. An effective oestrus control is essential  
to be able to keep a high reproduction level. Positive effects of a good oestrus 
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control are improved insemination results, controlled calving intervals and a higher 
pregnancy percentage. The most common way of detecting a cow in heat is by 
observation of external oestrus signs. 

Management systems with automatic sensors are commonly used in loose housing. 
There are no automatic systems available for cows in tied up stables, and all oestrus 
controls are therefore made by manual observations.  

The purpose of this study was to investigate the possibilities to make the oestrus 
control in tied up easier by using a sensor that continuously registers the cow’s 
standing/lying time and lying bouts.  

The study was conducted at Jälla in Uppsala. Five dairy cows (Swedish Red, SRB 
and Swedish Holstein, SLB) were observed for 9 weeks during the spring 2006  
and 5 cows were observed for 7 weeks in late autumn. Visual observations of heat 
signs were made three times a day during the study. Milk was sampled for proges-
terone analysis every Monday, Wednesday, Friday and the day of probable oestrus. 
Based on the visual observations and milk progesterone levels, the day of oestrus 
was determined. A total of 17 oestrus were recorded altogether. The standing/lying 
times of the cow’s was registered every 45th second by a sensor prototype manu-
factured at JTI. The sensor was attached on the cows hind leg using a plastic strap. 

Data from the sensor was filtered. Lying time and lying bouts was calculated and 
correlated to the progesterone profile of each cow. The results showed that the 
number of lying bouts and the lying time per day decreased on the day of oestrus. 
The diurnal pattern of the lying time was highly affected by milking and feeding 
routines. 

The number of detected oestrus occasions by the sensor and the number of false 
positives were calculated at five different thresholds, based on either day (00.00 
-24.00) or night (21.00-05.00) values. Day values gave a higher detection rate 
(94%) than the night values (50%). The number of false positives was higher for 
day values (113) compared with night values (70). Considering the day values, 
there were about 6.6 false positives per oestrus. 

Despite the limited data material a high oestrus detection rate was shown. 
Standing/lying time was strongly correlated to oestrus and the results indicate that 
standing/lying time is a promising management parameter for oestrus detection in 
tied up stables. More research is needed to develop the method and thereby reduce 
the number of false positives. 

Bakgrund 
Brunstkontrollen är den viktigaste skötselfaktorn för mjölkkornas fruktsamhet  
vid användning av artificiell insemination (AI). I genomsnittsbesättningen upptäcks 
endast ungefär varannan brunst (Gustafsson & Emanuelson, 1996). Varje missad 
brunst förlänger kalvningsintervallet med 21 dagar och ökar risken för att kon fel-
aktigt slås ut för dålig fruktsamhet. Varje dags förlängning av kalvningsintervallet 
kostar ca 60 kronor, vilket gör att varje missad brunst kostar ca 1 200 kronor 
(Strandberg & Oltenacu, 1989, uppdaterad 1996). Trenden mot större besättningar 
och färre skötseltimmar per ko minskar förutsättningen för att upptäcka brunst. 
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Brunst hos nötkreatur 
Det blir alltmer styrkt att fruktsamheten hos mjölkkorna försämras (Lucy et al.,  
2001; Gustafsson, 2005). Den genomsnittliga längden av en sexualcykel hos kor 
är 21 dagar med en spridning mellan 17 och 24 dagar. Brunstperioden är den sista 
delen av en sexualcykel och består av tre faser (Gustafsson, 1984): 

- Förbrunst, som kännetecknas av en gradvis ökad oro och begynnande flytning 
från könsorganen under loppet av ca 1 dygn. 

- Högbrunst med parningsvillighet (står för upphopp), ökad aktivitet, bristande 
mjölknedsläpp och kraftig brunstflytning. Denna period omfattar några tim-
mar hos en högavkastande ko och upp till ca 1 dygn hos kvigor.  

- Efterbrunst med avtagande symtom och blodflytning. 

Högbrunstens ungefärliga längd är 12-16 h, men kan variera från 2 till 30 timmar. 
Brunstens längd beror av flera endogena (inre) (t.ex. hormonnivåer) och exogena 
(yttre) faktorer, t.ex. utfodring, ljus och omgivningstemperatur (Firk et al., 2002). 
Under de senaste åren har det kommit en mängd rapporter om att brunsten hos 
mjölkkor förändras. Dessa rapporter bygger nästan uteslutande på studier av hög-
producerande Holsteinkor i Nordamerika. Dransfield et al. (1998) rapporterade  
att den genomsnittliga tiden för högbrunst var 7 timmar och en fjärdedel av korna 
uppgavs ha mycket kort (< 7 timmar) och svag brunst. Lopez et al. (2004) rapport-
erade ett negativt samband mellan mjölkavkastning och brunstens längd. Kor som 
mjölkade i genomsnitt 46 kg per dag hade en kortare högbrunst (6,3 timmar) än  
kor som mjölkade i genomsnitt 33,5 kg per dag (8,8 timmar). De högproducerande 
korna hade också en högre nivå av hormonet östrogen i blodet. Dessa data kan 
jämföras med svenska undersökningar av brunstlängd hos ett begränsat antal SRB-
kvigor där högbrunstens längd var i genomsnitt 24 timmar med en variation på  
14-32 timmar (Gustafsson, 1984). 

Under brunst sker beteendeförändringar hos djuret där det viktigaste är att hon-
djuret tillåter upphopp och därmed låter sig betäckas av en tjur. Typiskt beteende 
för nötkreatur är att både brunstiga och icke-brunstiga djur rider på brunstiga djur. 
Ett hondjur som står still för upphopp av annat hondjur är således det säkraste 
tecknet för högbrunst (Eradus et al., 1992; van Eerdenburg, 1996). 

Andra beteendesymtom för brunst är rastlöshet och en ökad allmän aktivitet, t.ex. 
lösgående djur går mycket och uppbundna djur står upp längre perioder. Baehr 
et al. (1984) fann att brunstiga kor besökte fodret oftare och låg ner mindre än kor 
som inte var brunstiga. Walton & King (1986) studerade mjölkkors beteende vid 
högbrunst i uppbundna system och observerade att djuren låg ner kortare tid och 
reste sig och lade sig oftare under natten. Även Pollock & Hurnik (1979) fann 
minskade liggtider hos både uppbundna kor och kor i lösdrift vid brunst, men till 
skillnad från Walton & King (1986) noterades en minskning i antalet resningar 
och läggningar. Schofield et al. (1991) visade på en signifikant högre aktivitet hos 
kor vid brunst jämfört med övriga dagar och samma resultat framkom i en senare, 
fransk studie (Kerbrat & Disenhaus, 2004). 

I samband med brunst ses också lokala symptom från könsorganen såsom svull-
nad och rodnad av vaginalslemhinna samt produktion av brunstslem. Hormonellt 
ses en ökad östrogenproduktion i blodet i samband med högbrunsten (Eradus  
et al., 1992; Lyimo et al., 2000) och progesteronhalten i blod och mjölk minskar  
vid förbrunst för att därefter öka efter ägglossning (Van Vilet & Van Eerdenburg, 
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1996). En lägre mjölkavkastning (King, 1977), ökad puls (Schlünsen et al., 1987) 
eller högre kropps- och mjölktemperatur är också indikatorer på brunst, men dessa 
parametrar påverkas mycket även av andra icke-brunstrelaterade faktorer (Firk  
et al., 2002). 

Hjälpmedel för att detektera brunst 
Effektiv brunstdetektion är viktigt för att hålla en hög reproduktionsnivå. De posi-
tiva effekterna av en bättre brunstupptäckt är bl.a. fler seminerade djur per brunst-
cykel och en högre dräktighetsprocent per insemination vilket i sin tur leder till 
kontrollerade kalvningsintervall och färre ofrivilligt utslagna icke dräktiga djur.  
Det vanligaste sättet att hitta brunstiga kor i sin besättning är genom direkt visuell 
observation. Detta kan dock vara svårt i stora besättningar och det är risk att 
brunstiga kor missas (Firk et al., 2002). Dessutom kräver det stor skicklighet hos 
djurskötaren och fordrar mycket tid (Van Vilet & Van Eerdenburg, 1996; Eradus  
et al., 1992). Videofilmning kan användas som hjälpmedel för att övervaka mindre 
områden som t.ex. kvigbås (Sveberg, 2004). Icke-automatiserade metoder för 
brunstdetektion har dock ofta begränsad användning p.g.a. lantbrukarens ovilja  
eller brist på tid att avsätta för den nödvändiga dagliga kontrollen (Firk et al., 
2002). 

Under årens lopp har en rad olika hjälpmedel för brunstkontroll utvecklats där de 
senaste hjälpmedlen bygger på elektronisk överföring av signaler från givare på 
kon till en central dator (Nebel et al., 2000). Det finns idag främst två olika system 
för brunstkontroll i lösdriftssystem. Det ena består av stegräknare/aktivitetsmätare 
som registrerar kons rörelser och som ger signal då rörelserna ökar. Det andra 
systemet är tryckindikatorer som fästs på länd och som registrerar upphopp av 
andra djur (Nebel et al., 2000). För båda systemen är villkoret att djuren kan röra 
sig fritt. För djur som står uppbundna finns i dag inga hjälpmedel annat än visuell 
brunstkontroll. Nyligen presenterades dock preliminära data som visar att kors 
råmande skulle kunna användas för brunstkontroll hos uppbundna kvigor (Schön 
et al., 2007). 

Aktivitet är den indikator som idag är den mest använda för brunstdetektion. 
Aktivitet kan också användas för att förutse sjukdom hos djuren. Djurets aktivitet 
per tidsenhet kan registreras med en sensor som, då djurets aktivitet överskrider 
ett tröskelvärde baserat på historisk aktivitet, genererar ett larm. Aktivitetssignaler 
och larm kan avläsas på datorskärm och baserat på dessa tas beslut om insemina-
tion (Firk et al., 2002). Användningen av denna typ av hjälpmedel ökar och finns  
i dag inbyggda i en rad automatiska skötselsystem t.ex. ALPRO®- systemet från 
DeLaval. Registreringarna är dock förenade med en del fel i form av falska posi-
tiva signaler varför systemen kräver kunskap från djurägaren i värdering av de 
signaler som genereras (Juul-Freudendal, 2004). 

I det andra systemet har korna trycksensorer fastlimmade på ländryggen. Då 
djuret är i brunst och står för upphopp av annat djur genereras en signal. Med 
detta system registreras således varje upphopp och brunstens längd kan beräknas 
som tiden från första till sista signal. Det finns ett sådant kommersiellt system på 
marknaden, HeatWatch®, men ännu finns inget installerat i Sverige. Detta system 
används också för forskningsändamål då det direkt registrerar det viktigaste sym-
tomet på högbrunst (står för upphopp). 
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Olika aktivitetsmätare och sensorer för upphopp förutsätter lösdrift och brunst-
detektion i uppbundna system är därför ett stort problem i dagens mjölkproduk-
tion. Firk et al. (2002) har visat på tydliga skillnader i aktivitetsökningens storlek 
vid brunst mellan lösgående och uppbundna kor. Roth (1987) visade på en aktivi-
tetsökning vid brunst på 93 % i lösgående system, jämfört med 14-20 % i upp-
bundet system. Roth (1987) poängterade att preferensen för ett visst brunstdetek-
tionssystem huvudsakligen beror av vilket inhysningssystem man har. Samtliga 
idag kända brunstindikatorer är lättare att upptäcka i en lösdrift än i ett uppbundet 
system. 

För att vara praktiskt användbar bör teknologin för att detektera brunst ha hög 
effektivitet och vara så billig att den bidrar till ökad vinst för mjölkproducenten 
och förenkla det dagliga arbetet för djurskötaren (Senger, 1994). Problemet med 
dagens brunstdetektorer är att andelen falska positiva svar är relativt hög. Ett 
säkrare resultat skulle kunna fås genom att väga in flera indikatorer i ett system 
(Roth, 1987). Flera studier har gjorts som testat olika kombinationer av brunst-
indikatorer, med varierande resultat. Det säkraste resultatet fås dock fortfarande 
med hjälp av aktivitetsmätningar (Firk et al., 2002). 

Syfte 
Syftet med detta projekt var att kontinuerligt mäta stå- och liggtider och antalet 
läggningstillfällen hos uppbundna mjölkkor under ett antal brunstcykler med hjälp 
av en sensor samt undersöka eventuella aktivitetsändringar och dess samband med 
brunst. Detta för att i framtiden utveckla metoden som ett hjälpmedel för brunst-
kontroll i uppbundna mjölkbesättningar. 

Material och metod 
Försöket utfördes i Institutionen för husdjursgenetiks (HGENs) och Jällaskolans 
försöksbesättning som bestod av ca 80 kor fördelade på ett uppbundet system 
(60 platser) och ett lösdriftssystem (48 platser). Besättningen består av SRB (60 %) 
och SLB (40 %) och har en medelproduktion av ca 10 000 kg ECM. Korna i det 
uppbundna systemet mjölkades två gånger om dagen (06.00 och 15.00) och ut-
fodrades enligt svensk norm. Ensilagemix utfodrades fyra gånger per dag; kl.  
05.15, 09.00, 13.00 och 15.00. Arbetsrutinerna var desamma på veckodagarna  
och på helgen. 

Basregistreringar i besättningen 

En omfattande databaserad basregistrering (basreg.) av produktions-, fruktsamhets- 
och hälsoegenskaper sker rutinmässigt i besättningen. En sexuell hälsokontroll 
genomförs 3 respektive 6 veckor efter kalvning. Djur som inte återkommit med 
normal äggstocksaktivitet 50 dagar efter kalvning undersöks ånyo. Kornas ägg-
stocksaktivitet följs genom progesteronanalyser (2 analyser/vecka till regelbundna 
cykler, därefter 1 gång/vecka till dräktighet). Som en indikation på rätt insemina-
tionstidpunkt och en första indikation på dräktighet tas mjölkprov för progesteron-
analys dag 0, 10 och 21 efter inseminationen. Brunstpassning sker genom observa-
tionsrundor morgon, middag och kväll varvid ett formulär innehållande ett tiotal 
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brunstsymptom används. En totalbedömning av brunststyrkan sker i en 5-gradig 
skala från osäker (1) till mycket stark brunst (5). Sex veckor efter inseminationen 
görs en dräktighetskontroll. 

Mjölkavkastning samt mjölksammansättning (fett-, protein-, och laktoshalt) regi-
streras en gång per vecka. Registrering av foderkonsumtion sker individuellt, med 
undantag för grovfodret i lösdriftssystemet. Vägning av korna sker vid 7 tillfällen 
under laktationen (laktationsvecka 1, 4, 8, 12, 28, vid sinläggning samt 3 v. före 
kalvning). Hullbedömning sker 3 månader efter kalvning samt 5 månader innan 
beräknad kalvning. Alla hälsostörningar (veterinärbehandlade samt djurägar-
behandlade) registreras i ett djursjukdatasystem. 

Projektregistreringar 

Tio kor ur den uppbundna besättningen användes i försöket. Korna hade normal 
äggstocksaktivitet vid projektets början baserat på progesteronprov. Fem kor 
studerades under 9 veckor våren 2006 samt fem kor under 7 veckor vintern 
2006/2007. Ras, födelsedatum och laktationsnummer finns redovisat i tabell 1. 
Målet var att studera minst 15 brunster. 

Tabell 1. Grunddata om försökskor. 

Ko Ras Födelsedatum Laktationsnummer 
1206 SRB 2001-10-22 2 
1226 SRB 2002-04-06 2 
1230 SLB 2002-09-05 2 
1238 SLB 2002-10-15 2 
1294 SLB 2003-12-14 1 
1089 SRB 1998-11-18 6 
1174 SRB 2000-11-10 4 
1275 SLB 2003-09-11 1 
1298 SRB 2004-01-21 1 
1308 SRB 2004-07-24 1 

JTI har tagit fram en sensorprototyp som, fäst vid kons ena ben, kan registrera  
om kon står eller ligger ner (Gustafsson & Lindahl, 2005). Sensorn består av en 
kopparkon i vilken det ligger en stålkula samt ett ”tak” av kopparplåt. Koppar-
konens spets pekar alltid mot kons klöv och när konen vickas 45° från lodplanet, 
leder kulan ström mellan konen och taket. Sensorutslaget registreras av en logger 
(TinyTag plus, TG-0804), levererad av Intab AB. Stå/liggsensorer fästes på 
respektive kos ena bakben ca 7 dagar innan försöksstart. Sensorn stör kon mindre 
om den sitter på bakbenet än om den sitter på frambenet, eftersom kon viker bak-
benen åt sidan, men ofta viker in frambenen under sig när den ligger (se bild 1  
och 2). Kons position registrerades var 45:e sekund under hela försöksperioden. 
Data från sensorerna tankades manuellt över till en dator en gång i veckan. 

Under försöket registrerades och noterades brunstsymtom med visuell brunst-
kontroll tre gånger per dygn enligt de basregistreringar som gjordes kontinuerligt 
för hela besättningen. Kon registrerades som brunstig om hon hade normala till 
mycket starka brunsttecken. Mjölkprov för progesteronanalys togs kontinuerligt 
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genom hela försöket varje måndag, onsdag och fredag samt vid visuellt konstaterad 
brunst. Mjölkproverna analyserades av Steins analyslaboratorium i Jönköping.  

  
Bild 1 och 2. Stå/liggsensorn stör kon minst när den sitter på bakbenet eftersom kor ofta 
viker in frambenen under sig när de ligger. 

Progesteronprofiler skapades för varje brunstcykel baserat på progesteronnivån i 
mjölk kombinerat med de brunstdata som registrerats i basregistreringen. Med 
hjälp av denna information fastställdes brunstcykelns olika perioder – lutealfas, 
förbrunst, högbrunst och efterbrunst. 

Datafiltrering och -behandling 

Rådata från stå/liggsensorn filtrerades varefter liggtider och läggningstillfällen 
beräknades för varje ko och korrelerades mot individens progesteronprofil för 
varje brunstcykel.  

Rådata (xn) från stå/liggsensorerna filtrerades och bearbetades i Excel enligt 
följande: 

Omvandling av rådata till liggtid (Tn), där k1 är en loggerberoende konstant

)75,0;0;( 1kxomT nn <=  

Beräkning av läggningstillfälle (Ln) där k1 = 5,5 

))0;1;)..........((*)0;1;75,0(( 251811 kTTTTomTTomL nnnnnnn >−−−++=−= ++−−−  

Ett värde per timme beräknades för liggtid (T1h) respektive läggningstillfällen 
(L1h). 

)....( 811 −++= nnh TTT  

)....( 811 −++= nnh LLL  
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Utifrån och  beräknades liggtid för 6 och 24 timmar samt läggnings-
tillfällen på 24 timmars basis. 

hT1 hL1

Det beräknade värdet för liggtiden (6 timmars löpande medel) jämfördes med 
värdet för samma klockslag dygnen före enligt formeln: 

131 * −− +−= nnnn zkyyz   (formel 1) 

Värdet z representerar en jämförelse mellan liggtiden för ett visst klockslag (yn) 
och liggtiden för samma klockslag dygnen innan, där det närmaste dygnet har 
mest inflytande. När en större förändring sker i liggtiden ger detta utslag på z-
värdet och genom att bestämma tröskelvärden för z kan signifikanta förändringar i 
kornas liggtider identifieras. I de beräkningar som gjorts har värdet på konstanten 
satts till 0,6. Om man vill optimera k3 måste hänsyn tas till vilken typ av data som 
analyseras. Ju snabbare konvergens som önskas, desto lägre värde på konstanten. 

Resultat 
Två kor (1238 och 1275) utgick ur studien på grund av onormala brunstcykler 
under försöket. Ko 1230 fick mastit under försöket och flyttades till ett bås för 
behandlingskor. Detta påverkade hennes beteende under 3-4 dagar, men det 
påverkade dock inte resultaten då flytten skedde 14 dagar innan nästkommande 
brunsttillfälle. 

Tabell 2 visar antalet konstaterade brunster per ko. Överlag stämde värdena från 
progesteronproverna väl överens med de visuella observationerna vad gäller 
brunst. Sammanlagt studerades 18 brunster. En av dessa brunster utgick dock 
p.g.a. förlorad data under denna period. 

Tabell 2. Antal brunster och brunstdatum under studien. 

Ko Registrerade 
brunster  

Brunstdatum 

1206 2 2006-04-11, 2006-05-04 
1226 1 2006-04-27 
1230 2 2006-03-29, 2006-04-19 
1238 - Onormal brunstcykel under försöket 
1294 2 2006-03-26, 2006-04-19 
1089 3 2006-11-28, 2006-12-18, 2007-01-04 
1174 3 2006-11-28, 2006-12-20, 2007-01-11 
1275 - Onormal brunstcykel under försöket 
1298 2 2006-11-28, 2006-12-18 
1308 3 2006-12-03, 2006-12-27, 2007-01-17 

Liggtider 

Stå/liggsensorn verkade inte påverka kornas beteende under studien. Kornas 
dygnsrytm (figur 1) påverkades däremot i hög grad av rutinerna i stallet och kort 
liggtid sammanföll ofta med utfodring (05.15, 09.00, 13.00 och 15.00) och mjölk-
ning (06.00 och 15.00). Medelliggtiden låg på 755 minuter (12,6 timmar) per ko 
och dygn med en standardavvikelse på 209 minuter. 
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Figur 1. Liggtidens variation under dygnet för en ko (1298) under ett dygn (minuter per 
timme). ∆ = utfodring.  = mjölkning. 

Figur 2 visar medelliggtiden per ko under 5 dygn före och 5 dygn efter brunst rela-
tivt brunstdagen (index=100). Ett par dagar före brunst började liggtiden minska, 
för att nå sitt lägsta värde vid brunst. Medelliggtiden under kväll och natt (figur 3) 
låg lägst natten efter dagen då kon konstaterats brunstig, d.v.s. från kl. 21.00 
brunstdagen till kl. 05.00 morgonen efter brunst. Detta skulle alltså innebära att 
man riskerar att få brunstlarmet för sent om man bara tar hänsyn till kvälls- och 
nattimmarna. 
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Figur 2. Relativ liggtid per dygn före, under och efter brunst (medeltal och standard-
avvikelse). Index är satt till 100 vid dagen för brunst (dag 0). Förbrunst infaller dag -1. 
Antal brunster = 17. 
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Figur 3. Relativ liggtid per natt (kl. 21.00-05.00) före, under och efter brunst (medeltal 
 och standardavvikelse). Index är satt till 100 vid natten till brunstdagen (dag 0). Antal 
brunster = 17.  

Läggningstillfällen 

Antalet läggningstillfällen varierade mellan 1 och 39 med ett medel på 14 lägg-
ningstillfällen per ko och dygn. Vid brunst minskade det genomsnittliga antalet 
läggningstillfällen något (figur 4). Det var dock stor variation mellan kor och 
mellan brunster, ibland ökade antalet läggningstillfällen under brunsten och ibland 
sågs en minskning. Ofta var förändringarna väldigt små och liknande eller större 
förändringar förekom även vid dagar som inte kan kopplas till brunstcykeln. 
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Figur 4. Relativt antal läggningstillfällen per ko och dygn före, under och efter brunst 
(medeltal och standardavvikelse). Index är satt till 100 vid dagen för brunst (dag 0). 
Förbrunst infaller dag -1. Antal brunster = 17. 
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Brunstdetektion 

Figurerna nedan (5 och 6) visar exempel på hur liggtid och läggningstillfällen för 
en ko förändras dygnen före brunst. Figur 6 visar särskilt tydligt hur både liggtid 
och läggningstillfällen minskar 1-2 dygn före högbrunst. Samma tydliga tillbaka-
gång till nivåerna som var före brunst ses dock inte, utan värdena verkar ligga 
kvar på en lägre nivå under de efterföljande fem dygn som finns med i figuren. 
Liknande mönster ses i figur 5. Vid 6 timmars löpande summa erhålls stabilare 
och mer jämförbara värden mellan dygn än för 1-timmesvärden, där tidpunkten 
för enskilda händelser (t.ex. utfodring och mjölkning) har större inverkan. 
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Figur 5. Liggtid summerat på löpande 1, 6 och 24 timmar samt antal läggningstillfällen  
på löpande 24 timmar för en ko (1226) under 10 dygn. Dygnet för högbrunst är markerat. 
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Figur 6. Liggtid summerat på löpande 1, 6 och 24 timmar samt antal läggningstillfällen  
på löpande 24 timmar för en ko (1206) under 10 dygn. Dygnet för högbrunst är markerat. 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 



 18

Resultaten hitintills tyder alltså på att det går att fånga in förändringar i beteendet 
med hjälp av stå/liggsensorn, frågan är bara om dessa förändringar är tillräckligt 
stora för att kunna detekteras på ett bra sätt, för att undersöka detta användes 
medelliggtid på löpande 6 timmar. På detta sätt sker en utjämning av värdena och 
för att se en tydlig minskning av liggtiden krävs att kon minskar sin liggtid under 
mer än en timme i sträck. Medelliggtiden för varje timme jämfördes sedan med 
medelliggtiden för samma timme dygnen före, där det närmaste dygnet hade mest 
inflytande (formel 1, sid. 14). Man får då fram ett värde för varje timme som 
representerar den förändring som skett, där ett högt negativt tal innebär en kraftig 
minskning i liggtid. Därefter återstår att bestämma ett tröskelvärde, d.v.s. hur stor 
förändring som krävs för att det ska anses vara signifikant. Vid bestämning av 
tröskelvärdet är det alltid en balans mellan andelen detekterade brunster och an-
talet falsklarm. Ju lägre tröskelvärde ju fler brunster kommer att hittas, men sam-
tidigt kommer antalet falsklarm att öka. Tabell 3 visar hur andelen av brunsterna 
som detekteras och totala antalet falsklarm varierar vid olika tröskelvärden. Ett 
larm ansågs vara sant om det larmade samma dag som högbrunsten inföll eller 
dagen innan, d.v.s. under förbrunsten. Efter ett larm krävdes 48 timmar för att det 
skulle räknas som ett nytt larm även om tröskelvärdet överstegs tidigare. Vid ett 
tröskelvärde på -60 hittades 94 % av brunsterna, däremot låg antalet falska posi-
tiva väldigt högt (113 st). Det motsvarar 1,8 falsklarm per ko och vecka eller 6,6 
falska positiva per brunst. Att endast inkludera nattimmarna skulle kunna vara ett 
sätt att minska antalet falsklarm eftersom variationen är lägre och djuren inte störs 
lika mycket av händelser i stallet. Det visade sig att antalet falska positiva sjönk 
med ca 40 %, men följden blev också att andelen detekterade brunster minskade. 

Tabell 3. Andelen detekterade brunster och antalet falska positiva vid 5 olika tröskel-
värden baserat på 24 timmar respektive endast nattimmar (21.00-05.00). n = 17. 

 Tröskelvärde Andel detekterade 
brunster (%) 

Antal falska 
positiva 

Antal falsklarm per ko 
och vecka 

-60 94 113 1,8 
-70 71 90 1,4 
-80 65 70 1,1 
-90 65 58 0,9 

 
 
Dygn 

-100 47 44 0,7 
-60 50 72 1,1 
-70 38 55 0,9 
-80 25 43 0,7 
-90 25 34 0,5 

 
 
Natt 

-100 19 22 0,3 

Diskussion 
Resultaten från denna studie visar att korna genomsnittligt minskade sin liggtid ett 
par dagar före brunst för att nå sitt lägsta värde på brunstdagen. Minskad liggtid i 
samband med brunst har konstaterats i tidigare studier (Pollock & Hurnik, 1979; 
Baehr et al., 1984). För att kunna identifiera brunstiga kor genom att mäta ligg-
tiden krävs att variationen i liggtid mellan dagar inom ko inte är för stor och att 
förändringen vid brunst är tillräckligt markant. De flesta kor i studien visade klara 
beteendeförändringar innan brunst, främst i liggtid men även på antalet läggnings-
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tillfällen. Det finns dock kor som har väldigt svaga beteendeförändringar, och 
dessa kor är då förstås svårare att finna. Andelen detekterade brunster i detta 
projekt kan anses vara mycket bra. Vid ett tröskelvärde på -60 hittades 16 av 17 
brunster. Man bör dock ha i åtanke att detta endast inbegriper ett begränsat antal 
kor och brunster och för att uppnå ett säkrare resultat krävs ett större material. 

Antalet läggningstillfällen varierade en del mellan kor och mellan dagar. Dessa 
förändringar kunde inte direkt kopplas till brunstcykeln och troligtvis påverkas 
antalet läggningar av så mycket annat i omgivningen, som att kon blir störd av en 
grannko, djurskötaren eller liknande. Det kan därför vara svårt att använda enbart 
denna parameter för att detektera brunst. Vid en sammanvägning av alla brunster 
sågs dock en minskning i antal läggningstillfällen på brunstdagen. Detta stämmer 
väl överens med resultat från en tidigare studie där både uppbundna och lösdrifts-
kor ingick (Pollock & Hurnik, 1979). Till skillnad från resultaten i vår studie fann 
Walton & King (1986) dock en ökning i antal läggningstillfällen under natten i 
samband med brunst. 

Uppbundna kor verkar ha en relativt stabil dygnsrytm, mycket beroende på de 
fasta utfodrings- och mjölkningstiderna. Kor påverkas i hög grad av sin omgiv-
ning, och förändringar i rutiner, t.ex. en försenad utfodring eller mjölkning, kan ge 
upphov till en förändrad aktivitet. Dessa rutiner är det relativt enkelt att ta hänsyn 
till och kompensera för, medan andra faktorer kan vara svårare, t.ex. omgivande 
kors beteende. Att en individs grannar påverkar beteendet visades klart i studien 
när en ko fick mastit och flyttades till en sjukplats med nya grannar. Liggtiden 
sjönk då till under 100 minuter per dag. Efter tre till fyra dagar låg liggtiden åter-
igen runt 800 minuter per dag, vilket var hennes normala vilotid före flytten. Hur 
korna i denna studie har påverkats av sina närmaste grannar har inte närmare 
undersökts. Det är möjligt att en del av falsklarmen skulle kunna sorteras bort om 
man visste hur kon påverkats av omgivningen. 

Den period med minst externa störningar på korna är mellan kvälls- och morgon-
mjölkningen, från ca kl. 21.00 till 05.00, och borde således vara den bästa perioden 
för att hitta avvikelser. Vid en jämförelse mellan resultat från natt- och heldygns-
data, visade det sig att antalet falska positiva sjönk betydligt men det blev också  
en försämrad andel detekterade brunster totalt sett. Det finns dock en möjlighet att 
vi lyckats detektera merparten av de brunster som faktiskt inträffat under natten. 
Den progesteronprovtagning som ingick i försöket ger dock tyvärr inte tillräcklig 
information för att det ska vara möjligt att bestämma vilket klockslag brunsterna 
satte igång.  

Stå/liggsensorn har potential att kunna fungera som ett hjälpmedel för lantbrukare 
att hitta brunstiga kor i uppbundna besättningar. Det krävs dock fortfarande att djur-
skötaren har ett bra djuröga och tillräcklig kunskap för att kunna göra en definitiv 
bedömning av om kon faktiskt är brunstig eller ej. Det är tänkbart att det skulle vara 
möjligt att minska andelen falska positiva genom att väga samman flera parametrar 
i samma modell, t.ex. aktivitet, liggtider, läggningstillfällen och mjölkavkastning.  

En annan möjlighet skulle kunna vara att modifiera gränsvärdena som sätts vid 
databearbetningen. Man kan t.ex. sätta upp ett krav att tröskelvärdet måste över-
stigas under minst två på varandra följande timmar eller minst två timmar under en 
5-timmesperiod. Säkerligen skulle antalet falska positiva minska rejält, men frågan 
är hur andelen detekterade brunster påverkas. Detta har inte närmare undersökts i 
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denna studie, men skulle vara en naturlig fortsättning i ett större material med fler 
brunster som samtidigt skulle kunna ge ett säkrare resultat. 

Slutsatser 
Trots ett begränsat datamaterial erhölls en hög brunstdetekteringsgrad (94 %) i 
denna pilotstudie. Antalet falska larm låg vid denna detekteringsgräns på 117 st, 
vilket innebär 1,8 falsklarm per ko och vecka eller 6,6 falska positiva per brunst. 
Stå/liggtider kan starkt förknippas med brunst och pilotprojektets resultat pekar  
på att stå/liggtider framgångsrikt skulle kunna användas som en skötselparameter 
för att hitta brunster i uppbundna system. Mer forskning krävs för att utveckla 
metodiken och bland annat göra säkrare modeller och därmed minska antalet 
falsklarm.  
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