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

Regler kan förändras men att korna mår bra av frisk luft och rörelse är de flesta 
överens om och de ekologiska lantbrukarna anger många fördelar med att rasta 
korna. Samtidigt påpekas att det behövs utveckling för att förenkla arbetet med 
rastningen och mer forskning på lämpliga underlag utomhus. JTI har i samarbete 
med Lena Lidfors, SLU, Skara genomfört detta projekt med syfte att öka kun-
skapen om teknik och rutiner som kan underlätta rastning. 

Vi vill framföra ett varmt tack till lantbrukarna som ställt upp med sina kor  
och gårdar i projektet och till alla lantbrukare som vid telefonintervjuer villigt 
bidragit med sina erfarenheter. Tack också till alla som hjälpt till vid planering  
och bidragit med synpunkter till projektet. Slutligen vill vi tacka Jordbruksverket 
som finansierat projektet. 

Uppsala i september 2003 

Lennart Nelson 
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 
Syfte 

Projektets mål var att öka kunskapen om teknik och rutiner som kan underlätta 
rastning. Syftet med de olika delarna i projektet var att 

• Kartlägga metod och kostnad för att anlägga drivningsgator med olika 
material samt materialens funktion. 

• Experimentellt undersöka några intressanta alternativ för uppbyggnad av en 
drivningsgata. 

• Undersöka kornas renhet och gödslingsbeteende vid rastning. 

• Inventera hjälpmedel som kan minska arbetsåtgång och olycksfallsrisk vid 
rastning såsom olika typer av bindslen samt grindar för styrning av kotrafiken 
i ladugården.  

• Uppskatta arbetstiden för att släppa och sätta fast korna i vanligt korsbindsle. 

Kartläggning 

Ett fåtal studier fanns gjorda under nordiska förhållanden rörande drivningsgator 
till kor. Det rådde enighet om att korna gick villigare på mjuka ytmaterial och att 
drivningsgatan bör läggas på fast och väl dränerad botten, ha naturligt fall och  
så få krökar som möjligt. Likaså rådde enighet om att geotextil (markväv) var ett 
utomordentligt hjälpmedel för att få en bra anläggning. Många geotextilier måste 
dock skyddas från direkt tramp. Korna fick färre stenar i klövarna och drog in 
mindre smuts i ladugården om de gick på ett mjukt ytmaterial som t.ex. bark eller 
flis än om de gick på ytor med grus och sten. Hårdgjorda gångytor behövde ren-
göras regelbundet från grus och sten och gärna beläggas med ett tunt lager mjukt 
material.  

I inventeringen framkom ett flertal material (sten-, trä-, syntet- och återvinnings-
material) som kunde användas i en drivningsgata. En del återvinningsmaterial 
(t.ex. tegelkross och betongspalt) var lämpliga men andra var olämpliga bl.a.  
ur miljösynpunkt (t.ex. kross av äldre asfalt, slaggprodukter, sopningssand).  

För en årlig kostnad på cirka 40 Skr per m² (2003 års prisnivå) kunde flera vari-
anter på drivningsgator anläggas. Investeringskostnaden för en anläggning kunde 
emellertid variera mycket beroende på materialtillgång och pris, transport-, arbets- 
och maskinkostnad. De naturliga förutsättningarna, som fast eller lös respektive 
dränerande eller fuktig botten, påverkade anläggningskostnaden. Den årliga kost-
naden berodde mycket på drivningsgatans livslängd och det kunde löna sig att 
satsa på bra material och noggrann anläggning. En geotextil var relativt billig och 
kunde spara material och förlänga livslängden på en drivningsgata genom att hålla 
isär lager med olika funktion. Planering av kotrafik och maskintrafik, som ofta 
inte lämpade sig på samma underlag, kunde påverka kostnaden. En smalare driv-
ningsgata med mjukare underlag för korna, t.ex. mellan hjulspåren, kunde fungera 
bra.  
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Egen studie 

Drivningsgata med ytlager av grus eller bark, med respektive utan dränering 
En drivningsgata med 4 avsnitt anlades under sommaren år 2000 på en ekologisk 
gård med mjölkproduktion. I gatan testades bark eller grus som ytlager i kombina-
tion med markväv direkt på marken respektive markväv på ett bärande dränerat 
lager. Bredden vid anläggning var 3,5-4 m men materialet flöt på några månader 
ut till 5-6 m bredd. Drivningsgatan fylldes på med mer bark respektive grus i 
början på år 2001. Tjockleken på ytlagret var störst vid anläggning och påfyllning 
men sjönk sedan snabbt och låg mest mellan 22 och 14 cm på grusavsnitten och 
mellan 30 och 20 cm på barkavsnitten. Drivningsgatan slätades till 2-3 gånger  
per år med en lastmaskin. Cirka 50 kor använde drivningsgatan vid betesgång 
4 gånger per dag och 2 gånger per dag under utevistelse på hösten samt vid rast-
ning (jan – apr 2001, 70 dagar). År 2000 (7 juli – 29 okt) var antalet kopasseringar 
20 228 och år 2001 (1 maj – 15 sep) var antalet cirka 25 000.  

Bärigheten på alla avsnitten var acceptabel första hösten (2000) trots relativt stora 
regnmängder och fuktig väderlek. Nederbörden var 361 mm under juli-oktober  
år  2000. Den odränerade barken höll en säsong medan övriga avsnitt fortfarande 
fungerade år 2003, dvs. minst fyra säsonger. Det odränerade gruset blev något 
blötare än de övriga avsnitten under de mest regnrika perioderna. Första året blev 
grusavsnitten signifikant mer deformerade (gropiga) än barkavsnitten, dessa blev 
dock mer deformerade andra året (ej signifikant). 

Kvaliteten på barken samt hur väl den kunde packas och hållas på plats hade stor 
betydelse för resultatet. Barkbädden tappade form och bärighet vid traktorkörning 
och tålde inte uppblandning med större mängder jord, grus eller gödsel, då det  
bara blev en sörja. En uppblandning med jord och grus inträffade t.ex. i övergångs-
zoner mellan bark och andra ytor. Korna gjorde snabbt stigar på drivningsgatan, 
speciellt om materialet var tungt att gå i, vilket gruset var under det första året. 
Gödsel och grus blandades i stigarna, som slutade dränera och blev hårda, hala  
och blöta. Gruset tålde körning på ett annat sätt än barken. Det packade ihop sig  
så att det inte var så tungt att gå i och slutade flyta ut andra året. Det blev hårdare 
och mer kompakt efterhand.  

Det var svårt att underhålla en bred (3-4 m) drivningsgata utan att köra på den. 
Nackdelen med att köra på gatan med traktor var att mjukare material "mosades"  
och tappade form, bärighet och dräneringsförmåga. Traktorkörning ger också stora 
påfrestningar på det underliggande dränerande lagret, geotextilier m.m. Om man 
måste köra på en mjuk yta ska man helst göra det när den är tjälad och ytlagret  
just börjar tina. På en barkyta kan man skrapa av det översta lagret om man kör  
på våren när ytan precis börjat tina upp.  

Gödselbelastningen på drivningsgatan (125 m) var mycket låg 0-1 gödsling per 
passering, förutsatt att flocken höll sig i jämn rörelse. Störst risk för gödselbelast-
ning uppstod när flocken stått och väntat vid t.ex. grindhålet. När grindhålet öppna-
des och korna kom i rörelse hamnade flera gödslingar på den del av drivningsgatan 
som var närmast grindhålet.  

Den årliga kostnaden för 13 olika typer av drivningsgator och rastytor har beräk-
nats vid olika livslängd med priser från början av år 2003, uppskattad arbetstid, 
avskrivning och ränta. Livslängden har uppskattats vid en belastning motsvarande 
den som projektets drivningsgata utsattes för. Hållbarhet och kostnader är starkt 
beroende av lokala förutsättningar men beräkningarna ger ändå en uppfattning  
om storleksordningen på kostnaderna.  
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Kornas renhet 
Det uppstod inga problem med kornas renhet när de gick på drivningsgatan första 
året, men andra året trampade korna djupt igenom den odränerade barken varvid 
juvren smutsades. 

Kornas renhet på morgonen (innan mjölkning) före rastning samt renheten på 
kvällen efter utevistelse eller rastning registrerades vid olika årstider. Vid betesgång 
och rastning vintertid var juvren renare på kvällen men i perioder när det var lerigt 
ute kunde de bli smutsigare efter rastning. Klövhygienen påverkades positivt av  
att korna kom ut även om det var lerigt ute. Detta berodde på att klövarna blev upp-
blötta och nöttes mot jord m.m. i samband med rörelse ute och därmed försvann 
även intorkade  gödselbeläggningar. En viss ökning av nedsmutsning av skenbenen 
som visade sig vid rastning berodde troligen på lera som fastnade på benen under 
vår och höst. Rastning vintertid på frusen mark gav signifikant renare juver, klövar 
och skenben. 

Gödsling och urinering i samband med rastning 
Kornas gödslings- och urineringsbeteende visade att korna gödslade mycket inne  
i ladugården i samband med att de fått foder. När de släpptes ut ökade antalet 
gödslingar kraftigt och ca 95 % av gödseln hamnade i ladugården. Första halv-
timmen efter utsläpp var antalet gödslingar och urineringar lågt. I genomsnitt 
gödslade korna 2,9 gånger under hela rastningen (5,5 timmar) och urinerade 
2 gånger. Gödsel och urin hamnade där korna vistades mest, dvs. på den yta där  
det fanns foder och där de tyckte om att ligga (barkytan).  

Arealbehovet för rastning av kor cirka 1 timme 2 gånger per vecka beräknades  
till minimum 87 m² per ko och år (29 kor på 50 x 50 m) under följande förutsätt-
ningar: Nettotillförseln av fosfor motsvarar den nivå (9 kg per hektar och år) som 
f.n. accepteras vid spridning av gödsel på åkermark. Korna rastas nov – april (27 
veckor) på bevuxen mark (80 % växttäcke) och gödslingarna sprids förhållandevis 
jämnt i fållan. Ingen utfodring på rastytan och ingen ytterligare nettotillförsel av 
fosfor sker på rastytan under året. 

Bindsle och grindar som hjälpmedel vid rastning 
Det visade sig att arbetet med att släppa loss och sätta fast korna ofta innebar 
olämpliga arbetsställningar, såsom djupa böjningar, huksittande och sträckningar. 
Dessutom visade intervjudelen på risk för olyckor, som t.ex. klämskador, vilket 
även påpekades av lantbrukare i studien av Loberg och Lidfors (2002). Det är 
viktigt att en person enkelt kan släppa korna ut och in vid det dagliga arbetet.  
En automatisk eller halvautomatisk åretruntlåsning skulle underlätta för en person  
att klara arbetet ensam. Dessutom skulle det kunna reducera olycksfallsrisken, 
antalet olämpliga arbetsställningar och arbetstidsåtgången vid rastning. I Danmark 
har det under lång tid funnits två lösningar på bindsle som är avsedda att under-
lätta ut- och insläpp av kor. För både djur och människor innebär båda lösningarna 
nackdelar, som är så betydande att dessa bindsletyper endast förekommer spar-
samt i Sverige.Det fanns flera bra lättarbetade modeller av grindar eller avstäng-
ningar för att stänga av änden på gångar, foderbord m.m. och detta var viktigt för 
att enkelt styra kotrafiken. Det saknades dock en flexibel avstängning som lätt kan 
flyttas i ladugårdsgången för att kunna dirigera upp en ko på en viss plats. Det 
fanns ett tydligt behov av tekniska lösningar enligt ovanstående för att underlätta 
rastning av uppbundna kor. 
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Summary 
The aim of this project was to assist small farms, which are unable to invest in 
loose housing, in fulfilling the European Union (EU) rules for production of 
ecological milk. The project was expected to increase the knowledge of technology 
and routines that may facilitate the exercise of cows that are kept tied in stalls 
during the winter. It was also expected to provide alternatives to hard materials 
such as concrete. The alternatives could be used to construct paddocks and cow 
tracks that otherwise are likely to be damaged during wet periods. 

The aim of the different parts of the project was to: 

• Investigate methods and costs when using different types of material for the 
construction of cow tracks.  

• Study four alternative constructions of a cow track. 

• Study defecation behaviour and the cow’s cleanliness when they are let out  
for exercise. 

• Investigate different tie systems and gates for the cow traffic in the stable. 

• Make an assessment of the time to let loose and tie up the cows in an ordinary 
double chain tie. 

From the literature there are some general recommendations concerning cow 
tracks. Cows prefer to walk on a smooth surface that is firm and well drained.  
A cow track should have no dead ends and as few corners and curves as possible.  
A geotextile can be very useful but it must be protected from direct trampling. To 
decrease the amount of small stones in the cow’s feet and to have less dirt dragged 
into the barn, cows should walk on bark or woodchips instead of gravel. Hard 
surfaces, such as concrete, should be regularly cleaned from gravel and rocks and 
preferably covered with a shallow layer of soft material, sand or bark for example.  

Different types of materials were evaluated for the construction of cow tracks and 
several materials e.g. stone, wood, synthetic and reused materials were found to 
be suitable. Some reused materials were not suitable such as old asphalt, cinder 
materials or winter sand because they can leak heavy metals into ground water. 

Experimental cow track 
A cow track (125 m) with four different parts was constructed. Two surface 
materials, bark and gravel, were tested with and without extra drainage during 
four grazing seasons (3,5 year). For the experiment a cow track (125 m) was 
constructed at a Swedish farm with a herd of 50 cows for ecological milk 
production. The cows used the track during the grazing season and during periods 
of exercise. The number of cow passings on the track was about 25,000 per year. 
Precipitation and temperature data were collected from a nearby meteorological 
station and the parameters were also registered at the farm at 5 am every day 
during the first year. The precipitation during the first season (July – October, 
1999) was 361 mm. The precipitation around the farm area for the second (2000) 
and third year (2001) was approximately 800 and 760 mm respectively.  
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The width of the cow track was 3,5 – 4 m immediately after construction. A few 
months later the surface material had moved to the sides and the width increased 
to 5-6 m. The surface material was refilled once after the first season, to make 
sure that the cows would not tramp through the surface layer and damage the 
geotextile. 

The surface material’s thickness was measured using a laser-levelling instrument. 
The surface thickness was largest at construction and after refilling, but was 
quickly reduced. The thickness of the gravel surface was mostly between 22-14 
cm and the bark surface between 30 – 20 cm. The surface was levelled 2-3 times 
per year with a loader. The surface deformation was studied by counting holes and 
measuring their depths. In the first year, the deformation was significantly larger 
in the gravel surface while in the second year deformation was somewhat larger  
in the bark surface. 

The un-drained bark lasted one season while the other alternatives were still 
functioning after the fourth grazing season. The un-drained gravel, however, 
became muddier during the rainy periods. The quality of the bark and how well it 
could be kept compact was essential for the durability. The bark surface quickly 
lost its shape and carrying capacity when used for machine traffic or if it became 
mixed with too much dirt, gravel or manure. This mixing often occurred in the 
passage to other surfaces, such as gravel surfaces. 

The cows walked in narrow paths when the surface material did not carry well, 
which was the case in the gravel surface during the first season. The cows 
deposition of manure, despite the relatively low load, was concentrated in the 
paths. After a few months, the drainage from the paths was blocked because of  
the mixture of gravel and manure. Moreover, during wet periods the paths became 
hard and slippery. After the second year, the gravel surface carried better and the 
paths disappeared. The gravel surface was less damaged from machine traffic,  
as compared to the bark. 

The cost of laying and maintaining a cow track or an exercise area using different 
materials and constructions (13 alternatives) was calculated using the results from 
the experiment, interviews with farmers and market prices.  

Cows cleanliness  
There was no effect on the cow’s cleanliness when they walked on the cow track 
during the first season but in the second season the cows tramped through the 
undrained bark and the udders were dirtied.  

Before and after the cows exercise, an assessment of each cow’s udder, lower legs 
(cannon and pastern) and feet cleanliness was measured by a visual grading from 
0 (clean) to 4 (very dirty). During the grazing period and after exercise in the 
winter the udders were cleaner. During rainy periods in autumn and spring when 
the exercise area became muddy the udders were often dirtier after exercise. The 
hygiene on the cow’s feet, however, was always positively affected by exercise 
even in muddy periods because the feet were cleaned from manure. Exercise in 
winter on frozen ground resulted in significantly cleaner udders, lower legs 
(cannon and pastern) and hooves compared to before the exercise. 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

12

Cows defecation behaviour 
Defecation and urination frequencies were registered as the cows passed along the 
cow track. The average number of defecations was low (between 0-1) when the 
herd (50 cows) passed the cow track in one direction. If the herd had been waiting 
at the gate the number of defecations could increase on the first part of the track 
when the cows started to move. No urinations were registered when the cows 
passed the cow track. 

When the cows were let out of the stalls to go outdoors for exercise, the number 
of defecations increased substantially and about 95 % of the defecations were 
made in the stable. During the first 30 minutes the cows were outdoors, the defe-
cation and urination frequencies were low. On average, the number of defecations 
was 2,9 and urinations 2 per cow during a rather long exercise period of 5,5 hours 
per day. Most of the manure and urine was deposited in the area where the cows 
could eat silage and in the area where they preferred to lay and rest.  

The minimum area needed to exercise the cows and at the same time fulfil the 
recommendations concerning a deposition of maximum 9 kg phosphorus per ha 
and year was theoretically calculated. It was assumed that the cows were 
exercised one hour twice a week from November – April (27 weeks). An area of 
50 x 50 m was enough for 29 cows, or 87 m² per cow. This was provided that a 
minimum of 80 % of the area had a grass cover, no feeding was done on the area 
and the defecations were spread fairly even. Also, no net supply of phosphorus on 
the area during the rest of the year was assumed.  

Tie systems and gates as a tool to facilitate exercise 
The work to let loose and tie up the cows in an ordinary double chain tie often 
leads to bad working postures, such as deep bending, squats and tight stretching. 
Interviews with workers have pointed to an increased accidental risk of injuries 
caused by squeezing/crushing. It is important that a single person can easily let the 
cows in and out for exercise and an automatic or semi-automatic tie system would 
make it easier for one person to complete the work. In addition, it would reduce 
the risk of accidents, the amount of awkward working postures and save working 
time. At present, a Danish automatic tie exists but it has some disadvantages that 
have reduced its use in Sweden. 

Several suitable models of gates for the cow traffic in the stable were found. 
There was, however, no model that could be easily used to direct a cow into a 
certain stall along the passageway. 

There was an obvious need for technical development, in order to facilitate the 
work of untying and tying cows in stalls for their regular exercise. 

Syfte 
Projektets mål var att öka kunskapen om teknik och rutiner som kan underlätta 
rastning. Syftet med de olika delarna i projektet var att 

• Kartlägga metod och kostnad för att anlägga drivningsgator med olika 
material samt materialens funktion. 
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• Experimentellt undersöka några intressanta alternativ för uppbyggnad av en 
drivningsgata. 

• Undersöka kornas renhet och gödselbelastning vid rastning. 

• Inventera hjälpmedel som kan minska arbetsåtgång och olycksfallsrisk vid 
rastning såsom olika typer av bindslen samt grindar för styrning av kotrafiken 
i ladugården.  

• Uppskatta arbetstiden för att släppa och sätta fast korna i vanligt korsbindsle. 

Kartläggning 
Inledning och metodik  

I kartläggningen ingick intervjuer med lantbrukare som provat olika underlag  
i drivningsgator eller på hårt belastade ytor. En nötköttsproducent på en gård 
utanför Eskilstuna som hade 20 års erfarenhet av att använda bark var  mycket 
nöjd med detta. Likaså en lantbrukare som använt industriflis. Båda dessa hade 
endast betalat transportkostnad för materialet. Även de som hade asfalterade ytor 
eller som lagt rikligt med grovt grus eller krossmaterial tyckte att det fungerade 
bra för relativt hårt belastade ytor eller gator. Ofta hade man dock ytterligare ytor 
som det behövdes lösningar för exempelvis utfodringsytor och övergångar från 
anlagda ytor och drivningsgångar till betesmark.  

För att få information om materialegenskaper, tillgång och priser kontaktades 
företag som sålde stenmaterial, träprodukter m.m. och personer i t.ex. kommunal 
tjänst, som arbetade med anläggning av ridstigar, cykelbanor m.m. Naturvårds-
verket kontaktades angående miljömässiga aspekter på olika material. 

Egenskaper hos olika material för drivningsgator och uteytor 

Stenmaterial 

Stenmjöl packar sig och kan bli ganska hårt och duger t.ex. för en cykelbana. 
Ytan blir förhållandevis tät och kan behöva luta så att man får ytavrinning till  
ett dike vid sidan av stigen, ytan måste också var hyfsat slät för att ytavrinningen  
ska fungera. Om den skulle bli gropig av klövar finns det risk för att vatten står 
kvar i spåren. Dokumenteringen är osäker, men erfarenhet tyder på att ytan för-
störs av klövtramp under en säsong.  

Sand packar sig, men dränerar bättre än stenmjöl. Sandens dränering kan dock bli 
tveksam vid tjocka lager. Både sand och finare grus dränerar emellertid dåligt då 
gödsel blandas med materialet. 

Grus dränerar bra, men kan bli för löst och tungt att gå i. Gruskorn kan tränga  
in i klövarna om kon trampar på ett hårt underlag efter det att hon passerat ett 
avsnitt med grus. Större gruskorn, liksom småsten, på ett hårt underlag kan göra 
att korna får ont i klövarna och leda till klövsulesår. Småsten kan fastna mellan 
klövarna. Naturgrus är att föredra som slitlager till nötkreatur eftersom det vassare 
krossmaterialet lättare skadar klövarna. Grövre stenmaterial lämpar sig bra som 
bärlager och för dränering. 
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Kubiserad kross är benämning på krossprodukter som behandlats så att hörnen 
slipats av. Behandlingen är inte hundraprocentig utan materialet kan innehålla  
en del vassa partiklar. Det går bra att använda som bärlager eller dränering. En 
lantbrukare har även använt en sån produkt (ca 0-22) som ytlager och noterat att 
det fungerade bäst när hålrummen mellan de grövre partiklarna fyllts ut med fin 
jord eller humus så att gångytan blev slät. 

Makadam eller bärlager kan användas på samma sätt som kubiserad kross. 
Makadam finns i olika grovlekar. Det är dränerande och innehåller en stor del 
grova partiklar, vilket medför att man efter utjämning och packning bör lägga  
ett lager på cirka 4 cm sand ovanpå för att ge korna en slätare yta att gå på. Bär-
lager innehåller även fina partiklar och är inte lika dränerande som makadam. 
Innehållet av fina partiklar ger en jämnare yta efter utjämning och packning än 
makadam, men det kan ändå finnas en del uppstickande stenar. Ett par centimeter 
sand ovanpå ger därför en bättre gångyta från början.  

Asfalt är lite mjukare än betong och fungerar rätt bra för kor att gå på, så länge 
den inte förorenas med grus och småsten. Asfalt har dock inte samma svikt  
som organiska material, t.ex. träprodukter. Asfalt tål inte samma belastning  
som betong som t.ex. belastningen vid ett utfodringsställe. Asfalt kan förses  
med ett starkare slitlager för att t.ex. tåla skrapning bättre. 

Betong har mycket god hållbarhet och tål klövtramp vid foder och vattenställen. 
Den är dock mycket hård och därmed alltför stum för att vara lämplig som enda 
underlag för nötkreatur att gå och stå på. Betong blir gärna i strävaste laget när  
den är ny, och hal när den blir gammal. För att få betongen mindre hal kan man 
mönstra den. Betong bör skrapas regelbundet och den blir lätt mycket hal vintertid. 

Återvinningsmaterial 

Om man ämnar använda restprodukter (avfall) ska man anmäla detta till kom-
munens miljökontor. En privatperson bör först konsultera miljökontoret om man 
funderar på att köpa restprodukter. Den som säljer produkten är skyldig att ha 
kunskap om produkten och dess inverkan på miljön och den som använder pro-
dukten är ytterst ansvarig för hur produkten används (miljöbalken).  

Asfaltkross är en restprodukt från upprivna gamla asfaltbeläggningar som krossats. 
Äldre typer av asfalt kan innehålla miljö- och hälsofarliga polyaromatiska kolväten 
som kommer från stenkolstjära. Om man ämnar återanvända asfalt bör man kon-
trollera vilken typ av asfalt det är. Kräv skriftlig information på att asfalten inte  
är förorenad av stenkolstjära. Asfalt är ett riskmaterial och om ett parti är väldigt 
billigt bör man fråga sig varför. Är den förorenad av stenkolstjära? Ifall asfalt-
krosset luktar tjära bör man vara observant på risken för att det innehåller stenkols-
tjära. Innehållet av stenkolstjära avgör, enligt avfallsförordningen, om asfaltkrosset  
ska klassas som farligt avfall eller ej. Farligt avfall, som kan leda till mark- och 
vattenförorening, bör naturligtvis inte användas för de ändamål som behandlas  
här. 

Även tungmetaller, som bly från trafiken och vanadin och nickel från asfalten,  
kan finnas i asfaltkrosset. De finaste partiklarna i asfaltkrosset lakar snabbast  
ut föroreningar och har en större tendens än grövre material att sköljas bort och 
sprida föroreningar. Försök därför att få ett asfaltkross för dränering som inte 
innehåller alltför fint material. Om man inte är helt säker på att asfaltkrossen är  
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en bra sort, utan inblandning av sämre partier, bör man begränsa användningen  
till gårdsplaner och vägar och undvika åkermark där risken är större att olämpliga 
ämnen läcker ut i omgivande åker och grundvatten. Vid planerad användning av 
asfaltkross för dränerande ändamål ska man undersöka om det dränerande lagret 
kommer att ligga i vatten under perioder. Då är ett annat material att föredra 
(Christiansson, 2003, pers. medd.). 

Tegelkross eller betongkross är ur miljösynpunkt tänkbara alternativ för t.ex. 
åkervägar. I en drivningsgata för kor skulle krossen kunna fungera som bärande 
och dränerande lager med ett mjukare slitlager ovanpå. I en dansk studie (Hansen 
m.fl., 2002) visade sig betongkross med 4 cm sand ovanpå fungera utmärkt som 
drivningsgata. 

Sopningssand innehåller en stor andel fint material som gör att det lätt klumpar 
sig i sandspridarna, vilket gör det svårt att direkt återanvända. Sopningssand kan 
visserligen vara billig men den innehåller skräp som kapsyler m.m. och även om 
dessa sållas bort så återstår problem med tungmetaller från bl.a. bilavgaser.  

Gamla spaltgolvselement används ibland utomhus som underlag där nötkreatur 
ska passera. Det dränerar och fungerar ungefär som en betongplatta för djuren och 
kan skrapas. Skillnaden mot en betongplatta är att gödsel och urin i stor utsträck-
ning läcker nedåt.  

Masugnsslagg finns också på marknaden. Exempelvis betecknas sorterad och 
släckt masugnsslagg som hyttsten eller hyttsand beroende på grovleken hos 
materialet. Hyttsten användes på många ställen i Sverige i förstärknings- och 
bärlager till vägar, medan hyttsanden under varunamn som Paddex bland annat 
säljs som ytbeläggning för ridbanor. Enligt de undersökningar som gjorts på 
hyttsten så lakar materialet ut endast små mängder av tungmetaller. Om det finns 
varuinformationsblad för materialet så bör köparen ta del av detta för att bilda  
sig en uppfattning om innehållet ur miljösynpunkt. Alltför finkornigt material  
bör undvikas ifall det dammar eller kan spridas till grundvattnet. I övrigt kan det 
bland metallurgiska slagger, förutom masugnsslagg, förekomma olika typer av 
stålslagger, t.ex. ferrokromslagg (varunamn som Kidvikskross m.m.). Ferrokrom-
slagg, liksom andra stålslagger, kan dock avge legeringsämnen som t.ex. krom  
i fallet med ferrokromslagg och bör användas med försiktighet (Christiansson, 
2003, pers. medd.). 

Returflis. Flis från tryckimpregnerat virke s.k. RT-flis (returträflis) från bygg- 
och rivningsavfall kan innehålla mycket föroreningar och är inte lämpligt att  
lägga på åkermark (Christiansson, 2003, pers. medd.).  

Trämaterial 

Spån används ofta i ridhus, däremot rekommenderas det inte för utomhus-
ridbanor. Spån suger åt sig mer vatten än t.ex. flis, sand och grov bark. När  
det blir för torrt kan det bli väldigt löst och dammigt. 

Flis kan användas som underlag för nötkreatur, men nackdelen kan vara att flis  
kan vara mycket vasst. Hur vass flisen blir varierar med tekniken. Flis från torrt 
virke är vassare än råflis. När flisen legat ute, t.ex. på en stig, något år minskar 
stickigheten. Flisen kan dock fortfarande ha god hållbarhet eftersom den bryts 
ner långsamt om den inte blandas med gödsel eller jord. Vid användning av 
industriflis bör man kolla upp kvaliteten (se vidare stycket ovan under: returflis). 
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Bark finns i olika kvaliteter och ju större andel fint material desto snabbare bryts 
barken ned. Barken kan nötas ned till finare beståndsdelar av t.ex. tramp, men 
själva mineraliseringen går mycket långsamt eftersom kväveinnehållet i bark är 
mycket lågt (ca 0,2 viktprocent) och kolinnehållet högt (ca 52 %) (Öhrn, 1998). 
Nedbrytningshastigheten beror dock på flera faktorer, t.ex. hur tjockt lager man 
lagt, eftersom tjockare lager minskar syretillförseln till de undre lagren. Om 
barken genom trampning blandas med gödsel och underliggande jordlager går 
förmultningen snabbare än om man använt materialavskiljande skikt, t.ex. en 
markväv. Bark är ett bra underlag för klövar under förutsättning att barken är 
packad så att ytan håller sig skapligt jämn. Barken ger ett sviktande, men ändå  
fast underlag som är lätt och behagligt att gå på. Väl packad bark i tjocka lager 
kan hålla länge men ett lager på cirka 20 cm håller ofta bara en säsong vid inten-
siv användning. För smala ridstigar, som inte kan packas, kan en kvalitet med 
högre andel fint material vara att föredra. Om man däremot vill ha god dränering 
och bärighet ska barken innehålla stora bitar, helst tallbark. 

Spätt virke har sedan långt tillbaka i tiden använts för att skapa stigar eller  
enkla vägar, s.k. kavelbro, där marken har dålig bärighet. Metoden har använts  
av Uppsala kommun vid anläggning av ridstigar genom sanka skogspartier. I 
botten lades dränering med 5 m mellanrum. Därpå lades tunna stammar med 50 
till ca 150 mm diameter. Dessa förankrades med stolpar var 3:e meter. Ris lades 
på stammarna för att täta och ovanpå lades 40 cm bark. Barken var delvis för-
multnad, av den typ som läggs överst på matjorden vid planteringar. 

Syntetmaterial 

Geotextilier och geonät 
Geotextil (markväv) och geonät används främst som materialavskiljande lager för 
att t.ex. skydda ett dränerande lager från att sjunka ned i underliggande jordlager 
eller för att hindra ett finare slitlager att ”rinna” ned i det dränerande lagret. I vissa 
fall har man provat med endast ett tunt slitlager ovanpå en textil, t.ex. Cow carpet 
eller geonät. Oftast blir dock livslängden på textilen eller nätet endast en till två 
säsonger om de inte skyddas av ett ordentligt tjockt slitlager på 10-20 cm. 

Viatrift är en typ av extra kraftigt nät som korna ska kunna gå på, eventuellt med 
ett tunt lager sand ovanpå. Uppgift om hållbarhet finns endast från en besättning i 
Skåne med 100 kor, som provat en säsong. Där har man inte sett någon påverkan 
på produkten och någon svensk återförsäljare återfanns inte 2003. Viatrift anläggs 
på samma sätt som Tex Way (se nedan).  

Syntetmatta 
Tex Way (www.TexWay.se) är en syntetmatta med gummifyllning som är avsedd 
att läggas ovanpå ett bärlager för att få en välvd yta med vattenavrinning. Mattan 
fästs med järnkrampor och grävs ned i ändarna (Tex Way, 2001). Korna kan gå 
direkt på gummimattan och det är 5 års garanti på produkten (Handrup, 2001). 
Enligt produktbladet för Tex Way går också mycket av den produkten att åter-
vinna. Tex Way är testad med gott resultat under en säsong i en dansk studie 
(Hansen m.fl., 2002). Den kommer att finnas hos en svensk återförsäljare från  
och med 2004 (Grandin, 2003). 
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Plastgaller 
Hit grid (www.hit-horseconsult.de) är ett galler som tillverkas av återvunnen  
plast (Hölmark, 2003). Det är framtaget för användning i rasthagar för hästar  
men används även i andra sammanhang. I rasthagar är gallret avsett att läggas 
ovanpå ett dränerande lager (ca 10 cm) och sedan täckas med ett tunt lager grus. 
Gallret väger inte mycket och kan lätt placeras ut manuellt. Fyrkanter om ca 2 m² 
trycks till så att de hakar i varann. Enligt återförsäljaren har gallret lång livslängd 
(Hölmark, 2003). Hit grid är t.ex. tillverkat av återvunnen plast och enligt åter-
försäljaren så kan gallret återvinnas när det tjänat ut.  

Intervjuer med lantbrukare 

Moränmaterial 
Vid en intervju med två lantbrukare som provat att använda material från en egen 
skogsbacke visade det sig att detta inte fungerat bra. Materialet hos den ena lant-
brukaren var blandat från fint material och till ca 85 mm stenar. Hos den andra 
lantbrukaren var det en blandning med mosand och mjäla med inslag av stenar. 
Hos båda lantbrukarna trampade korna inom några månader det fina materialet  
till smet och stenarna kröp upp och lade sig ovanpå det fina materialet. Den ena 
lantbrukaren hade dessutom lagt en markväv under materialet, men trots detta 
blev det liknande problem. På de mest belastade ställena sjönk korna efterhand  
ned med klövarna på väven och trampade sönder den.  

Sand 
På Skurups lantbruksskola åtgärdade man ett blött område där besättningens 100 kor 
ofta passerade. Först schaktades 40 cm jord bort. Man dränerade runt om och lade  
dit sand från ett eget grustag. Efter cirka 3 år måste troligen en del sand bytas ut. 

Krossmaterial 
Krossat grus har använts på hårdbelastade ytor på en gård i Västmanland och en  
i Uppland. Det krossade materialet hade god bärighet, men om det läggs på t.ex. 
en blöt lerbotten utan något materialavskiljande skikt kan det gå åt mycket stora 
mängder innan det blir en fast botten. I början var det krossade materialet lite väl 
knöligt för klövarna, men efterhand så blandades det med finare material och en 
jämnare yta bildades. På gården i Uppland användes s.k. kubiserad kross, som var 
mindre vasst än vanligt krossmaterial. 

Asfalt 
Hos en lantbrukare hade man asfalterat ända fram till ladugården från den redan 
asfalterade bilvägen som korna använder då de går till och från betet. Belägg-
ningen bestod av ett lager makadam i botten, därpå ett bärlager och överst asfalt. 
Det verkade som om korna trivdes bra med att gå på asfalten. Ibland behövdes 
dock en rensning från grus och småsten som drogs upp på asfalten och gjorde att 
korna ömmade i klövarna när de trampade på dem. 

Merolit 
Merolit är en biprodukt innehållande hyttsten från stålindustrin som har levererats 
inom en radie av ca 15 mil från Nynäshamn (www.merox.ssab.se). Följande be-
skrivning av anläggning med merolit kommer från en lantbrukare som hade 20 års 
erfarenhet och som lagt ett flertal ytor med detta material. Vilken hållbarhet man 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

18

lyckades få på ytan berodde mycket på hur snabbt man kunde lägga materialet  
och hur väl man packade det med vibratorn. 

På en redan fast och bra markyta hade man först lagt ett 10 cm bärande lager  
med singel som vibrerades för att bli väl packat och stabilt. Meroliten kunde ej 
anpassa sig till rörelser i underlaget utan sprack sönder om underlaget inte var 
stabilt. Underlaget fick heller inte vara fuktigt. Om det skulle tränga upp fukt när 
man packade det bärande lagret så blev det problem med meroliten på grund av 
uppfrysning. Ett lass lades på cirka 200 m² yta. Innan man beställde hem merolit 
samlades en väl organiserad grupp och utrustning för att ta hand om meroliten 
snabbast möjligt eftersom materialet torkade snabbt. När meroliten hade lastats  
av täcktes den för att inte torka. Läggningen skedde inom loppet av 6-7 timmar, 
sedan var meroliten färdigpackad (vibrerad), dvs. alldeles blank. 

Arbetsgången vid läggning av meroliten: 

• Meroliten anlände och lastades av och täcktes. 

• En förare och lastare lastade ur meroliten. Reglar på högkant gav en form och 
skopan kunde följa reglarna för att skapa en plan yta.  

• Två personer flyttade reglar hela tiden och fyllde i efter reglarna. 

• En person körde en vibrator 8-10 gånger över ytan tills den blev alldeles blank. 

Efter läggning gällde det att skydda ytan mot frost. Det fick inte vara för kallt  
vid läggning, då brann meroliten för långsamt och heller inte för varmt, så att 
materialet torkade för snabbt. Hösten var en lämplig tid för läggningsarbete efter-
som materialet inte torkade lika fort som när det var varmare, men på nätterna 
kunde ytan behöva täckas mot frost tills den hade brunnit klart. Om ytan blev 
frostskadad så blev den smulig och klarade inte skrapning och användning utan 
förstördes snabbt. Den intervjuade lantbrukaren bedömde hållbarheten på merolit-
ytor utomhus till minst 10 år och ofta 15 år. Den äldsta ytan på gården var under 
tak, 20 år gammal och i gott skick. Han poängterade att förutsättningen för god 
hållbarhet var en väl genomförd läggning. 

Sammanfattningsvis så kunde merolit vara ett billigt sätt att åstadkomma en 
hårdgjord yta men det ställde stora krav på ett stabilt fuktfritt underlag och på 
snabbhet och noggrannhet vid läggningen. Det var lättare att avlägsna en gammal 
merolityta än en betongyta eftersom meroliten kunde brytas bort i bitar. 

Bark 
På en gård utanför Eskilstuna hade barken legat i fållor för köttdjur i uppemot  
20 år i 1-2 m tjocka lager. Vid de hårdast belastade delarna, där vatten och foder 
fanns, användes asfalt och ytan i fållorna var väl tilltagen med drygt 10 m² per 
djur och 50 djur per fålla. Barken packades väl och dessutom fanns kanter som 
förhindrade att materialet gled och luckrades upp. Ytan i liggavdelningen var  
5-6 m² per djur.  

Erfarenhet från Hamra försöksgård var att 10-20 cm bark trampade korna snart 
igenom. Ett lager på 30-40 cm som packats i flera omgångar lager för lager  
(med t.ex. baklastare), som underhölls och regelbundet fylldes på höll bättre.  

Även i Värmland provade man att använda bark i rastfållor till nöt. Erfarenheterna 
är blandade och flera lantbrukare som provat bark i ca 3 år har inte varit nöjda 
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(Gustafsson, 2000, pers. medd.). Dessa lantbrukare har haft barkytan direkt 
utanför ligghallen och dessutom utfodrat djuren på barkytan. Detta har inneburit 
en mycket hård belastning, dels från djurens klövar då de stått och ätit, dels från 
traktorn då fodret kördes fram. Erfarenheten från dessa gårdar är att barkytan  
blev mycket upptrampad och kladdig och att djuren sjönk djupt ner i underlaget.  

En lantbrukare hade sina djur på barkytor från oktober till maj. Ytan per djur 
varierar från 10 till 20 m² och lantbrukaren har noterat en ökad hållbarhet på ytan 
vid lägre beläggning. Här fanns en ligghall och en hårdgjord yta där utfodringen 
skedde. Det fanns inte tak över hela den hårdgjorda ytan utan stora mängder 
vatten rann ner i barkbädden. Det var också svårt att undvika att skjuta ut gödsel  
i barken vid skrapning. Det skulle ha varit kanter som hindrade gödseln från att 
pressas ut och ett tak som minskade vattenmängderna som rann ut i barkbädden. 
Det rann också till en del ytvatten från omgivande miljö. När lantbrukaren skulle 
anlägga sin rastfålla fanns det ont om bark. Det han fick var mycket jordblandat 
och därutöver var det riven bark av gran. Detta medförde dålig bärighet och på 
delar av barkytan närmast den hårdgjorda ytan så sjönk djuren ner. Erfarenheter 
från lantbrukare är att tallbark med en stor andel grova bitar fungerar bäst. Bark-
bäddens tjocklek var 60-80 cm och lantbrukaren ansåg att tjockleken inte borde 
vara under 60-70 cm för att undvika upptrampning. Genom att lägga barken i en 
hög så att en kulle bildades menade lantbrukaren att upptorkningen förbättrades 
och att man borde sträva efter en välvd yta i rastfållan. 

Skrapning av en barkbädd kunde med fördel göras på våren innan tjälen släppte  
i barkbädden. Barken tinade långsamt från ytan och när det översta lagret på  
10-15 cm tinat, gick det bra att skrapa av det gödselblandade ytlagret och t.ex. 
kompostera det till jord. Lantbrukaren lagrade det avskrapade skiktet inne i fållan 
eftersom det var lättare att ordna med lastning och bortforsling under betes-
säsongen då fållan var tom på djur. Det avskrapade materialet lagrades i högar, 
vilka snabbt torkade upp och djuren tyckte om att använda högarna som liggplats. 

En lantbrukare, som i tre år använt bark utanför ingången till sin lösdriftsladu-
gård var nöjd. När det var grus och lera utanför dörrarna släpade korna in lera  
på spalten men när de gick genom barken blev de renare och barken följde inte  
med in. Han hade hittills inte kört bort barken utan den fick multna ner. Han  
lade 2 lass (20-30 m³) ny bark inför varje ny betessäsong och vid behov fyllde  
han på ytterligare ett lass under säsongen.  

Skurups lantbruksskola provade även bark och fann att det fungerade bra, om  
den byttes varje säsong. En nackdel var att korna gärna ville ligga i barken, vilket 
kunde bli ohygieniskt men också bromsa upp kotrafiken om de inte reste sig när 
andra kor ville gå hem. 

Barkgata på en försöksgård i Skottland 

På Auchincruive farm i Skottland anlade man 1996 en 550 m lång drivningsgata 
för mjölkkor. Gatan formades som ett T och ledde till försöksfållor på 13 ha.  
Så mycket som 180 kor har använt gatan, men vanligtvis var det 60-90 kor som 
använde den. Gatan var 1 m bred och hade ett permanent stängsel längs med ena 
sidan. Längs den andra sidan fanns mellan gatan och stängslet en markremsa på 
1 meter för kor som ville passera framförvarande ko. Bredden mellan stängslen 
testades innan man bestämde sig för 2 m och bytte ut även det flyttbara elstängslet 
mot ett permanent stängsel.  
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Vid anläggning av drivningsgatan schaktade man ett 30 cm djupt och 1 m brett 
”dike”. I botten lades en geotextil med ett 20 cm lager av 0-50 krossat material. 
Därefter veks överskottet av geotextilen över krossmaterialet, här var textilen 
förstärkt med ett extra kraftigt geonät. Ovanpå lades ett 10 cm tjockt lager med 
bark. Två sorters bark provades, dels en dyr sort med jumbobitar på 10-15 cm, 
dels en restprodukt (bark och annat spill) från sågverken, som endast kostade 
frakten. Jumbobitarna höll bättre men var dyra 18 pund per m³. Första året fick 
man fylla på bark tre gånger för att hålla textilen täckt och de följande åren har 
man fyllt på två gånger per år. Materialet bröts ned och gled ut till sidan av gatan. 
Det var inte något problem med gödsel på drivningsgatan. För att testa effekten  
av geotextilen anlade man 20 m av gatan utan textil och den delen degenererade 
snabbt till en ojämn yta som visade på ett tydligt behov av någon sorts inne-
slutning av krossmaterialet.  

Korna verkade trivas med drivningsgatan och kor som var halta verkade mycket 
lite besvärade när de gick på barkgatan. Korna gick snabbt på gatan och de 
verkade avslappnade. De bråkade inte mycket med varandra på gatan. 

Litteratur 

Svenska erfarenheter 

Wachenfeldt (1997) provade hårdgjorda ytor som anlades för utegångsdjur. Det 
visade sig finnas flera materialkombinationer som rent tekniskt fungerade bra för 
ändamålet. Kvävebelastningen från gödsel och urin visade sig vara störst i och vid 
vindskyddet och halten gödselföroreningar i ytvattnet överskred halten i dagvatten 
med 4-20 gånger. Det konstaterades att kunskap saknas om markfiltersystem som 
skulle kunna ta hand om gödselförorenat vatten från ytor som ligger långt från 
befintliga gödselvårdsanläggningar. 

En fältstudie på 17 gårdar med i genomsnitt 120 kor per besättning genomfördes  
för att bl.a. se hur man löst utformningen av transport och vistelseytor (Wachenfeldt, 
1997). På de gårdar som inte funnit en bra lösning var orsakerna oftast inhysnings-
formen, hur djurtrafiken var ordnad och gårdens markförhållanden. Det visade  
sig att 58 % av gårdarna hade dräneringsbehov på grund av markförhållandena.  
På de gårdar där djuren kunde gå lugnt och i sin egen takt fungerade kotrafiken  
bäst. Genom att minimera skillnader i ytmaterialet på gångytorna och skillnader i 
ljusstyrka vid stallingången fick man lugna djur. Bra drivningsgångar kan väsent- 
ligt underlätta mjölkningsarbetet på sommaren. Juverrengöringsbehovet ökade  
med 15-25 % hos 36 % av gårdarna under hösten eller efter en regnperiod. Om  
korna håller sig rena även vid regnigt väder minskar risken för sporer i mjölken 
(Zetterfeldt, 1999). Även klövhälsan kan påverkas positivt om korna slipper gå  
på olämpligt underlag som t.ex. lervälling. 

Det konstaterades att grusmaterial och då speciellt naturgrus, har flera fördelar 
som underlag på drivningsgångar (Wachenfeldt, 1997). Den är rundad, går lätt  
att packa och verkar dränerande på både vatten och en hel del gödsel och behåller 
på så vis sin bärförmåga. Flera gårdar hade lagt sand-barkunderlag på ett fast 
dränerande underlag och på betongytor. Detta hade minskat risken för sten i 
klövarna och reducerat rengöringsarbetet.  
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Danska erfarenheter 

I en dansk fältstudie från 16 gårdar redovisades hur drivningsgator anlagts på 
gårdarna, hur det fungerat och vad det kostat (Andresen, 1999). Slutsatser från 
studien är att:  

• Kotrafiken ska planeras så att den svänger så lite som möjligt. Hörn och 
blindgångar ska undvikas. 

• Mjuka underlag är bäst för korna 

• Det är billigare att göra en separat drivningsgata än en som också håller för 
maskintrafik. Drivningsgatan kan göras smalare och behöver inte tåla lika 
hård belastning. 

• Vid kombination av drivningsgata och körväg kan man anlägga drivnings-
gatan mellan hjulspåren (figur 1). 
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       Figur 1. Drivnings”gatan” för korna mellan hjulspåren. 

• Det är viktigt att underlaget är stabilt och dränerande. Det får ej finnas hålor 
där det kan stå vatten. Drivningsgatan ska ligga lite högre än omgivande mark 
för att få avrinning. 

• Övergången mellan drivningsgata och mark var det största problemet i de 
undersökta besättningarna. 

• På många gårdar ökades belastningen nära ingången till fållorna genom att 
vatten eller foder placerades där. Detta bör undvikas så att man istället sprider 
belastningen. 

Kostnader för anläggning av en drivningsgata varierade mycket på grund av olika 
förutsättningar som t.ex. vägens bredd, eget arbete, entreprenörskostnad och 
skillnader i materialkostnad. En del hade t.ex. egen sand. Priset per m² varierade 
från ca 20 DKK (enbart träflis) till drygt 300 DKK för oarmerad betong. 

På forskningscentret Bygholm gjordes under år 2000 och 2001 studier av olika 
underlag i en drivningsgata (Hansen m.fl., 2002). Cirka 60 kor nyttjade drivnings-
gatan första året (28 708 kopasseringar) och 50-60 kor andra året (18 208 ko-
passeringar). År 2000 anlades en 2,5 m bred och 70 m lång drivningsgata med  
10 parceller om 7 m. De alternativa parcellernas uppbyggnad framgår av tabell 1. 
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Tabell 1. Olika alternativ för uppbyggnad av en drivningsgata som testades år 2000. 

Alternativ 1 2 3 4 5 

Ytlager 10 cm 
musselskal 

10 cm 
musselskal 

10 cm träflis 10 cm träflis 10 cm träflis 

2:a lager   Geotextil  Geonät 
3:e lager 10 cm grus 10 cm grus 10 cm grus 10 cm grus 10 cm grus 
4:e lager Geotextil Geotextil Geonät Geotextil Geonät 
 
forts. tabell 1. Olika alternativ för uppbyggnad av en drivningsgata som testades år 2000. 

Alternativ 6 7 8 9 10 

Ytlager 10 cm träflis 10 cm träflis 10 cm sand 10 cm sand 10 cm sand 
2:a lager   Geotextil  Geonät 
3:e lager   10 cm grus 10 cm grus 10 cm grus 
4:e lager Geonät  Geonät Geotextil Dränerings-

strumpa var 
6:e meter 

Resultaten visade att trots ringa nederbörd under de två första månaderna blev 
översta lagret nedslitet på flera ställen så att geotextil och geonät blev synligt.  
I parcellerna med endast 10 cm flis eller sand blev den underliggande textilen 
respektive nätet uppsparkat och på vissa ställen trasigt. Korna gjorde 3 stigar  
på drivningsgatan och materialet gled åt sidorna så att det bildades vallar av 
materialet. Kornas gödsel bidrog till att sidorna blev täta och därför rann inte 
vattnet undan. Detta var den viktigaste orsaken till att drivningsgatan vid neder-
börd blev mycket blöt. 

Före betessäsongen 2001 fylldes drivningsgatan på med mer musselskal i parcell 
1-2 och nytt träflis i parcell 3-5 och parcellerna 6-10 ändrades, se tabell 2.  

Tabell 2. Olika alternativ för uppbyggnad av en drivningsgata som testades år 2001. 

Alternativ 6 7 8 9 10 

Ytlager Tex Way Tex Way 2 cm sand 10 cm 
musselskal 

10 cm 
musselskal 

2:a lager 4 cm sand 4 cm sand 20 cm 
betongkross 

 Geonät 

3:e lager 20 cm 
betongkross 

20 cm 
betongkross 

10 cm grus 10 cm grus 2-3 cm sand 

4:e lager Geonät Geonät Geonät Geotextil Dränerings-
strumpa var 
6:e meter 

I mitten av augusti 2001 fyllde man på ytterligare 5 cm musselskal respektive 
10 cm träflis. I alla parceller utom de med musselskal och Tex Way sjönk korna 
igenom ytlagret i slutet av respektive säsong. Musselskalen i parcell 1-2 packade 
sig väl och nedsjunkningen var bara 2,5 cm. I de dränerade musselskalen i parcell 
10 reducerades nedsjunkningen till 5,5 cm mot knappt 10 cm i parcell 9. Par-
cellerna 6-8 med betongkross och Tex Way behövde inte något underhåll och 
fungerade utmärkt att gå på.  

Liksom Andresen (1999) drog Hansen m.fl. (2002) slutsatsen att drivningsgatan 
bör ligga över den omgivande terrängen med fall åt sidorna så regnvatten kan 
rinna bort. Ytterligare slutsatser var att underhållet ska medföra att det aldrig 
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bildas täta kanter på sidorna som stoppar regnvattnet. Geotextilier och geonät är 
bra på att skilja materialen i drivningsgatan från underliggande jordlager. Genom 
att fördela trycket från djurens klövar bidrar geomaterialen till att det bärande 
lagret kan vara tunnare. På fast mark räcker det med icke-vävda geotextilier 
medan blötare mark kan behöva vävda textilier eller geonät. Om kornas klövar 
kan tränga ned till textil eller nät bör endast kraftiga geonät användas och dessa 
ska grävas ned minst 20 cm för att ej bli uppsparkade.  

Det bör alltid finnas ett bärande lager av grus eller helst betongkross i drivnings-
gatan. Flis bör bytas varje år (Hansen m.fl., 2002). 

Egen studie 
Anläggning av drivningsgata 
Material 
En drivningsgata med 4 avsnitt och en vistelseyta anlades 2000-06-30 på en eko-
logisk gård med mjölkproduktion, bilaga 1. Drivningsgatan anlades på en gammal 
vall mellan en skogsbacke och kornas betesmark (figur 2a). Jordprov togs och jord-
arten var mellanlera på gränsen till styv lera. I gatan testades bark eller grus som 
ytlager i kombination med markväv respektive markväv och dränering, figur 2b.  

Drivningsgatan bestod av fyra olika avsnitt som såg ut på följande sätt: 

• Avsnitt 1 bestod av geotextil (markväv, klass 2) som lagts på marken och med 
ca 30 cm packad bark (s.k. spillbark) ovanpå. 

• Avsnitt 2 såg ut som avsnitt 1 men istället för bark fanns ett lager med ca 5 cm 
0-4 sand och ovanpå detta ca 15 cm 0-8 grus. 

• Avsnitt 3 schaktades så att ca 20 cm av matjorden togs bort. Längs botten i 
mitten av avsnittet grävdes en ränna med geotextil och dräneringsrör. Över 
dräneringsledningen lades en geotextil och därpå 20 cm makadam 16-32. Ovan-
på makadamen lades ytterligare en geotextil och därpå ca 30 cm packad bark. 

• Avsnitt 4 såg ut som avsnitt 3 men istället för bark lades ett likadant lager med 
sand och grus som i avsnitt 2. (Dräneringen i avsnitt 3 och 4 anslöt via en ny 
brunn till en befintlig dräneringsledning.) 

 
Figur 2a. En drivningsgata med fyra olika avsnitt anlades mellan en skogsbacke och  
en beteshage. 
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Figur 2b. Tvärsnitt av de fyra olika avsnitten i drivningsgatan.  

Drivningsgatan användes vid betesgång och under utevistelse på hösten före  
och efter mjölkning morgon och kväll av 50 kor. Korna stod uppbundna i kortbås 
under stallperioden och använde även gatan i samband med rastning vintertid och 
vid utevistelse på våren. 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

25

Längs halva drivningsgatan lades en dränerings-
ledning i mitten. Denna leddes till en ny brunn  
som placerades vid en befintlig dräneringsledning. 
Ovanpå ledningen lades en geotextil och därpå 20 cm 
makadam (bilden nedan till vänster). 

 

På makadamen lades en geotextil och på grusavsnitten lades först 5 cm sand 0-4 och 
därpå 15 cm grus 0-8 (bilden till höger). 

Metodik 

Drivningsgatans förslitning och deformation 
Under drygt två år studerades drivningsgatans hållbarhet genom mätningar där-
efter intervjuades lantbrukaren angående drivningsgatans funktion. Drivnings-
gatans förslitningsgrad bedömdes genom upprepad mätning av ytlagrets övre  
nivå. Antalet mätpunkter var 54 stycken per avsnitt. Punkterna mättes med 0,5 m 
avstånd på bredden från 0 till 4 m (9 punkter) och med 3 meters avstånd längs 
med varje avsnitt från 3 till 18 m (6 punkter). Marknivån respektive nivån ovan 
dräneringslagret på den dränerade sträckan mättes vid ett tillfälle i början av 
studien. Alla mätpunkter mättes i relation till samma fasta punkt (brunnslock)  
med hjälp av laser. Exempel på protokoll från mätning av andra avsnittet med 
bark framgår av bilaga 2. Mätningar gjordes vid anläggning samt ytterligare 
4 gånger under 2000, 4 gånger under 2001 och 2 gånger under 2002. 
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Skikttjockleken beräknades som skillnaden mellan mätvärdena från marknivån 
respektive ytlagrets övre nivå. Beräkning av skikttjockleken gjordes på den yta 
som ursprungligen utgjorde drivningsgatans anläggningsyta (på 42 mätpunkter 
inom 3,5 m bredd). Det material som glidit utanför ingick ej vid beräkning av 
skikttjocklekens förändring (ytterligare 12 mätpunkter). 

Ytlagrets deformation beräknades med ett gropindex. För att räkna och mäta 
gropar lades en ram ut enligt en slumptabell på fyra rutor på varje avsnitt. Gropar 
registrerades år 2000 och 2001. Gropar som hamnade till minst hälften inom  
ramen på 0,5 * 0,5 m räknades. Antal gropar med ett djup på <5 cm, 5-10 cm 
respektive >10 cm registrerades. Antalet är omräknat till antal gropar per kvadrat-
meter. För varje registrering omräknas antal gropar med olika djup till ett grop-
index där gropar med djup < 5cm multipliceras med faktor 1, gropar 5-10 cm  
med faktor 2 och gropar > 10 cm med faktor 3. Protokoll se bilaga 3. Gropindex 
inom respektive år testades för avsnitt och material med variansanalys (Kruskal-
Wallis). 

Marktemperatur 
Temperatur °C i marken under drivningsgatan registrerades för att jämföra 
inverkan av olika material och utformning av drivningsgatan på temperatur-
utveckling och tjälbildning under respektive avsnitt. Protokoll se bilaga 4.  

Temperaturen på 4 olika nivåer under drivningsgatans olika avsnitt registrerades 
omkring kl. 14 på eftermiddagen vid 16 tillfällen under det första året efter 
anläggning av drivningsgatan. Temperaturen uppmättes med hjälp av en logger 
som kopplades till ett termoelement med en noggrannhet på ± 0,1 °C. Fyra 
termoelement grävdes ned ca 1 m in från kanten mitt i varje avsnitt i samband 
med anläggning av drivningsgatan. Ett termoelementen låg i markytenivå direkt 
under markväven och ytlagret. Nästa låg på 20 cm djup under markytans nivå, 
dvs. under dräneringslagret i de dränerade avsnitten. Slutligen lades vardera ett 
termoelement på 40 cm respektive 60 cm djup. 

Väderobservationer  
Lufttemperaturen °C på gården noterades av lantbrukaren varje morgon kl. 05. 
Termometern var placerad på boningshuset och registreringarna pågick under 
första året efter anläggning. 

Nederbörd (mm regn) senaste dygnet noterades av lantbrukaren kl. 05 varje 
morgon under första året efter anläggning. Dessa noteringar kompletteras med 
data från en väderstation belägen ca 2 mil från gården. Under första studieåret 
gäller de kompletteringarna främst vintermånaderna eftersom mätning av neder-
börd i form av snö på gården endast kunnat uppskattas. 

Kostnader för en drivningsgata 
Kostnaden (material- + arbets- och maskinkostnad) för att anlägga en drivnings-
gata beräknades med priser (våren 2003) på olika typer av material. Arbetstiden 
uppskattades främst från tidsåtgången för olika moment vid anläggning av 
drivningsgatan i projektet men också från intervjuuppgifter. 
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Resultat 

Användning av drivningsgatan 
Vid betesgång år 2000 använde korna drivningsgatan 4 gånger om dagen likaså 
vid betesgång 2001 från maj till september. Under utevistelseperioden (korna 
vistades på betesmarken dagtid) hösten 2000 använde korna drivningsgatan 2 
gånger om dagen. Dessutom använde korna drivningsgatan 2 gånger om dagen 
vid rastning (korna vistades lämpliga dagar cirka 5,5 timmar på rastningsytan) 
under totalt 70 dagar år 2001. Datum för anläggning av drivningsgatan, underhåll, 
andra händelser samt omfattningen på användningen av drivningsgatan framgår 
av bilaga 5. 

Som ett mått på belastningen av drivningsgatan beräknades antal gånger en ko  
passerat hela drivningsgatan i en riktning. Antal kopasseringar år 2000 (7 juli –  
29 okt.) var 20 228. Under ett år (2000-07-07 till 2001-07-06) var antalet ko-
passeringar 35 710. Under betessäsongen 2001 (1 maj – 15 sep) var antalet cirka  
25 000. 

Underhåll och omhändertagande av material från drivningsgatan 
När drivningsgatan blev för ojämn eller för lös så slätade lantbrukaren till ytan 
genom att köra med en lastmaskin. Detta utfördes 5 gånger under 2 år. Tiden för  
att släta till drivningsgatan angav lantbrukaren till 1 tim inkl. ställtid. Han använde 
en lastmaskin. Under projektets gång avlägsnades inget material från grusavsnitten 
och inget från den dränerade barken. Endast en del av den odränerade barken 
skrapades av och lades i en hög.  

Drivningsgatans bredd, ytlagrets tjocklek och gropighet 
Drivningsgatan var 125 m lång och vidgades från 3,5 till dryga 5 m i bredd, 
tabell 3. Efter underhåll med på fyllning av material i alla avsnitt i januari 2001  
var ytlagret högre än vid anläggning speciellt i barkavsnitten där barken välvde  
upp på mitten.  

 

Avsnitten med dränerad bark och dränerad grus i januari 2001 efter påfyllning. 
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Tabell 3. Drivningsgatans genomsnittliga bredd (m) vid olika datum. 

Avsnitt 00-07-06 00-10-10 00-12-07 01-01-19* 01-05-08 01-07-05 01-10-26 

drän bark 3,7 4,9 4,9 2,2* 4,9 5,1 5,8 

odrän bark 4,0 5,3 5,4 2,8* 5,4 5,5 5,9 

drän grus 3,7 4,9 4,9 3,4* 5,0 5,2 5,5 

odrän grus 3,7 5,0 5,1 2,4* 5,3 5,0 5,3 

* = bredden på det nya material som lades ovanpå respektive avsnitt. 

Skikttjockleken på den ursprungliga ytan (3,5 m bredd) redovisas trots att 
materialet har flutit ut så att drivningsgatan blivit bredare. Den genomsnittliga 
skikttjockleken på de olika avsnitten vid olika mättillfällen framgår av figur 3. 
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Figur 3. Ytlagrets djup (cm) på olika avsnitt vid olika mättillfällen under projekttiden. 

Ytlagrets tjocklek minskar snabbast då lagret är mycket tjockt (jan 01 – maj 01) 
eftersom det inte finns kanter som hindrar materialet att flyta ut åt sidorna p.g.a.  
kornas tramp (figur 3). Alla avsnitten höll formen bra våren 2001 så länge 
materialet var fruset men när det tinade så gled det åt sidorna. Tjälen i ytlagret i 
grusavsnitten tinade redan under första halvan av mars månad. Översta lagret på 
barkavsnitten hade tinat ca 1 dm under första halvan av april och ca 2 dm i slutet 
på april.  

Det genomsnittliga djupet på drivningsgatans lager av bark eller grus vid anlägg-
ning (2000-07-05) respektive efter underhåll med nytt material (2001-01-19) samt 
skikttjockleken vid sista mätningen respektive år framgår av tabell 4. Differensen 
visar hur mycket nivån på ytlagret i de olika avsnitten sjunkit i genomsnitt under 
år 2000, år 2001 respektive år 2002.  
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Tabell 4. Genomsnittlig ytlager tjocklek (cm) vid första och sista mätning år 2000, år 2001 
och sista mätning år 2002 samt skillnaden mellan mättillfällena.  

Avsnitt 00-07-05 00-12-07 Diff 00 01-01-19 01-10-26 Diff 01 02-08-22 Diff 02 

Drän bark 29 22 7 54 28 26 21 7 

Odrän bark 27 21 6 47 28 19 9 19 

Drän grus 17 16 1 27 21 6 20 1 

Odrän grus 17 14 3 25 18 7 16 2 

Ytlagren har minskat ungefär lika mycket år 2000 som år 2002 för alla avsnitt 
utom odränerade barken som minskade mer år 2002. På detta avsnitt sjönk korna 
ned så djupt i barken att en del kor smutsade juvren (hösten 2001 och sommaren 
2002), vilket gjorde det nödvändigt att skrapa av en del av barken.  

Genomsnittligt antal gropar med ett visst djup från samtliga registreringar på 
respektive avsnitt framgår av tabell 5. Grusavsnitten hade högre antal gropar av 
mindre storlek medan de djupaste groparna återfanns på barkavsnitten, framför 
allt det odränerade avsnittet. 

Även medianvärdet av gropindex från samtliga registreringar år 2000 och år 2001 
för respektive avsnitt framgår av tabell 5. 

Tabell 5. Gropar med ett visst djup på olika avsnitt, antal i genomsnitt per kvadratmeter. 
Medianvärde av gropindex från alla registreringar under 2000 respektive 2001. 

Avsnitt Gropdjup Gropindex  
 < 5 cm 5-10 cm >10 cm 2000 2001 

Drän bark 2,3 4,6 0,9 4,0 3,0 
Odrän bark 3,0 5,4 1,6 4,0 3,0 
Drän grus 4,5 7,4 0,3 6,5 2,0 
Odrän grus 3,4 7,5 0,5 6,0 3,0 

Medianvärdet av gropindex vid olika tidpunkter framgår av figur 4. Grusavsnitten 
var mer gropiga än barken när drivningsgatan var nyanlagd och även sedan mer 
material fyllts på. Efter ett års användning hade gruset blivit mera packat och 
gropigheten minskat och detta höll i sig även när höstregnen hade kommit. Bark-
avsnitten var jämnast de första månaderna efter anläggning men varierade sedan 
med årstid och nederbörd. Barkavsnitten jämnades ut något när det blev torrt men 
blev gropiga under blöta förhållanden. Både när det gällde grus och bark så blev 
det dränerade avsnittet mindre deformerat på hösten än det odränerade. Den mest 
markanta förändringen i gropindex var för grusavsnitten andra hösten jämfört med 
första hösten. 
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Figur 4. Gropindex för olika avsnitt vid olika mättillfällen. Då linjerna avbryts har ytan 
påverkats av underhållsåtgärder mellan mättillfällena. 

Skillnaden i gropindex mellan avsnitten var ej signifikant beroende på att dräne-
ringen endast påverkade gropindex under blöta perioder. Däremot var skillnaden  
i gropindex mellan ytmaterial signifikant under 2000 då bark i genomsnitt var 
mindre gropigt. År 2001 var gruset mindre gropigt men skillnaderna var mindre 
och ej signifikanta, tabell 6.  

Tabell 6. Gropindex för bark och grus under olika perioder.  

År N antal 
registreringar 

Bark,  
gropindex 

Grus, grop-
index 

Skillnad, grop-
index* 

P-värde 

2000 40 4,0b 6,0a 2,0 0,016 

      

2001 63 3,0b 2,0b 1,0 0,188 
ab ska utläsas signifikant skillnad inom rad 
*testat för signifikanta skillnader med Kruskal-Wallis 

bark drän  
bark odrän 
sand drän  
sand odrän 
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Dränerad bark oktober 2000, oktober 2001 och augusti 2002. 

 

Odränerad bark oktober 2000, oktober 2001 och augusti 2002.  

Bilden till vänster: Kor passerar avsnittet med 
odränerad bark i oktober 2000.  

Bilden raden ovan till höger: På hösten 2001 
sjönk korna djupare i den odränerade barken 
och sökte sig åt  högra kanten varvid geotextilen 
trampades sönder och barken blandades med 
lera. Spåren av detta syns i augusti 2002.  

 

 

Dränerad grus oktober 2000, oktober 2001 och augusti 2002. 

 

Odränerad grus oktober 2000, oktober 2001 och augusti 2002. 
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Väderobservationer och temperatur i marken under drivningsgatan 
Både år 2000 och år 2001 var totala nederbörden i området där drivningsgatan 
anlades avsevärt högre än medelvärdet för 1961-1990. De mest markanta avvikel-
serna under åren återfinns i juli 2000, samt oktober och november både 2000 och 
2001. Även september 2000 avviker men med mycket lägre nederbörd än normalt. 
Under projektets sista år (2002) var totala nederbörden lite lägre än medelvärdet, 
tabell 7.  

Tabell 7. Nederbörd (mm) under projektets genomförande. Värden från mätningar på 
gården samt värden från en närbelägen mätstation(SMHI). 

Mån Gården 
år 2000 

Mätstation  
år 2000 

Gården 
år 2001 

Mätstation  
år 2001 

Mätstation  
år 2002 

Medelvärde 
år 1961-1990 

Jan  26  45 65 46 
Feb  20  58 65 32 
Mar  28  26 53 33 
Apr  20 64** 56 5 37 
Maj  56 36 28 45 37 
Jun  75 16 11 105 51 
Jul 187 134  88 90 84 
Aug 60 54  87 5 78 
Sep 8  7  89 34 68 
Okt 106 83  118 36 61 
Nov 151 116  43 88 66 
Dec  68  92 15 54 
Totalt   
per år 

805* 687 762* 741 606 647 

* totalvärde bestående av mätningar på gården + SMHI:s värden där mätningar på 
gården saknas.  

** Gårdsmätning för april 2001 är 53 mm regn +13 cm snö (enl. SMHI föll 11,12/4 snö 
motsvarande 11mm) därför har 53+11=64 fått bli gårdsvärde för april. 

Nederbördsmätaren på gården visade på i genomsnitt 28 % högre nederbörd än  
vid väderstationen under de månader där det finns jämförbara siffror. Trots denna 
avvikelse ger värdena från mätstationen en viss uppfattning om nederbörden på 
gården och variationen mellan månader avspeglas väl när man jämför värdena  
från gården respektive mätstationen. Både år 2000 och 2001 var totala nederbörds-
mängderna avsevärt större än medelvärdet för 1961-1990. De största avvikelserna 
återfinns i juli 2000 då drivningsgatan var nyanlagd och i oktober och november 
båda åren. 

Temperaturen i marken under avsnitten med bark sjönk långsammare på hösten 
och steg senare på våren än under avsnitten med grus. Veckomedeltal för luft-
temperaturen kl. 05 under samma period som temperaturmätningar skedde under 
drivningsgatan finns redovisade i figur 5. Likaså temperaturen i °C i markyte- 
nivå (direkt under markväven som skilde ytlagret bark respektive grus från 
underliggande marklager eller dräneringslager) och temperaturen i °C på 20, 40 
respektive 60 cm djup under markytenivå. 
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20 cm under marknivå
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40 cm under marknivå
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60 cm under marknivå
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Figur 5. Veckomedeltal av lufttemperaturen kl. 05.Temperaturen i ° C i markytenivå och 
på 20, 40 respektive 60 cm djup under markytenivå. 
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Kostnader för att anlägga en drivningsgata 
Kostnader för att anlägga en drivningsgata kan variera beroende på olika faktorer 
som aktuella priser och de lokala förhållandena, vilka i sin tur påverkar både 
transportkostnader, arbetsåtgång och materialbehov. En ansats gjordes ändå att 
beräkna och jämföra kostnader för att anlägga en drivningsgata respektive en rast- 
yta med olika material (som tidigare beskrivits i kartläggningen och egen studie). 
Beräkningarna grundades dels på den arbetstid som uppmättes vid anläggning i  
den experimentella studien, dels på intervjuuppgifter. Prisuppgifter på naturmaterial 
och transportkostnader samlades in från Mälardalsområdet under februari 2003,  
(bilaga 6). Priser på syntetmaterial hämtades från aktuella återförsäljare, för  
Tex Way och Cow carpet kom uppgifterna från Danmark respektive Tyskland år 
2002. Arbetstiden för att rulla ut mattorna var dock antagen eftersom inga uppgifter 
fanns. Uppgifterna om Cow carpet var svåra att få tag i och inga testresultat har gått 
att spåra. Kostnadsuppskattningen rörande Cow carpet är alltså osäkrare än övriga.  

Uppbyggnad på olika typer av drivningsgator eller ytor som har kostnadsberäk-
nats framgår av tabell 8 och 9. Observera att markväv (geotextil) klass 2 ej är 
avsedd för maskintrafik (då behövs klass 3 och högre) och ej tål direkt tramp.  
De icke dränerade alternativen bör ligga med naturligt fall så att en viss avrinning 
sker eller byggas upp som t.ex. Tex Way. 

Tabell 8. Olika alternativ för uppbyggnad av en drivningsgata/rastningsyta.  

Alternativ Bark  Bark drän Flis Flis drän Tex Way Hit grid Cow carpet 

Ytlager Bark  Bark  Flis Flis drän Tex Way Grus 2 cm Sand 10 cm 

2:a lager  Markväv 
klass 2 

 Markväv 
klass 2 

Sand 
4 cm 

Hit grid Cow carpet 

3:e lager  Makadam 
20 cm + 
dränerings- 
ledning 

 Makadam 
20 cm + 
dränerings- 
ledning 

Makadam 
20 cm  

Makadam 
10 cm 

Sand  
10 cm 

4:e lager  Markväv 
klass 2 

 Markväv 
klass 2 

Markväv 
klass 2 

Markväv 
klass 2 

 

Tabell 9. Olika alternativ för uppbyggnad av en drivningsgata/rastningsyta. 

Alternativ Grus drän Makadam  
+ sand 

Bärlager 
+ sand 

Betong Asfalt Merolit 

Ytlager Grus Sand 
4 cm 

Sand 
2 cm 

Betong 
8 cm 

Asfalt 
6 cm 

Merolit 

2:a lager Markväv 
klass 2 

Makadam 
30 cm 

Bärlager 
30 cm 

Förstärk-
ningslager 
15 cm 

Bärlager 
12 cm 

Förstärk-
ningslager 
15 cm 

3:e lager Makadam 
20 cm + 
dränerings- 
ledning 

Markväv 
klass 3 

Markväv 
klass 3 

Dränerings-
ledning 

Förstärk-
ningslager 
15 cm 

Dränerings-
ledning 

4:e lager Markväv 
klass 2 

Sand 
10 cm 

Sand  
10 cm 

 Dränerings-
ledning 
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Beräkningarna finns redovisade i detalj i bilaga 7. Syftet med uppställningen av 
kostnaderna är att det ska vara lätt att räkna om med egna prisuppgifter och övriga 
korrigeringar som beror på lokala förhållanden. Kalkylräntan har satts till 7 %  
och faktorn för årlig kostnad framgår av bilaga 7. Avsikten var också att belysa 
hur kostnaden för en drivningsgata eller en rastyta påverkas av belastningen och 
av hur hållbart materialet är. Den beräknade genomsnittskostnaden (avskrivning  
+ ränta) vid olika livslängd på materialen framgår av tabell 10 och 11. Kostnads-
uppgifter anges endast för en variation i livslängd som verkar realistisk utifrån 
projektets erfarenheter. Vid hög belastning t.ex. mycket gödsel eller olämplig 
maskintrafik kan livslängden bli kortare än de år som beräkningarna omfattar.  

Tabell 10. Beräknad genomsnittskostnad kr / m² och år ) vid olika livslängd på materialen 
(uppbyggda enligt tabell 8) i en drivningsgata eller rastyta. 

År Bark* Bark drän*** Flis* Flis drän*** Tex Way*** Hit grid Cow carpet

1 34 62 58 75 195 170 110 
2 45 58** 68 65** 106 93 67 
3 45 45 68 50 76 67 52 
4 45 39 68 43 61 54 45 
5 45 35 68 38 52 46 41 
6 45 -**** 68 35 47 41 -**** 
7 45 - 68 33 42 37 - 
8 45 - 68 -**** 39 35 - 
9 45 - 68 - 37 33 - 
10 45 - 68 - 35 31 - 
*Bark och flis utan markväv förutsattes läggas nytt varje år och att föregående års 
material rensas upp.  
** I de dränerade alternativen förutsattes en engångspåfyllning av ytlagret andra året, 
varför kostnaden andra året fortfarande är hög.  
***Vid beräkning av genomsnittskostnaden förutsattes 10 års hållbarhet på dränerande 
och bärande lager medan hållbarheten på ytlagret varierat (dränerade alternativ och 
Tex Way). 
****kostnadsuppgifter anges ej då den tekniska livslängden förutsätts vara slut, vilket för 
de dränerade alternativen innebär att ytlagret behöver förnyas (det dränerande lagret 
förutsattes ha en livslängd och avskrivningstid på 10 år) . 
Ovanpå Hit grid och Cow carpet räknades med ny grus respektive sand varje år. I övrigt 
har hela anläggningen förutsatts ha samma hållbarhet vid beräkning av 
genomsnittskostnaden, vilket även gäller betong, asfalt, merolit, makadam och bärlager.  

Tabell 11. Beräknad genomsnittskostnad kr / m² och år vid olika livslängd på materialen 
(uppbyggda enligt tabell 9) i en drivningsgata eller rastyta. 

År Grus drän*** Mak+sand Bärlag+sa Betong Asfalt Merolit 

1 61 147 138 478 435 279 
2 62** 76 71 247 225 144 
3 48 52 49 170 155 99 
4 41 40 38 132 120 77 
5 37 33 31 109 99 64 
6 34 29 27 94 85 55 
7 32 25 24 83 76 48 
8 31 23 22 75 68 44 
9 -**** -**** -**** 69 62 40 
10 - -     - 64 58 37 
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Utmärkande egenskaper för de material som kostnadsberäknats framgår av nedan-
stående sammanställning. 

Sammanfattning av egenskaper hos olika material för drivgator och rastytor. 

Material Anläggning Håll-
barhet 

Teknik för gödsel-
hantering eller 
byte av ytlager 

Väderberoende egenskaper Ytans egenskaper med 
avseende på klövar och 
maskintrafik. 

Bark 
(spill-
bark) 

Tjocka lager 
eller med textil 
under. God 
packning vik-
tigt, kanter 
håller barken 
på plats 

Kort – 
medel 

Vanlig skopa 
Istället för att byta 
hela ytlagret kan  
cirka 10 cm 
skrapas av och 
bytas på våren 
ovanpå tjälad 
bark. 
 

Bra nyanlagd bark tål mycket 
regn och stående vatten men 
en äldre uppluckrad yta blir 
lätt söndertrampad under 
blöta förhållanden. 
Blir sällan halt. Låg tendens 
till is. 

Sviktande.   
Maskintrafik olämpligt. 
Bör skyddas mot jord-
inblandning. 

Flis Tjocka lager 
eller med textil 
under 

Kort –
medel 

Vanlig skopa Tål ev. mer tramp än bark 
under blöta förh. Låg tendens 
till is? 

Ny flis kan vara vass. 
Sviktande. Maskintrafik 
mindre lämpligt. 

Grus Textil under Medel Vanlig skopa Ytan blir hårdare efterhand 
och tål kraftiga regn bättre än 
bark. Tål ej stående vatten. 
Medelhög tendens till is. 
Högre ju hårdare och planare 
yta  

Ny yta mjuk men tung att 
gå i. Packar sig efter-
hand. Tål viss maskin-
trafik som dock gör ytan 
hård och icke dräne-
rande. Gödsel kan täppa 
till så att ytan blir geggig 
och hal. 

Kross 
(bär-
lager) 
maka-
dam 

Textil under Medel Vanlig skopa Tål mycket regn. Hög ten-
dens till is vid plana ytor. 

Ny yta är lite vass och 
hård. Ytan blir jämnare 
efterhand. Tål maskin-
trafik. Gödsel ger en 
geggig yta och dålig 
dränering.  

Cow 
carpet 

Sand under 
och ovanpå 

Kort – 
medel 
osäkra 
referen-
ser 

Gummiskrapa Tål mycket regn. 
Is? 

Mjuk yta. Tål viss 
maskintrafik. Trots sin 
tjocklek tål ej cow carpet 
direkt tramp i längden. 

Hit grid Dränerande 
lager under 
och grus 
ovanpå 

Troligen 
lång 

Vanlig skopa  Tål mycket regn. 
Is? 

Ganska hård grusad 
yta. Tål maskintrafik  
och direkt tramp. 
Behövs naturligt fall  
för dränering. 

Tex 
Way 
gummi- 
matta 

Sand under så 
att mattan 
ligger välvd 
och över mark-
nivå  

Medel –
lång 
5 års 
garanti 

Gummiskrapa 
eller spolning 

Tål mycket regn. 
Is? 

Mjuk yta.  

Tål maskintrafik. 

Merolit Kräver mycket 
väl organiserad 
snabb, nog-
grann  an-
läggning och 
skydd mot 
torkning och 
frost. 

Kort 
– lång  

Vanlig skopa Tål mycket regn. Hög 
tendens till isbildning.  
Ej läckage nedåt. 

Stum yta. Kvalitet vari-
erar mycket beroende  
på skicklighet vid anlägg-
ning. Tål maskintrafik och 
utfodring. 

Asfalt Flera lager, 
precision 

Medel 
– lång 

Vanlig skopa 
känslig yta 
 

Tål mycket regn. Mjuk av 
mycket sol. Blir inte lika hal 
pga. is som betong.  

Ganska stum yta. Tål 
maskintrafik men ej 
utfodring 

Betong Flera lager, 
precision 

Lång Vanlig skopa 
tålig yta 

Tål mycket regn. Hög 
tendens till isbildning. 
Ej läckage nedåt. 

Stum yta. Ny yta sträv, 
gammal hal. Tål maskin-
trafik och utfodring. 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

37

Diskussion 

I studien visade det sig att den odränerade barken bar mycket dåligt under andra 
säsongen. Markväven hindrade barken att blanda sig med underlaget, vilket för-
längde hållbarheten något. Däremot var det svårt att förhindra att korna drog med 
sig lera upp i barken speciellt i övergången till annan mark. Även en dansk studie 
(Hansen m.fl., 2002) liksom de intervjuer som gjordes tyder på att både odränerad 
bark och flis som lagts i lager om ca 20 cm håller ungefär en säsong om de utsätts 
för hög belastning motsvarande den i projektet. Även i den skotska studien fyllde 
man på 10 cm ny bark två gånger per år. 

Barkytan luckrades upp av kornas tramp och detta gick troligen snabbare därför 
att ytan utsattes för maskintrafik så att materialet mosades och gled isär. Det 
visade sig vara svårt att underhålla en bred (3-4 m) drivningsgata utan att köra  
på den.  

 

Drivningsgatan slätades till och packades (grusavsnitten) med traktorgrävare och 
skopa. I förgrunden odränerad bark respektive grus. Fotograferat i april 2001. 

Nackdelen med att köra på gatan med en tung traktor är att mjukare material  
kan "mosas" och tappa form, bärighet och dräneringsförmåga. När man kör med 
traktor får man också stora påfrestningar på det underliggande dränerande lagret, 
geotextilier m.m. Om man måste köra på en mjuk yta ska man helst göra det när 
den är frusen. På en barkyta kan man skrapa av det översta lagret om man kör  
på våren när ytan precis börjat tina upp.  

Vid anläggning av en drivningsgata är det viktigt att avgöra om den måste använ-
das både för ko och maskintrafik. I regel har de mjuka underlag som är lämpliga 
för kotrafiken svårt att tåla t.ex. traktorkörning.  

 

Spår i drivningsgatan efter en passage med traktor och plog, december 2000. 
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Maskintrafik kräver i regel minst en 3-4 m bred väg medan kotrafiken ofta kan 
klara sig med ca 1 meters bredd. Om man måste ha båda funktionerna kan man 
överväga att anlägga en smal drivningsgata i mitten så att körspåren hamnar på 
sidan om och inte förstör det mjukare underlag som kotrafiken behöver (figur 1). 
Smala drivningsgator har visat sig fungera bra även för relativt många djur. I 
Skottland hade man goda erfarenheter av 1 m bred anlagd gata (2 m utrymme 
inklusive omkörningsfil) som i regel använts för 60-90 kor men i vissa perioder 
till uppemot 180 mjölkkor. Det är viktigt att det finns möjlighet att passera ett 
annat djur och tillräckligt med plats vid ingången till en smal gata så att djuren  
har möjlighet att formera sig på ett led. Likaså måste det finnas gott om plats där 
gatan börjar respektive tar slut så att lågrankade djur kan komma undan. Nack-
delen med smala drivningsgator är risken för att korna drar in jord i drivgatans 
ytlager så att det blir kladdigt. Om korna ofta avviker från gatan kan det bero på 
att den upplevs tung att gå i, blöt eller vass och hård.  

Den dränerade barken fungerade bättre än den odränerade. Troligen stannade 
barken lite bättre på plats eftersom det fanns en schaktad kant, även om den var  
låg eftersom syftet var att fylla ut med dränerande material. Den dränerade barken 
flöt inte ut riktigt lika mycket som den odränerade, troligen har detta i kombina-
tion med dräneringen bidragit till bättre hållbarhet. Med påfyllning andra året så 
har den hållit sammanlagt 4 säsonger. Men sista säsongen har barkytan i de stigar 
som korna gjort nästan slitits ned till markväven ovan det dränerande lagret. Ingen 
återföring har skett av det material som glidit ut till kanterna.  

Om man vill slippa annat underhåll av en barkyta än tillslätning tycks det behövas 
mycket tjocka lager kanske 1 m eller mer. Dessutom får djuren inte kunna dra  
upp jord i barken. Vid för tunna lager eller för dålig packning luckras barklagret 
snabbt upp av djurens tramp och djupa gropar bildas. Trampningen i det luckra 
lagret ökar nötningen och därmed även barkens nedbrytning. Enligt en studie av 
en barkbädd som legat i 20 år i en hage för nötkreatur så krävdes mycket stora 
mängder tillfört kväve för att åstadkomma en mikrobiell nedbrytning av barken 
(Öhrn, 1998). Uppfattningen att barken bryts ned främst därför att den smulas 
sönder och inte pga. mikrobiell nedbrytning stärks av iakttagelser i denna studie 
då underliggande orörda barklager tycktes vara helt intakta efter 2 års användning 
av drivningsgatan. 

Då studien inleddes var bark ett mycket billigt material och det var främst trans-
porten som kunde bli dyr. På några år har emellertid intresset för bark som bränsle 
ökat och priset på spillbark fördubblats där det finns förbränningsanläggningar 
inom rimligt avstånd. Bark som underlag i drivningsgator eller rasthagar torde 
främst vara intressant då priset är lågt och transporten ej för lång. Vid normal  
eller hög belastning bör man räkna med att byta ut odränerad bark 1-2 gånger  
per säsong. Om barken kan hållas på plats så att packningen bibehålls håller den 
troligen längre. Vid låg belastning (få djur, god packning och ingen maskintrafik) 
skulle den kunna hålla länge eftersom den mikrobiella nedbrytningen är extremt 
långsam. En barkyta kan tänkas vara intressant för användning under kalla perio-
der eftersom tendensen till isbildning på barkytorna i studien verkade mycket låg 
jämfört med på grusytor och omgivande mark. Barkytorna var intakta så länge  
de var frusna. Barkavsnitten i drivningsgatan och jordlagren under barken tinade 
ca 1 månad senare än grusavsnitten. 
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Barkytan verkade ha en lägre tendens till isbildning jämfört med omgivande 
mark. Barken slutar där de sammanhängande isytorna börjar. 

Gruset tålde maskintrafik på ett annat sätt än barken och packade under andra 
säsongen ihop sig så att det inte blev så tungt att gå i. Ytlagret blev hårdare och 
mer kompakt efterhand. Det dränerade grusavsnittet har fortsatt att dränera trots 
ökande packning och kornas tendens att göra stigar minskade när gruset blev mer 
packat. Det odränerade grusavsnittet blev vattenmättat under blöta perioder men 
tack vare att korna sällan gödslade där så fungerade vattenavrinningen åt sidorna 
och avsnittet återhämtade sig i torrare perioder. Sämst blev det vid övergångarna 
till barkavsnitten. Blandningen av grus och bark blev fort kladdig och bärigheten 
mycket dålig. 

Förhållandet mellan sand (0-4) 5 cm och grus (0-8) 15 cm i drivningsgatan funge-
rade bra. Det var tillräckligt mycket sand för att ge ett stabilt lager ovanpå mark-
väven och lite nog för att ge en tillfredsställande dränering. Dräneringen upphörde 
dock relativt fort i de stigar som bildades första säsongen och där gödsel trampa-
des ner i gruset. Detta problem tycktes minska något när gruset blev mer packat 
och stigarna mindre tydliga. 

För att försöka objektivt mäta och beskriva deformationen på en drivningsgata 
utprovades metoden att mäta gropar som beskrivits under metodikavsnittet. 
Mätningarna redovisas sen som ett gropindex och detta beskrev förändringen i 
deformation på drivningsgatans olika avsnitt på ett sätt som stämde väl överens 
med noteringar från visuella bedömningar och fotografier. 

Om man skulle vilja återställa marken där drivningsgatan anlades så måste mark-
väven avlägsnas från de odränerade avsnitten. I de dränerade avsnitten skulle ett 
återställande innebära mer arbete eftersom matjordslagret ersatts med makadam 
med en markväv under. Spillbarken kan spridas med gödselspridare men man  
kan behöva rensa bort en del stora stenar, brädbitar m.m. före spridning. Grus  
och sand kan också spridas men det medför ett stort slitage på spridaren. 

I studien besöktes även gårdar som anlagt ytor med bärlager (kross) eller makadam 
för att ge djuren som går ute året om en fast väldränerad yta att gå på t.ex. intill  
en ligghall. Dessa ytor skrapades ibland och en del gödsel avlägsnades. Dessa  
ytor fungerade mycket bättre än många av de ytor som utegående nötkreatur 
vistades på i en undersökning som genomfördes av 14 kommuner i Värmland 
(Gunnarsson, 2002). När det gäller ytor närmast ligghallar eller där utfodring sker 
så hamnar emellertid ofta stora mängder gödsel och urin på underlaget. Dessutom 
blir slitaget högt och det visade sig att på sådana här högbelastade ytor räckte det 
inte med makadam eller kross. Brukarna blev tvungna att lägga om ytorna efter  
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ca 5 år eller fylla på mycket mer material. Resultaten från studien tyder på att  
med tiden leder detta till högre kostnader jämfört med att anlägga hårdgjorda  
ytor där användningen är mest intensiv. Dessutom finns stor risk för förorening  
av vattentäkter och andra miljöproblem pga. näringsläckage, även om en del av 
gödseln kan tas om hand.  

På senare år har problematiken med dåliga underlag i drivningsgator och rasthagar 
uppmärksammats i allt högre utsträckning. Detta har medfört ett större intresse 
från lantbrukare att investera i förbättringar och därmed har också tillverkare  
tagit sig an problemet. En del av de produkter som tagits fram har fördelar som  
att de är lätta att anlägga och även att flytta exempelvis Tex Way och Hit grid. 
Även flyttbara lättare betongelement avsedda för drivningsgator finns t.ex. på 
tyska marknaden. Miljöeffekterna av de syntetiska produkterna är komplicerade 
att värdera men det finns en medvetenhet hos tillverkarna om värdet av att redo-
visa miljöfördelar som t.ex. ifall produkterna går att återvinna.  

Av intervjuer framkom att då utfodring skett på en barkyta blev den mycket upp-
trampad och kladdig och djuren sjönk djupt ner i underlaget. Detta stämmer med  
de erfarenheter som kan dras från den barkyta som anlades i anslutning till driv-
ningsgatan i denna studie. Korna utfodrades en period på barkytan men djurens 
tramp, ansamling av gödsel och maskintrafiken då fodret kördes ut bidrog snabbt  
till att bryta ned ytan. Detta överensstämmer med erfarenheter från Värmland  
och även från en gård i Skåne. Där djuren ska utfodras behövs i regel en betongyta  
eller något med mycket god hållbarhet och där gödsel och urin kan tas tillvara.  

Allra svårast verkade det vara att lösa övergången från hårdgjorda ytor eller 
drivningsgator till t.ex. betesmark och detta framgår också av litteraturen. Just  
i övergången blev det lätt en extra belastning både av fukt, gödsel och mycket 
tramp. Åtgärder mot detta kan vara att sprida belastningen, t.ex. genom breda 
övergångar, fler ingångar till fållorna, undvika att placera vattenkar eller foder-
häckar nära ingången (Wachenfelt, 1997). Om möjligt placeras ingången så  
högt beläget som möjligt på torr mark. Marken kan stabiliseras genom att en  
del matjord schaktas åt sidan och ersätts med träflis. Före plöjning kan flisen 
avlägsnas och matjorden läggas tillbaka (Andresen, 1999).  

Rastningens inverkan på kornas renhet 

Material och metodik 

Kornas renhet 
Kornas renhet på juver, klövar och skenben registrerades vid fyra tillfällen både 
morgon och kväll och vid fyra tillfällen enbart på kvällen. Protokoll för renhets-
bedömning framgår av bilaga 8. Renheten på juver bedömdes i en skala från helt 
rent juver till helt smutsigt. Renheten på ben och klövar bedömdes dels utifrån 
smutsens utbredningsyta, dels smutslagrets tjocklek (tabell 12). 

Tabell 12. Gradering vid bedömning av renhet på klövar och skenben. 

Gradering 1 2 3 4 

Smutsens utbredning < 20% 20 - 50 % >50 %  

Smutsens tjocklek Tunt skikt Små gödsel-
klumpar 

Medelstora 
gödselklumpar 

Stora gödsel-
klumpar 
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När korna gick till rastytan passerade de ett lerigt avsnitt innan de kom till driv-
ningsgatan dessutom var delar av rastytan vall på lerbotten som blev upptrampad 
höst och vår. Vissa dagar släpptes bara halva besättningen ut, dvs. bara ena sidan 
av foderbordet. Vilken sida en viss individ stod på kunde variera eftersom korna 
vissa perioder kunde ställa sig var de ville och andra perioder flyttades korna på 
grund av sinläggning m.m. Den 24/1 (2001) var det huvudsakligen sinkor som 
rastades men övriga registreringsdagar var det huvudsakligen mjölkande kor som 
observerades. Under stallperioden så klipptes och ryktades korna ner till framknä 
och has. Spenarna rengjordes i samband med mjölkning. 

Klövhälsa 
Klövhälsan bedömdes i huvudsak av lantbrukaren som var utbildad klövverkare 
och själv utförde verkningen och bedömde klövarnas tillstånd. Endast kor som 
stående på båspallen bedömdes ha behov av verkning verkades. De övriga hade 
korta klövar med övervägande bra vinkel på klövarna. Besättningen bestod till 
cirka hälften av kor som var korsningar med Simmental och därutöver kor av 
SRB, SLB ras eller SRBxSLB ras. Eftersom korna gick på många olika underlag 
var syftet med bedömning av klövhälsan främst att observera om någon märkbar 
förändring skedde under projekttiden. 

Resultat 

Kornas renhet 
Renast var juvren (medeltal <1) främst på kvällen 2000-09-01 (betesgång) och  
efter rastning vintertid då det var fruset och lite snö. De smutsigaste juvren, dvs. 
högsta värdena (>3), noterades både före och efter utevistelse på hösten (tabell 13).  

Klövarna var renast (medeltal <2) efter rastning på vintern därnäst vid betesgång. 
De smutsigaste klövarna (>5) noterades på hösten men också före rastning på 
vintern. Även för skenben noterades de lägsta värdena (medeltal<3) efter vinter-
rastning och vid betesgång. De högsta värdena (>5) noterades på hösten (tabell 13). 

Tabell 13. Renhet på juver, klövar och skenben före utevistelse på morgon (mo) och  
efter utevistelse på eftermiddag (kv). Medelvärden för alla kor på samma sida av foder-
bordet vid respektive tillfälle. (Gradering 0-7 är summan av smutsens utbredning (0-3) 
och tjocklek (0-4) där 0 = rent och 3 respektive 4 är smutsigast, - = värden saknas). 

Datum Sida Juver mo Juver kv Klöv mo Klöv kv Skenb mo Skenb kv
2000-09-01 A 1,3 0,8 3,6 2,6 2,6 3,0

B 1,9 1,0 3,0 3,2 1,9 2,3
2000-10-06 A 2,8 3,4 4,0

B 3,3 4,3 4,0
2000-10-10 A 2,1 1,9 4,8 5,0 5,0 5,1

B 3,1 2,2 5,1 5,6 5,0 5,8
2000-10-24 B 3,4 4,7 6,7
2001-01-17 A 1,7 1,0 5,4 1,8 4,6 4,0
2001-01-24 B 0,3 0,0 2,6
2001-03-16 A 1,8 4,0 3,5
2001-04-10 A 2,4 2,7 4,4 3,7 3,9 4,5

B 1,4 2,2 3,7 3,9 3,9 4,8
Genomsnittligt värde 2,0 1,9 4,3 3,5 3,8 4,2  
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Smutsen på hösten bestod ofta av lera medan det senare under stallperioden främst 
var gödsel. I samband med övergång från bete till stallutfodring var korna lösa i 
magen, vilket också påverkade renheten. Renheten på respektive kroppsdel före 
och efter utevistelse uttryckt som ett medelvärde för alla kor på samma sida av 
foderbordet som varit ute framgår av tabell 13. 

Skillnaden i renhet mellan morgon och kväll testades för tre tillfällen (höst, vinter 
och vår) och även renheten för de 17 kor som fanns med vid samtliga tillfällen 
testades (tabell 14). Ett positivt värde innebar att korna var renare efter rastning. 

Tabell 14. Skillnad i renhet mellan morgon och kväll då korna rastas vid tre olika tillfällen 
(olika årstider). Genomsnitt av skillnad i renhet för de tre dagarna räknat på de kor som 
fanns med samtliga dagar. Ett positivt värde innebar att korna var renare efter rastning. 

                            Skillnad i renhet medianvärde morgon - kväll 

Datum N antal kor Juver Klövar Skenben 

2000-10-10 50 0,5* -0,5* -0,5** 
2001-01-17 20 0,5** 3,5*** 0,5* 
2001-04-10 41 -0,5** 0,5 -1,0*** 

Tre dagar 17 0 1,0*** 0 

Testat för signifikanta skillnader mellan morgon och kväll med Wilcoxon signed rank test. 
(* = P<0,05, ** = P< 0,01, *** = P< 0,001) 

Klövhälsa 
Korsningar med Simmental fanns ej bland de kor som bedömdes behöva verkning 
utan endast kor av SRB, SLB ras eller SRBxSLB ras. Hösten 2000 och våren 
2001 verkades 11 respektive 10 kor. Vid båda tillfällena var det 1 ko som hade  
ett litet klövsulesår på en klöv och 1 hade lindrig klövröta på bakklövarna. Lant-
brukarens bedömning var att kornas klövhälsa överlag var god och någon föränd-
ring noterades ej under projekttiden. 

Vid intervju framkom att lantbrukaren tidigare sett en positiv effekt på klövhälsan 
då man börjat ha korna mera ute. När man tidigare endast tillämpade betesgång 
från 20 maj till början av september hade man under flera år stora problem med 
klövröta i besättningen. Trots olika åtgärder som klövbad med kopparsulfat, 
verkning, tjära och kalkning så bestod problemen. En sinko med stora problem 
fick komma ut i kall lösdrift med djupströbädd och skrapad gång. När kon kalvade 
hade klövarna läkt. Då bestämde man sig att prova med mer utevistelse för alla 
kor. Detta var 1993 och sen dess har man korna ute först dagtid på betet så länge 
det går på hösten. Därutöver har korna rastats dagtid utanför ladugården i mars 
och april tills det blivit betessläppning. Förekomsten av klövröta har varit låg 
sedan detta infördes. 

Diskussion 

Kornas renhet, framför allt på juver och spenar, påverkar mjölkningsarbetet och 
kan påverka mjölkkvalitet och juverhälsa. Störst risk för nedsmutsning var det när 
korna lade sig ner i antingen lera eller gödsel. Det senare inträffade framför allt  
på hösten då korna började stå inne över natten men var lika lösa i magen som vid 
betesgång. Nedsmutsning med lera skedde troligen framför allt när korna väntade 
på insläpp och lade sig på upptrampad mark närmast grindhålet. Renare blev både 
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juver, klövar och skenben under betesperioden och vid rastning på frusen mark. 
Även om korna blev leriga på klövarna utomhus försvann den smutsen lätt jämfört 
med gödsel. För skenbenen krävdes däremot en längre tid av utevistelse för att de 
skulle bli helt rena från gödselrester. Den ökning av nedsmutsning av skenbenen 
som visade sig vår och höst berodde också främst på lera som fastnade när korna 
var ute.  

Klövarna blev renare nästan oavsett årstid om korna kom ut. Förmodligen därför 
att de gödselbeläggningar som snabbt uppstod under stallperioden på framför allt 
bakklövarna blev uppblötta och nöttes av mot jord m.m. när djuren kom ut. Till 
skillnad från denna studie fann Loberg och Lidfors (2002) inte något samband 
mellan rastning och klövhygien, troligen därför att klövhygienen endast bedömdes 
vid verkningstillfällena. De påpekade att klövhygienen borde studeras oftare, 
vilket gjordes i denna studie. 

Lantbrukarens notering att problemen med klövröta kraftigt reducerats när korna 
fick vara ute på dagarna även under delar av stallperioden kan ha flera orsaker. 
Lantbrukaren trodde att kylan hade en dämpande effekt på klövrötan. Minskningen 
av klövröta kunde också ha påverkats av att klövarna blev renare, framför allt från 
gödsel, när korna kom ut. Loberg och Lidfors (2002) fann ett signifikant samband 
mellan dålig klövhygien vid verkningstillfället och klövröta.  

Gödselbelastning 

Material och metodik 

Vilken individ som gödslade respektive urinerade noterades kontinuerligt och 
inom vilket 10 minuters intervall som detta skedde. Korna målades med vit färg 
för att kunna skilja individerna på avstånd. Registreringarna påbörjades klockan 
8:30 medan korna fortfarande stod i ladugården och pågick inne i ladugården till 
ca 9:30 då korna släpptes ut. Även gödsling och urinering vid utsläpp i ladugården 
noterades liksom på väg ut till rasthagen respektive på väg in från rasthagen.  

 

Kornas gödslingsbeteende och aktivitet under rastning registrerades. 

I rasthagen noterades även på vilken yta korna gödslade och urinerade. Rasthagen 
var teoretiskt uppdelad i fem ytor, foder, bark, bete, backe och väg. Var 10:e 
minut noterades antalet djur på respektive yta samt hur många som låg, stod, åt 
eller gick (bilaga 9). Det antal kor som var utom synhåll bakom backen eller för 
långt bort för en säker registrering noterades som ej synliga. Den 25/4 hade utfod-
ringsplatsen flyttats från yta ”foder” till yta ”bark” pga. att barken fortfarande var 
frusen då tjälen släppte på övrig mark.  
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”Backe”

”Bark”

”Foder”

Rastningsyta

”Väg”

”Bete”
Drivnings-
gata

 

Kompletterande observationsdygn och ibland flera observatörer användes för att 
kunna observera alla korna i ladugården och vid passage till och från rasthagen. 
Gödslingsbeteendet som innefattade både gödslingar och urineringar studerades 
inne i ladugården under 1 timme före utsläpp vid 4 tillfällen för hela flocken och 
gödslingen utomhus vid rastning 5,5 timmar vid 3 tillfällen. Därutöver studerades 
gödslingen på de ytor som korna passerade på väg till och från rastningsytan.  

Beräkningarna grundas på de observationer som finns i bilaga 10 utom noteringarna 
efter 15:00. Den statistiska bearbetningen gjordes i Minitab. Antal gödslingar och 
urineringar i ladugården för högdräktiga kvigor och kor med olika kraftfodergiva 
testades med variansanalys enligt Kruskal-Wallis metod. För att undersöka sam-
bandet mellan var korna uppehöll sig och var de gödslade och urinerade gjordes  
en test med Pearsons korrelation. 
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Resultat 

Gödslings och urineringsfrekvens under dagen 
I genomsnitt gödslade korna 2,9 gånger och urinerade 2 gånger under hela 
rastningen (5,5 timmar). Omräknat per timme blir detta 0,53 gödslingar och 0,36  
urineringar per ko och timme när korna vistades på rastytan. Det ackumulerade 
antalet gödslingar och urineringar per ko under rastningen framgår av figur 6.  
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Figur 6. Ackumulerat antal gödslingar och urineringar per ko under rastning. Medeltal  
för tre dagar. 

En sammanställning över observationerna, antal kor och det genomsnittliga 
antalet gödslingar på olika ytor uttryckt som gödsling respektive urinering per  
ko och timme framgår av bilaga 10. Det var markant fler gödslingar per timme  
i ladugården än under rastningen utomhus. Antalet urineringar var i genomsnitt 
något högre inomhus. Variationen mellan observationsdagar var något högre för 
antal urineringar än för gödslingar men överlag var variationen mellan dagar låg.  

I figur 7 a och b visas det genomsnittliga antalet gödslingar och urineringar per 
synlig ko och 10 minuter (medeltalet för tre registreringsdagar ute och fyra inne). 
De högsta värdena för gödsling finner man i ladugården före utsläpp (kl. 09.30) 
och de lägsta efter det att korna kommit till rasthagen 9.40 och 10.00. Även mitt 
på dagen förekommer låga värden.  
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Figur 7. Antal gödslingar (a) och urineringar (b) per synlig ko under 10 minuters intervall.  
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Inne i ladugården var det signifikant skillnad mellan dräktiga kvigor och hög-
utfodrade kor vad gäller antal gödslingar under timmen före utsläpp. Däremot  
var det inte någon signifikant skillnad i antal urineringar vid olika utfodring 
(tabell 15).  

Tabell 15. Antal gödslingar och urineringar per djur i ladugården innan utsläpp  
(kl. 8.30-9.30) vid olika kraftfodergiva. Skillnad i medianvärdet testat med Kruskal-Wallis.  

Kraftfodergiva, kg Djur, antal Gödsling, antal Urinering, antal 

0-2 (kvigor) 6 4,0a 1,5 
7-9 (kor) 8 5,0ab 1,5 
10-12 (högutfodrade kor) 26 6,0a 1,5 
ab olika bokstäver innebär signifikant skillnad (P=0,004). 

Eftersom en del djur var utom synhåll under en del av rastningen kan inte mot-
svarande jämförelse göras för tiden utomhus. 

Gödselbelastning på drivningsgatan 
Vid alla registreringstillfällen utom ett så blev resultatet 0 eller 1 gödsling på 
drivningsgatan (tabell 16). 

Tabell 16. Antal gödslingar och fördelning på drivningsgatans olika avsnitt då korna 
passerade till och från betet. Inga urineringar observerades. 

Förflyttning Mättillfälle 
antal 

Gödslingar 
antal 

Bark 
odrän 

Sand  
odrän 

Bark  
drän 

Sand  
drän 

Till bete 6 2* 0 0 0 1 
Från bete 7 9 1 1 0 7 

*osäkert på vilket avsnitt gödseln hamnade vid ett tillfälle  

Vid det avvikande tillfället hamnade alla gödslingar på den del av drivningsgatan 
som låg närmast rastningsytan. Detta berodde på att korna hade stått och väntat 
vid en avstängning precis före gatan och när flocken satte sig i rörelse gödslade 
flera kor på den första sträckan. När flocken bromsade upp ökade gödslingarna, 
vilket visade sig på registreringarna från planen utanför ladugården där antalet 
noterade gödslingar per ko och timme låg högre än för någon annan yta (bilaga 
10). Både när korna gick ut ur ladugården och när de skulle in så skedde många 
gödslingar på planen. Inga urineringar noterades på transportytorna där flocken 
huvudsakligen var i rörelse. 

Fördelning av gödsel och urin på olika delar av rastningsytan 
Det var en mycket god överensstämmelse överlag mellan var de flesta korna 
befann sig och var mest gödsel och urin hamnade (figur 8). För yta ”Backe” 2001-
04-25 stod ökningen av noterade gödslingar och urineringar dock inte i proportion 
till ökning av andelen djur jämfört med de föregående dagarna (figur 8 a, b och c). 
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Figur 8. Andel kor av synliga på olika ytor olika dagar (a), andel gödslingar på olika ytor 
olika dagar (b), andel urineringar på olika ytor olika dagar (c). Utfodringsplatsen flyttad till 
barkytan den 25/4. 
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En test med Pearsons korrelation visade att antalet gödslingar och urineringar  
som noterades på olika ytor var starkt korrelerat med antalet synliga kor som 
registrerats var 10:e minut på respektive yta. Korrelationen testades för andel  
av totala antalet gödslingar respektive urineringar per yta och dag samt för medel-
talet av proportionen djur vid samtliga observationstillfällen på respektive yta, 
tabell 17.  

Tabell 17. Genomsnittliga proportionen kor och andel gödsel respektive urin på olika ytor 
under tre olika dagar. Korrelationen mellan proportionen synliga kor och andel gödslingar 
respektive urineringar. Pearsons korrelationstest. 

Datum Andel Bark Foder Backe Bete Väg Korrelation 
med ko 

2001-04-10 kor 0,44 0,49 0,01 0,06 0,00  
2001-04-10 gödsel 0,41 0,53 0,00 0,06 0,00 0,995*** 
2001-04-10 urin 0,27 0,66 0,00 0,05 0,01 0,901* 
        
2001-04-11 kor 0,39 0,53 0,01 0,05 0,03  
2001-04-11 gödsel 0,36 0,51 0,00 0,09 0,03 0,995*** 
2001-04-11 urin 0,29 0,60 0,02 0,10 0,00 0,964** 
        
2001-04-25 kor 0,57 0,15 0,15 0,07 0,04  
2001-04-25 gödsel 0,52 0,29 0,05 0,09 0,06 0,904* 
2001-04-25 urin 0,69 0,11 0,06 0,14 0,00 0,972** 

Kornas aktivitet under rastning 
De två första dagarna var kornas aktiviteter ganska lika med ca en tredjedel av 
djuren stående och nästan lika stor andel liggande (figur 9). Cirka 20 % av djuren 
åt och 3 % gick. Alla dagar var relativt soliga med svag eller måttlig vind. Den 
tredje observationsdagen hade det hunnit bli varmare eftersom det var två veckor 
längre fram på våren. Det var torrare i backen (yta 3) medan däremot den yta som 
använts till utfodring som huvudsakligen utgjordes av gammal vall på lerbotten 
hade blivit mycket upptrampad och blöt sedan tjälen släppt. Därför hade utfod-
ringen flyttats till barkytan som fortfarande var till stora delar frusen. Djuren var 
mer i rörelse än tidigare. Hälften av djuren stod medan andelen som låg hade 
sjunkit till hälften jämfört med de tidigare observationsdagarna. Andel djur som  
åt var fortfarande ca 20 % medan djur som gick (8 %) mer än fördubblats jämfört 
med tidigare. 
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Figur 9. Andel kor som utförde olika aktiviteter vid olika datum. Medeltal för registrerade 
proportioner av andel synliga kor. 

Hur djuren fördelade sig på de olika ytorna framgår av figur under stycket om 
fördelning av gödsel och urin på rastytan. Kornas aktivitet på de olika ytorna  
olika observationsdagar framgår av figur 10 a, b och c. 
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Figur 10. De olika ytornas användning den 10/4 (a), 11/4 (b) och den 25/4 (c). Andel kor 
av synliga som utför en viss aktivitet. Utfodringsplatsen flyttad till barkytan den 25/4. 
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Diskussion 

Hur mycket gödsel som hamnade på drivningsgatan på väg från betet eller rast-
ytan berodde till stor del på om flocken råkat vara i rörelse före hämtning från 
betet eller om korna stått och väntat en stund. När korna gick från ladugården  
(till betet) hade de en sträcka att gå innan de kom fram till drivningsgatan, vilket 
gjorde att korna sällan gödslade på gatan i den riktningen. Detta var förutsatt att 
flocken höll sig i jämn rörelse framåt. Bland de ytor som fungerade som transport-
ytor så var det på planen utanför ladugården som flest gödslingar noterades. Detta 
berodde troligen dels på att en del kor som gödslade vid utsläpp inte hann göra 
detta inne i ladugården, dels på att när korna skulle släppas in i ladugården blev 
det ”kö” vid dörren och efter promenaden från betet gödslade en del kor medan  
de väntade på att kunna gå in. 

Under rastning vistades korna mest på den yta där det fanns foder och där de 
tyckte om att ligga. Många kor föredrog att ligga på barkytan. Antalet gödslingar 
och urineringar som noterades på olika ytor var starkt korrelerat med antalet 
synliga kor. Korna till skillnad från t.ex. grisar valde inte att gödsla på speciella 
ställen utan gödslade och urinerade där de råkade befinna sig. Detta tyder på att 
det går att få en god uppskattning av var kornas gödsel hamnar redan genom att 
registrera var och hur länge de befinner sig på en viss yta.  

I genomsnitt noterades i denna studie 0,53 gödslingar och 0,36 urineringar per ko 
och timme när korna vistades på rastytan. Detta var något högre antal än Loberg 
och Lidfors (2002) som noterade få gödslingar och urineringar i samband med 
rastningen, ca 0,4 gödslingar och 0,3 urineringar på 1,5 timme. Troligen berodde 
skillnaderna på att korna i Loberg och Lidfors studie rastades kortare tid och på  
att korna i denna studie hade tillgång till ensilage under rastningen samt att de 
kom ut kort stund efter utfodring i ladugården.  

Aland m.fl. (2002) fann att mjölkande kor gödslade i genomsnitt 16,1 gånger  
och urinerade 9,0 gånger när kraftfodergivan varierade mellan 5,5 och 17 kg.  
Det fanns individuella skillnader i gödslingsfrekvens.  

Jordbruksverkets föreskrifter anger hur mycket fosfor som får tillföras åkermark 
vid stallgödselspridning. En nettotillförsel på 9 kg fosfor (P) per hektar och år 
accepteras vid normal växtodling (Jordbruksverket, 1995). I en rapport har givits 
följande rekommendationer för hur djurtätheten på betesmark skulle kunna 
beräknas (Jordbruksverket, 1995): Motsvarande ”extra tillförsel” (9 kg P) borde 
kunna accepteras för betesmark som för åkermark och vara styrande vid beräk-
ning av djurtätheten på betesmark. Om kväve tillförseln från den gödsel som 
djuren lämnar på betet skulle överstiga 170 kg N per hektar och år borde även 
kvävetillförseln bli styrande för djurtätheten. Jordbruksverket (1995) räknar med 
att en ko gödslar och urinerar i genomsnitt 17 kg P per år varav 95 % av fosforn 
kommer från gödseln (året runt-kalvning och 8 780 kg ECM/år).  

Omräknat ger 17 kg P per år i genomsnitt 46,6 g P per dag, vilket med 16,1 göd-
sling per dag (Aland m.fl., 2002) skulle innebära 2,89 g P per gödsling. Med två 
rastningar per vecka om vardera cirka 1 timme där korna inte utfodras ute skulle 
enligt denna studie gödselbelastningen per ko kunna uppskattas till ca 1 gödsling 
och 0,7 urineringar per vecka. Detta motsvarar 2,89 g P per ko och vecka. Antag 
att korna rastas (nov – april) 27 veckor = 78 g P per ko och stallperiod. Eftersom 
inget betesupptag och därmed ingen bortförsel av fosfor sker så borde fosfor-
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tillförseln begränsas till 9 kg P per ha (Jordbruksverket, 1995). Då skulle man 
kunna rasta 115 kor per ha (87 m² per ko) på detta sätt eller cirka 29 kor på 50  
x 50 m. Det förutsätter 80 % växttäcke i rasthagen och ingen extra tillförsel av 
fosfor under övriga delen av året. Motsvarande beräkning av kvävetillförseln ger 
utrymme för fler kor per ha så i detta fallet skulle fosfortillförseln bli begränsande 
för djurtätheten. 

Eftersom korna tycks gödsla där de råkar befinna sig är det viktigt att korna för-
delar sig så jämnt som möjligt över rastytan. Detta är svårt att kombinera med 
utfodring under rastning. Vid utfodring uppstår dessutom lätt foderspill som 
snabbt kan bidra till ett näringsläckage som är väl så stort som det från gödseln 
(Wachenfelt, 1997). Resultat från en studie av markpåverkan vid diko och 
ungnötsproduktion utomhus visade på höga mineralkvävehalter i prover från  
de mest påverkade ytorna och även fosformängderna var höga på flera gårdar 
(Wetterlind m.fl., 2003).  

Vid beräkning av växtnäringsbalansen på ekologiska djurgårdar med hög själv-
försörjningsgrad hamnar man snabbare på underskott än om man köper in mer 
foder. I ekologisk produktion är man extra mån om att ta tillvara fosforn i gårdens 
kretslopp för att kunna bibehålla markens bördighet och samtidigt minimera 
behovet av att tillföra fosfor utifrån. Då djur hålls utomhus året runt eller rastning 
genomförs på grusade ytor finns risk för näringsläckage. Det behövs ytterligare 
forskning och utveckling av systemlösningar som gör det möjligt att ta tillvara 
näringsöverskottet från gödselbelastade ytor.   

Bindsle och grindar 

Material och metodik 

Tre gårdar besöktes vid tre tillfällen och lantbrukarna intervjuades angående 
olyckor, tillbud (allvarliga incidenter) och hur man upplevde arbetet med ut och 
insläpp av korna vid rastning. Även övriga synpunkter rörande rastningen av 
korna noterades. Dessutom intervjuades en lantbrukare från Luleå per telefon  
angående kotrafik på underlag som blir isbelagda och hala. 

Vid varje gårdsbesök filmades den intervjuade personen under arbetet med 
framför allt släppning och fastsättning av korna i samband med rastning. Ur en 
film plockades ögonblicksbilder ut. Med hjälp av ett dataprogram Jack® har en 
tredimensionell modell gjorts av människan i några av de arbetsställningar som 
bilderna visade. Jack® innehåller ytterligare analysprogram som Static Strength 
Prediction, Ovako Working Posture Analysis och Rapid Upper Limb Assessment. 
Vid analysen lades in ett värde på den kraft som påverkade personen motsvarande 
5-10 kg, vilket skulle motsvara att kon drog måttligt i bindslet.  

Från filmen avlästes tidsåtgången för tre moment vid släppning (tabell 18) och 
fastsättning (tabell 19) av varje ko.  

Den totala tiden för att släppa alla kor registrerades från att första momentet på 
första kon påbörjas tills sista momentet för sista kon avslutas. Från den totala 
tiden drogs tiden för fastsättnings respektive släppningsmomenten för samtliga 
kor för att få tiden det tog att gå mellan korna, flytta kor etc. Även tiden från att 
ladugårdsdörren ut till rastfållan öppnades tills dörren stängdes efter utsläpp 
respektive insläpp noterades.  
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Tabell 18. Definition av de moment som tidsbestämdes vid släppning av kor vid rastning. 

Moment Definition 

1 Skötaren går in på kons foderplats/ båsplats – moment 2 börjar 
2 Skötaren tar tag i halsbandet eller bindslet – moment 3 börjar 
3 Skötaren släpper bindslet som slår i golvet – skötaren lämnar kons 

foderplats/ båsplats 

Tabell 19. Definition av de moment som tidsbestämdes vid fastsättning av kor vid rastning. 

Moment Definition 

1 Skötaren går in på kons foderplats/ båsplats – moment 2 börjar 
2 Skötaren tar tag i bindslet – moment 3 börjar 
3 Skötaren släpper bindslet som krokats fast – skötaren lämnar kons 

foderplats/ båsplats 

En ansats gjordes också att beräkna värdet (Skr) av arbetstiden för moment 1-3  
för att få fram hur mycket som skulle kunna sparas om man lyckades automatisera 
släppning och fastsättning av kon. Beräkning av möjliga besparingar på övriga 
arbetsmoment eller på grund av reducerad olycksrisk och bättre arbetsställningar 
har inte rymts inom projektet. 

Resultat 

Gårdsbeskrivning 
På alla gårdar arbetade två personer heltid på gården och därutöver fanns avbytare 
eller en eller fler från familjen som arbetade deltid. Totala arbetsåtgången med 
korna var 8-10 timmar under ”stallperioden” och 7-8 timmar under sommaren. 
Enbart mjölkningsarbetet varade 2-2,5 timmar per dag. 

Gårdarna var ganska lika beträffande åkerareal och besättningsstorlek. Det fanns 
25-30 ha bete (mest på åkermark) och 45-50 mjölkkor på varje gård. Korna gick 
ute dygnet runt i ca 4 månader från mitten av maj till mitten av september sedan 
gick de oftast ute på dagarna till slutet av oktober. På två av gårdarna fick korna 
tillskottsfoder utomhus (på betet eller i en lada) utom ca 6 veckor på sommaren  
då betet och tillskottsfodret vid mjölkning var tillräckligt.  

På två gårdar rastades korna ca 1 gång i veckan under stallperioden. Vid rastning 
vistades korna ute 1 timme respektive 3-4 timmar. På den tredje gården rastades 
korna genom daglig utevistelse 5-7 timmar under ca 2 månader före betes-
släppning (mars-april). På alla gårdarna rastades korna på en yta som låg nära  
(0-75 m) ladugården och som var fast (ej hårdgjord) och väldränerad. På två 
gårdar fanns också en lada i rasthagen och på en gård innehöll ladan en ströad 
liggyta. 

Båsinredning och bindsle 
På alla gårdarna stod korna uppstallade i kortbås med bogstöd. Två av bogstöden 
var av en relativt öppen och rak typ (Alfa Grand) och den tredje tätare och lutande 
(Ydre). På alla gårdar låg gummimattor (UBO) på båspallen. Båsavskiljare som 
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användes under stallperioden var av typen hårnål. På en gård fanns galler över 
rännan. 

Samtliga gårdar hade korsbindsle men två olika bindslekrokar förekom.  

 

Karbinhake vänster, platt krok höger. 

På två gårdar fanns den typ som öppnades utåt (karbinhake) fast på ena gården 
fanns också ett fåtal platta krokar som trycks in för att öppnas. Den tredje gården 
hade övervägande platta krokar och ett fåtal karbinhakar.  

Grindar och kotrafik 
På två av gårdarna använde man grindar för att underlätta styrning av kotrafiken.  

 

Respektingivande grindar som samtidigt är mycket lätta att använda. 

På alla gårdar använde man dessutom andra hjälpmedel, t.ex. kedjor, trägrind, 
järnstång på ben, planka, fodertruck. 

På två gårdar tyckte man att de nuvarande hjälpmedlen fungerade bra. Trots detta 
önskade samtliga intervjupersoner ytterligare hjälpmedel t.ex. grindar som hänger 
på väggen och lätt kan svängas undan, en typ av vägghängd teleskopgrind. Två 
personer angav att de ville ha flexibel avstängning i stallgången så att korna inte 
kunde gå förbi de tomma platserna när de sista korna skulle in på båspallen. 
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Grindar som lyfts på plats. Trä grinden bör hänga stadigt och något högre än på 
bilden för att helt avskräcka från försök till forcering. 

Olycksfall och tillbud 
Personerna som filmades och intervjuades var i två fall lantbrukaren själv och på 
den tredje gården var det lantbrukarens dotter. Alla tre personerna brukade ofta 
sköta ut och insläpp av korna vid rastning. De intervjuade personerna hade arbetat 
19, 16 respektive 4 år med uppbundna mjölkkor. 

Ingen av de intervjuade personerna sade att de råkat ut för olycksfall då de släppt 
loss eller satt fast korna. Däremot sade alla att de råkat ut för tillbud (incidenter) 
när de hade släppt eller satt fast korna. Tillbuden hade varit följande: på två gårdar 
hade en arm, hand eller fingrar kommit i kläm mellan kons huvud och inredningen, 
framför allt vid släppning. Det fanns risk att slå huvudet i inredningen om kon 
backade hastigt, yngre kor kunde försöka stångas och tummen kunde komma i kläm 
så att man fick blånaglar vid släppning (tryckkroken). En person kunde inte ange  
ett speciellt tillbud men sade att ”släppa loss var riskabelt varje gång”.  

Ingen hade råkat ut för olycksfall när de släppt ut eller in korna. På en gård angav 
man som tillbud att intervjupersonen fått hoppa undan för att inte bli påsprungen 
av vissa kor.  

Andra personer som arbetade i ladugården hade råkat för följande olycksfall. En 
fingertopp hade kapats av vid klämning i samband med fastsättning av kor och  
en anställd hade klämt arm och hand vid släppning av kor. 

Ingen person hade råkat ut för olycksfall varken för att man använt grindar eller 
hjälpmedel eller för att man inte använt grindar eller hjälpmedel. Däremot hade  
en gård haft ett tillbud vid användning av grind. Detta var då ”fel” grind varit 
stängd vid änden av foderbordet och kon som nästan kommit förbi foderbordet 
fick svårt att vända i gången. Eftersom det var långt att gå runt och komma från 
rätt sida om den stängda grinden så hände det att skötaren blev stressad och 
trängde sig emellan kon och inredningen och riskerade att bli klämd när kon 
skulle vända. Intervjupersonen påpekade att det var störst risk för skador om man 
stressade vid arbetet. En bra åtgärd var att börja i god tid och undvika att stressa. 

Ingen gård hade djur som råkat ut för olycksfall varken för att man använt grindar 
eller hjälpmedel eller för att man inte använt grindar eller hjälpmedel. Däremot 
hade två av gårdarna haft tillbud. På alla gårdar hade kor forcerat för enkla av-
stängningar och även t.ex. en järnstång eller en planka trots att det krävdes kraft 
för att göra detta och vid ett tillfälle hade en mjölkledning gått sönder.  
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Enkla avstängningar försöker korna forcera när de blir trängda. 

På två gårdar har det varit tillbud när korna ska gå över rännan och på en gård 
skulle man vilja ha galler för kornas skull. Risken för tillbud var större om alla  
kor släpptes samtidigt (en gård). 

Upplevelse av arbetet med korna vid rastning 
Intervjupersonerna angav följande upplevelse av arbetsmomenten vid rastning: 

Släppning av kor: Det var lättare att gå böjd hela tiden än att växla. Man var på 
spänn. Arbetet upplevdes som riskabelt. 

Utsläpp av kor: Korna kunde gå fel och in bland andra kor och det var ett risk-
moment när de skulle motas ut. Detta minskade ju mer korna rastades. 

Insläpp och fastsättning av kor: Det var irriterande om korna trasslade när man 
hade bråttom. Det var lättare om man var två stycken för det kunde bli stökigt  
om man var själv och korna började gå runt. Det var mindre riskabelt eftersom 
korna var lugnare än vid släppning men det skulle underlättat med en automatisk 
fastsättning. 

Arbetsställningar vid släppning och fastsättning av kor med korsbindsle 
Vanliga arbetsställningar vid släppning och fastsättning av kor framgår av 
nedanstående bild. 

  

 

 

Vanliga arbetsställningar vid släppning och fastsättning. 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

58

Enligt analyserna i dataprogrammet var dessa arbetsställningar olämpliga och 
borde elimineras. Allra värst var ställningarna med böjd rygg. Kroppsdelar som 
utsattes för hög belastning var i flera av ställningarna bål, höft och ländrygg och  
i enstaka ställningar även axlar, knän och anklar. Enligt intervjun så återkom  
en del av ställningarna från släppning och fastsättning även vid mjölkning. 

Tidsåtgång för släppning och fastsättning av korna vid rastning 
På alla gårdar släpptes korna från foderbordet. Gå fram till korna och ta tag i 
bindslet gick snabbast på gård A där korna rastades varje dag. På gård A gick det 
också snabbast att haka loss bindslet (tabell 20). Det gick lika snabbt på gård A 
och B totalt att utföra alla moment för att sätta fast korna (tabell 21). På gård C 
tog det längst tid både att gå in och ut från kons plats. Att kroka loss kon (moment 
2 ut) gick snabbare än att kroka fast (moment 2 in) på gård A och B där man hade 
karbinhake som öppnas utåt. På gård C med platt hake gick det däremot snabbare 
att kroka fast medan denna gården hade längsta tiden för att kroka loss när man 
skulle släppa korna (tabell 20 och 21). 

Tabell 20. Tidsåtgång per ko i sekunder för olika moment vid släppning av kor. 

Gård Moment 1 Moment 2 Moment 3 Totalt 

A 0,87 1,60 0,96 3,42 
B 1,24 2,11 0,89 4,23 
C 1,87 4,15 1,87 7,89 

Tabell 21. Tidsåtgång per ko i sekunder för olika moment vid fastsättning av kor. 

Gård Moment 1 Moment 2 Moment 3 Totalt 

A 3,40 3,20 1,71 8,32 
B 2,25 3,95 2,11 8,30 
C 8,07 3,13 3,81 15,02 

Den totala tiden från att ladugårdsdörren ut till rastfållan öppnades tills dörren 
stängdes efter utsläpp respektive insläpp låg på 4-5 minuter respektive 12-17 
minuter (tabell 22 och 23).  

Tabell 22. Tiden i minuter, vid utsläpp, från ladugårdsdörren öppnades tills den stängdes, 
från 1:a kon släpptes tills sista var släppt, totala tiden för moment 1-3 vid släppning samt 
totala tiden för att gå mellan kor som släpptes vid rastning av uppbundna kor. Medeltal  
för tre dygn på tre olika gårdar.  

Gård Antal kor som 
släpptes 

Från dörr öppnas 
tills den stängs 

Från 1:a ko släpps 
till sista 

Släppning 
moment 1-3 

Tid att gå 
mellan kor 

A 38 4 2,63 2,17 0,47 
B 31 5 2,38 2,17 0,22 
C 18 4 2,78 2,33 0,45 
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Tabell 23. Tiden i minuter, vid insläpp, från ladugårdsdörren öppnades tills den stängdes, 
från 1:a kon sattes fast tills sista var fast, totala tiden för moment 1-3 vid fastsättning samt 
totala tiden för att gå mellan kor som sattes fast vid rastning av uppbundna kor. Medeltal 
för tre dygn på tre olika gårdar.  

Gård Antal kor som 
sattes fast 

Från dörr öppnas 
tills den stängs 

Från 1:a ko sätts 
fast till sista 

Fastsättning 
moment 1-3 

Tid att gå 
mellan kor 

A 38 12 11,33 5,27 6,07 
B 31 17 11,13 4,25 6,88 
C 18 13 10,92 4,50 6,42 

Värdet av sparad arbetstid 
Om man kunde automatisera släppning och fastsättning av kon så skulle arbets-
tiden för moment 1-3 kunna sparas. Dessutom skulle mer tid kunna sparas  efter-
som automatisk fastlåsning kan förhindra dominanta kor från att gå från plats till 
plats och ställa till oreda. Genom att värdera arbetstiden som sparas kan man få 
fram vilken investering det skulle kunna betala. Anta att korna skulle rastas 2 
gånger per vecka under november t o m april samt gå ute dagtid halva maj och 
under september och oktober. Detta ger ca 125 dagar som korna skulle släppas ut 
och in och då en vanlig sommarlåsning inte skulle ta bort momentet med släpp-
ning och fastsättning i korsbindslet. 

Totalt för moment 1-3 både ut och in gick det 12, 13 respektive 23 sekunder per 
ko. För en besättning med 35 kor skulle man kunna spara 7 till 13 minuter per dag 
eller 14,6 till 27 timmar per år med ett automatiserat bindsle. Med en arbetskost-
nad på 180 kr/tim och 7 års avskrivning och 7 % ränta skulle enbart insparad tid 
betala en investering på ca 400-750 kr per koplats (tabell 24). Därutöver kan 
läggas till värdet av bättre arbetsställningar och mindre olycksfallsrisk, vilket inte 
är inkluderat i beräkningen.  

Tabell 24. Investeringsutrymme för uppbundna kor, automatisering av bindsle. 

Förutsättningar     

Antal kor   35 st   
Arbetskostnad  180 kr    
Kalkylränta 7%   
    

Frigjord tid (h/år) 15 21 27 

Insparad tid (kr/år) 2700 3780 4860 
Investeringsutrymme per ko och år (kr) 77 108 139 

     

Totalt investeringsutrymme per ko vid olika 
avskrivningstid 

  

Avskrivningstid år    
5 316 443 569 
7 416 582 748 
10 542 759 975 
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Intervjupersonernas övriga synpunkter på rastning 

Fördelar med rastning 
• Korna fick röra sig och bete sig naturligt. De kunde t.ex. slicka sig och klia 

sig. Korna blev rörligare om rastningen blev regelbunden 1 gång per vecka, 
speciellt bra för stela kor och första kalvare. 

• Rastning var bra för aptit och avkastning samt stimulerade brunst och det var 
lättare att upptäcka brunster. 

• Korna ville gå ut men var det dåligt väder ville de genast in igen. 

• Betessläppningen underlättades när korna hade rastats bl.a. eftersom de blivit 
vana vid ljuset och hade fastställt rangordningen. Även kvigorna blev mycket 
lugnare, när de fått vara ute i rasthage gick de sällan genom staket vid betes-
släppning och kalvar som går lösa lär sig stängselvana. 

• Rengöringsarbeten underlättades. Det var t.ex. lättare att göra rent foderbord, 
vattenkoppar och båspall speciellt från foderrester under tiden korna var ute.  

• Korna var lugnare och renare om de varit ute och det underlättade arbetet vid 
mjölkning. Eftersom korna rastades dagligen gick arbetet med ut och insläpp 
lätt. Det var enklare att utfodra rundbalsensilage ute. Totala arbetstiden för-
ändrades inte för att korna rastades (gård med rastning under hela dagen med 
tillgång till liggyta och utfodring).  

• Tjuren kunde gå med korna och betäcka när korna gick ute.  

• Klövarna blev mer slitna när korna fick komma ut, vilket minskade behovet  
av verkning. 

Nackdelar med rastning 
• Inomhus kunde det bli trängsel och vissa kor kunde bli hetsiga och gå omkull. 

Korna klämde sig ibland mellan stolpar på båspallen och fodergrinden. De 
kunde också springa in ibland andra kor. På sommaren gick korna lugnare. 

• Arbetsställningen när korna släpptes loss och sattes fast innebar liknande ställ-
ningar som vid mjölkning och ökade ytterligare påfrestningen på t.ex. rygg  
och knän. 

• Högre arbetsåtgång utom på en gård med rastning dagtid 5-6 timmar och 
utfodring ute. 

Åtgärder som gjorts för att förenkla rastning 
• Bra grindar för kotrafiken 

• Två personer hjälptes åt vid ut och insläpp 

• Kalvarna fick lära sig att gå över rännan när de var små. På denna gården lades 
galler över rännan endast vid flyttning av kor men inte vid rastning eller betesgång. 

Åtgärd som behövs men ej finns 
• Stabil, flyttbar och flexibel avstängning i gången när de sista korna ska på plats. 

• Automatisk fastsättning. 

• Möjlighet att sortera korna vid insläpp till en viss plats. 

• Underlaget ute kan vara ett problem speciellt när det blir is. 
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Åtgärder vid kotrafik på isiga och hala underlag  

En lantbrukare i trakten av Luleå med lång erfarenhet av mjölkkor och en väder-
lek som ofta ger hala ytor intervjuades. På gården hade man drygt 150 kor i kall 
öppen lösdrift. När de nyskrapade betonggolven kyldes ned vintertid blev de 
mycket hala. Dessutom hade man lång erfarenhet av att släppa ut korna vintertid 
och kor flyttades också ibland på en väg ca 150 m mellan olika byggnader. Ute i 
hagarna var det ofta snö när korna kom ut, vilket gjorde korna omåttligt förtjusta. 
Lantbrukaren beskrev 150 kor som tog full fart ut i snön med svansarna i vädret. 
På väg till hagen och på vägen kunde det dock bli isbana.  

Lantbrukarens viktigaste tips för att undvika skador på grund av halka är följande. 
Släpp aldrig nykalvade kor på hala underlag utan håll dem på djupströbädd första 
tiden tills de blivit stadiga i bakdelen, vilket för många kor betyder 2-3 veckor. 
Han betonade att nykalvade kvigor var minst lika känsliga som äldre kor. De enda 
skador som inträffat på ca 10 år är nykalvade kor som fläkt sig på hala ytor och nu 
är det längesedan det inträffade eftersom man strikt tillämpar principen om för-
siktighet med de nykalvade. Annars var erfarenheten att kor klarar hala underlag 
bra. Under flera år hade man en brant betongtrappa som korna gick i till och från 
mjölkningen i gamla ladugården. Trappan blev hal ibland men korna klarade det 
fint. 

Vilka direkta åtgärder som vidtogs mot halka berodde bl. a. på hur stor ytan var. 
På små ytor t.ex. i lösdriften lade man mycket tjocka lager med strö t.ex. spån så 
att korna pulsade i strö om det var halt på golven. Utomhus på begränsade ytor 
vattnade man först och strödde sedan ut vad man hade av material t.ex. sand, spån, 
halm eller ensilagerester beroende på vad som fanns till hands. Genom att man 
först vattnade så frös materialet fast på den underliggande isen istället för att kana 
omkring. Detta var ett sätt att slippa använda salt. På vägen som upplevdes för 
lång att vattna och sedan sanda användes istället kedjor på lastaren för att göra 
isen hackig och ojämn och därmed minska halkrisken. 

Diskussion 

Vid släppning av korna var den dominerande upplevelsen att det var riskabelt och 
att personen var på spänn för att undvika att bli klämd. Den viktigaste anledningen 
till att situationen blev tydligt riskabel var att lantbrukaren måste komma mycket 
nära kon för att lossa bindslet från halsbandet. Om det hade gått att lossa bindslet  
utan att komma lika nära kon skulle risken minska radikalt. En annan faktor som 
ökade olycksrisken var när korna blev stökiga för att de var ivriga att komma ut 
och detta minskade om korna kom ut tillräckligt ofta.  

Vid fastsättning av korna var den dominerande upplevelsen att det kunde bli 
stökigt för att korna gick runt och inte kom på plats direkt och att detta var 
irriterande när allt arbete väntade. Det var också svårare att få korna på plats 
ensam, framför allt därför att det saknades ett hjälpmedel för att mota upp kor  
på en tom alternativt en viss plats. För att åtgärda detta behövdes dels en tydlig 
styrning (exempelvis grindar) av korna till önskade platser, dels en omedelbar 
fastsättning då en ko fört in huvudet över foderbordet. I annat fall hann de första 
dominanta korna äta upp lockgivan och sen gå till en ny plats och på vägen skapa 
kaos genom att mota undan mer ranglåga djur. Uppfattningen att det finns en  
ökad olycksrisk vid rastning uttrycktes också i studien av Loberg och Lidfors 
(2002). Likaså att det tog betydligt längre tid att ta in och sätta fast korna än att 
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släppa ut dem. Tiden för utsläpp respektive insläpp låg på 4-5 minuter respektive 
12-17 minuter, vilket var i samma storleksordning som för gårdarna i Loberg  
och Lidfors (2002) studie. 

Både vid släppning och fastsättning måste skötaren ofta böja sig djupt eller 
huksitta för att nå låset på bindslet under kons hals. Likaså för att plocka upp 
bindslet från golv eller foderbord vid fastsättning. Dessutom skedde detta ofta i 
trånga lägen mellan kon och inredningen. Trots att det var mer påfrestningar på 
rygg och bål än t.ex. knän valde en person att böja på ryggen, framför allt vid 
släppning av korna. Det fanns flera skäl till detta bl.a. att det gick fortare att böja 
rygg än huksitta det går också fortare att komma undan om korna slänger med 
huvudet och knäna var redan högt belastade av mjölkningsarbetet. Vid en total 
bedömning av arbetsställningarnas betydelse måste även arbetsställningens var-
aktighet vägas in. Likaså arbetsställningens frekvens, hur många gånger per dag 
utförs den, t.ex. så återkom en del av ställningarna från släppning och fastsättning 
även vid mjölkning. Även krafter som påverkar människan i arbetsställningen ska 
vägas in. Förutom den relativt låga kraft 5-10 kg som lagts in i analysen ovan av 
arbetsställningarna kan plötsliga, kraftiga ryck innebära betydligt större påfrest-
ning. En total bedömning har dock inte rymts inom projektet. 

Skillnaden i tid på moment 1 och 2 vid fastsättning på gård A och B kan bero på 
när skötaren snurrar på halsbandet om det är före eller efter att personen lyft upp 
bindslet. Det finns fler möjliga förklaringar till varför det tog längre tid att gå in 
och ut hos korna på gård C. Korna där var något rörigare och livligare vid insläpp. 
De kunde lättare passera rännan som hade galler. Det förekom att flera olika 
personer med olika hanteringssätt släppte ut korna. Personen som satte fast korna 
var också mer noga med att inte komma i kläm jämfört med personerna på gård A 
och B. Främsta orsaken till att gård C hade längsta tiden för att kroka loss när man 
skulle släppa korna torde vara att den platta kroken tog längre tid att öppna om 
korna stökade lite eftersom det då var stor risk att klämma tummen. Halsbandet 
hängde ofta med ringen, som bindslet ska krokas fast i, riktad uppåt. Detta 
berodde på att spännet och den överskjutande delen av halsbandet var tyngre och 
placerad mittemot ringen. Skötaren måste därför ofta snurra halsbandet så att 
ringen kom nedåt innan det gick att kroka fast. Detta var lika på samtliga gårdar 
men ibland hamnade tiden för detta i moment 1 och ibland i moment 2 beroende 
på om skötaren först lyft upp bindslet eller ej. 

Det är viktigt för ekologiska mjölkproducenter att både rastning under vintern  
och den förlängda utevistelsen under vår och höst fungerar smidigt. System med  
sommarlåsning till kortbås är inte utformade så att kon ska kunna resa sig och 
lägga sig och hon kan inte nå vattenkoppen om den sitter över båspallen. Detta 
innebär att om korna ska vistas inne längre stunder eller bara vara ute dagtid 
mellan mjölkningarna måste sommarlåsningen monteras bort och det blir extra 
arbete med uppbindning.  

Inom den danska ekologiska mjölkproduktionen får alla uppbundna kor daglig 
motion (Ekologiskt lantbruk 7/99). I Danmark har under lång tid funnits två lös-
ningar på bindsle som är avsedda att underlätta ut och insläpp av kor. En bindsle-
typ förutsätter att korna står bundna vid en nackbom och binds vid denna med en 
kedja. Kedjan läggs om en krok på bommen och genom att vrida bommen lossas 
kedjorna och alla kor släpps. Kedjan sitter hela tiden fast i kons halsband och 
hakas manuellt fast vid bommen. En annan lösning består av en kedja med en 
rund klump i änden. Korna kan släppas alla samtidigt. Kedjan sitter alltid fast i 
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kons halsband och när kon går in på båsplatsen och för in huvudet över foder-
bordet så glider kedjan pga. klumpen in i en låsanordning framför kons fram-
klövar. Båda lösningarna innebär nackdelar för både djur och människor som  
är så betydande att dessa bindsletyper endast förekommer sparsamt i Sverige. 

Grindarna som fanns på gårdarna hade överlag god funktion och stabilitet. Inga 
olyckor eller tillbud där människor eller djur fastnat etc. hade inträffat. De grindar 
som var upphängda på vägg eller inredning var smidiga att använda medan den 
grind som flyttades för hand upplevdes som klumpigare att använda. Trots detta 
ansåg man att det var mindre arbete att flytta en grind än att få kaos i ladugården. 
Gemensamt för de grindar som korna inte hade försökt forcera var att överdelen 
på grindarna var relativt högt upp och att de gav ett ”tätt” och stabilt intryck.  

När det gällde mer enkla avstängningar som stång på ben, plankor m.m. så hade 
det varit tillbud därför att avstängningarna var inte tillräckligt respektingivande 
utan korna hade forcerat dem och samtidigt skadat avstängningen eller mjölk-
ledning. Inga tydliga skador hade uppstått på djuren men risken fanns att även de 
kunnat skadas. På alla tre gårdarna hade det inträffat att kor tagit sig upp på foder-
bordet trots avstängningar som två kedjor, en rejäl planka eller en låg trägrind. 
Slutsatsen var att avstängningar, som inte ger korna ett tydligt intryck av att här  
är det stopp därför att de är för enkla, kan när de forceras öka risken för skador  
på människor, djur och inredning. 

Alla intervjuade uttryckte önskemål om en smidig, flyttbar men stabil avstängning 
av gången när de sista korna ska på plats. Om det blir en tom plats kvar i mitten 
på en båsrad händer det ofta att kon passerar utan att stiga in på plats och om 
skötaren då är ensam kan det ta lång tid att få in kon.  

På gårdar där man vill placera korna med tanke på rangordning, fodergiva, mjölk-
ningsordning m.m. så finns önskemål om att kunna sortera in korna på en viss 
plats. I andra fall kanske man vill ha korna i grupper med t.ex. samma fodergiva. 
Det finns inga hjälpmedel på marknaden för att sortera in uppbundna kor men det 
finns olika grindtyper som tagits fram för användning i lösdrifter. Den enklaste är 
en envägsgrind där kon bara kan passera i en riktning. Det finns också avancerade 
grindar för att styra kor åt olika håll (2- eller 3-vägsgrindar). Även selektions-
grindar som läser av en transponder och släpper igenom vissa kor finns. Dessa 
grindar är dock inte provade eller anpassade för båsladugårdar. 

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

efter anläggning hållit i minst 4 säsonger. Det odränerade gruset blev vatten-
mättat under blöta höstar.  

• Gruset tålde maskintrafik på ett annat sätt än bark och packade under andra 
säsongen ihop sig så att det inte blev så tungt att gå i. 

• Endast bark av god kvalitet d.v.s. med en liten andel fint material och utan 
jordinblandning har förutsättningar att fungera väl. Bark från tall föredras 
framför bark från gran. 

• Vid för tunna lager eller för dålig packning luckras barklagret snabbt upp av 
djurens tramp och djupa gropar bildas. 

• En geotextil (klass 2 eller 3) var relativt billig och kunde spara material. Den 
måste dock skyddas från direkt tramp.  

• Kor föredrar mjuka men fasta underlag. 

• Drivningsgator som är anlagda med mjuka naturmaterial (bark, grus, flis m.m.) 
har ofta kortare livslängd än drivningsgator med hårda material (kross, betong 
etc.).  

• Syntetmatta (gummifylld), Tex way, för drivningsgator ger ett mjukt underlag 
med god hållbarhet. Den är ej dränerande utan ska ligga med naturligt fall åt 
sidorna. 

• Följande åtgärder bidrar till att förbättra hållbarheten på mjuka material i 
drivningsgator. 

– Geotextilier och stängsel längs kanterna skyddar mot jordinblandning. 

– Korna bör vara ”rena om fötterna” när de kliver in på drivningsgatan. 

– God packning vid anläggning därefter minimerad maskintrafik. 

– Grus kan packas i underhållssyfte med en tung maskin men ej bark. 

– God packning bibehålls längre med kanter kombinerat med dränering 
 nedåt. 

– Dräneringsledning och ett bärande lager (20 cm) ökar hållbarheten och 
 bärigheten under nederbördsrika perioder. 

– Om kotrafiken flyter jämnt så minskar gödselbelastningen. 

• Hårda material i drivningsgator kan beläggas med ett tunt lager (2-4 cm) 
mjukt material t.ex. sand. Hårda underlag bör rensas regelbundet från lösa 
stenar. 

• Övergångar från hårdgjorda ytor till annan mark och från drivningsgator till 
betesmark blir lätt upptrampade. Nya produkter som t. ex. plastgaller kan 
kanske medföra förbättringar men mera forskning behövs.  

• Det är viktigt att planera för både kotrafik och maskintrafik, eftersom de ofta 
inte lämpar sig på samma underlag. 
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• Klövarna blev renare och gamla gödselrester försvann snabbt när korna rasta-
des. Rastning dagtid (5,5 tim) på frusen mark gav signifikant renare juver, 
klövar och skenben på kvällen. 

• Gödselbelastningen på drivningsgatan (125 m) var mycket låg förutsatt att 
flocken höll sig i jämn rörelse. Störst risk för gödselbelastning uppstod när 
flocken stått och väntat vid t.ex. grindhålet. 

• I genomsnitt gödslade korna 2,9 gånger och urinerade 2 gånger under hela 
rastningen (5,5 timmar). 

• Arealbehovet för rastning av kor cirka 1 timme 2 gånger per vecka beräknades 
till 87 m² per ko och år (29 kor på 50 x 50 m) under följande förutsättningar: 

1. Nettotillförseln av fosfor motsvarar den nivå (9 kg) som f.n. accepteras vid 
spridning av gödsel på åkermark.  

2. Korna rastas på bevuxen mark (80 % växttäcke) och gödslingarna sprids 
förhållandevis jämnt i fållan. Korna rastas nov – april (27 veckor). Ingen 
ytterligare nettotillförsel av fosfor sker på rastytan. 

• Följande åtgärder bidrar till att minimera gödselbelastning och näringsläckage 
från fållan vid rastning: 

– Stimulera korna att gödsla av sig innan de går ut, exempelvis genom att  
 gå in i stallet en stund innan djuren ska släppas. 

– Hårdgjord plan där gödseln kan samlas upp utanför ingången till ladu-
 gården. 

– Begränsa rastning till 1-1,5 timme eller växla mellan flera fållor. 

– Ingen utfodring ute. 

• Det fanns flera bra lättarbetade modeller av grindar för ladugårdar och detta 
var viktigt för att enkelt styra kotrafiken inomhus. Det saknades dock en 
flexibel avstängning som lätt kan flyttas i ladugårdsgången för att kunna 
dirigera upp en ko på en viss plats. 

• Det visade sig att arbetet med att släppa loss och sätta fast korna ofta innebar 
olämpliga arbetsställningar såsom djupa böjningar, huksittande och sträck-
ningar. Dessutom visade intervjudelen på risk för olyckor. 

• Det fanns ett tydligt behov av teknisk utveckling av bindsle och hjälpmedel 
för styrning av kotrafiken. 
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 Bilaga 1 

 
Översikt över den experimentella drivningsgatan, ladugård, rastningsyta och de 
övriga ytor som korna passerade på väg från ladugård till bete. 
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Odränerad bark
Odränerad grus
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 Bilaga 2 

 
Bark 2, bark ovan dränering. Mätpunkt 0:0 i sydväst, vänster sida av gata efter sand 1. 
Mätpunktens position i förhållande till utgångspunkterna (fasta markeringar i början  
och slutet av respektive avsnitt) anges i meter (m). 
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 Bilaga 3 

 
Protokoll för mätning av gropar 

Datum: _____________ 

 

Avsnitt 
Antal 

gropar/0,5 m² Antal < 5 cm Antal 5-10 cm Antal > 10 cm 

A     

A     

A     

A     

B     

B     

B     

B     

C     

C     

C     

C     

D     

D     

D     

D     
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 Bilaga 4 

 
Temperaturprotokoll 

Temperatur vid olika djup under drivningsgatans olika delar. 

Datum: _____________ Tidpunkt: ___________ Lufttemperatur: ____________ 

 

 Bark 1 Sand 1 Bark 2 Sand 2 

Lufttemperatur     

Under slitlager marknivå      

Djup 20 cm     

Djup 40 cm     

Djup 60 cm     

Övrigt     
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 Bilaga 5 

 
Datum för anläggning av drivningsgatan, underhåll, andra händelser samt 
omfattningen på användningen av drivningsgatan framgår nedan. 

Datum Händelser på drivningsgatan. 

2000-06-30--07.05 Anläggning av drivningsgata. 

2000-10-10 Gatan jämnades till med lastare. 

2000-07-06--10-09 Betesgång, korna använde drivningsgatan varje dag 4 gånger om 
dagen.  

2000-10-10--10-29 Utevistelse period, korna använde drivningsgatan varje dag 2 gånger 
om dagen. 

2000-10-30 Gatan jämnades till med lastare. 

2000-11-14 Gatan passerades med traktor och plog då den vanliga vägen 
tillfälligtvis var blockerad. Det blev mycket djupa körspår i 
barkavsnitten. 

2000-11-22 Studiebesök på drivningsgatan i samband med en kurs. 

2001-01-04--01.08, 
10, 17, 24 

Korna rastas och passerar gatan 2 gånger per dag. 

2001-01-19 Gatan underhålls med påfyllning av bark och grus. 

2001-01-28 Mycket halt utanför ladugården och korna hålls inne till 01.03.12 

2001-03-12 Korna rastas varje dag fram till 01.05.13 och använder gatan 2 gånger 
per dag. 

2001-03-16 Gatan jämnades till med lastare, gruset var för löst 

2001-04-24 Gatan jämnades till med lastare, gruset var för löst 

2001-05-05 Öppnas till beteshagar 

2001-05-13 Korna ute första natten och gatan används 4 gånger per dag 

2001-09 Borrning efter vatten gjordes i skogsbacken i kanten av det inledande 
barkavsnittet och en slang drogs genom den första delen av det 
odränerade barkavsnittet. Kraftigt läckage uppstod i barklagret.  

2001-09-14 ca Korna stallades in pg a blöta förhållanden bl.a. i det odränerade 
barkavsnittet. Gatan slätades till och försök gjordes att fösa en del 
material inåt mot gatans mitt. Det var svårt att köra i det odränerade 
barkavsnittet. 

2001 hösten Kvigor och några hästar nyttjar gatan sporadiskt. 

2002-04 En del material skrapades av från odränerade barken, eftersom korna 
sjönk ner i det förra hösten. 

2002-07 Ytterligare material skrapades av från odränerade barken. 
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 Bilaga 6 

 
Förutsättningar för ekonomiska beräkningar 

Prisuppgifterna baseras på materialmängder för en drivningsgata som är 2,5 m  
x 40 m eller en yta som är 100 m². 

Transport 2 mil av grus, bark och flis, 4 mil av asfalt och betong samt 19 mil av 
Merolit har förutsatts. 

Kostnad för entreprenadmaskin schaktning, lastning har satts till 600:- per timme 
inkl. förare. Utläggning av 10 ton makadam per timme. 

Pris (exkl moms) på material i Uppsala området i februari 2003 har använts. 

Material Pris  Transport Pris inkl. 
transport  

Sand 0-4 50 kr/ton 38 kr/ton 88 kr/ton 

Grus 0-8 60 kr/ton 38 kr/ton 98 kr/ton 

Bärlager 0-40 70 kr/ton 38 kr/ton 108 kr/ton 

Makadam 16-27 75 kr/ton 38 kr/ton 113kr/ton 

Makadam 16-40 90 kr/ton 38 kr/ton 128 kr/ton 

Bark (”spillbark”) (antages att barken före 
packning väger 400 kg/m³ )  

40 kr/m³ 41 kr/m³ vid 
600 kg/m³  

67 kr/m³  

Flis (råflis för papper, ej så vass som flis 
från torrt virke) 

125 kr/m³ 41 kr/m³ vid 
600 kg/m³  

166 kr/m³  

Markväv klass 2 (termiskt bunden) 8 kr/m² Ej medräknad  

Markväv klass 3 (termiskt bunden) 12 kr/m² ------  ”  ------  

Dräneringsledning 90 mm 18 kr /m ------  ”  ------  

Ledning med fyllning (makadam),   2,5 m² 
dräneringsyta 

23 kr/m ------  ”  ------  

Betong K40  1087 kr/m³ 265 kr/m³  1352kr/m³  

Ränna för utlastning av betong  100.-/ m³   

Formsättn., armering (inkl. järn) och 
gjutning av betongplatta  

180.-/ m²   

Asfalt inkl. läggning    1600 kr/ton 

Merolit färdigpackad   750 kr/m³  

Tex Way inkl järnkrampor (pris 2002) 143 kr / m²  Fritt gården  

Hit grid 100 kr / m²  Fritt gården  

Cow carpet (inkl transp. fr Tyskland)   Osäker uppskattn 25 kr/m²  

 
Prisuppgifter  på naturmaterial och transportkostnader samlades in från Mälardalsområdet 
under februari 2003.  
Priser på syntetmaterial hämtades från aktuella återförsäljare, för Tex Way och Cow 
carpet kom uppgifterna från Danmark respektive Tyskland år 2002. Uppgifterna om Cow 
carpet var svåra att få tag i och är osäkrare än övriga.  
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 Bilaga 7:1 

Anläggningskostnad 

Bark dränerad Lågt gödseltryck Högt gödseltryck

100 m2 m2 100 m2 m2

Bark packad 30 cm (45 m³ packas till cirka 30 m³) 3000 30 3000 30
Arbete med läggning av bark år 1, 2 tim á 600.- 1200 12 1200 12
Bark år 2, 20 cm 2000 20 0
Arbete med läggning av bark år 2, 2tim á 600.- 1200 12 0
Summa ytlager kort hållbarhet 7400 74 4200 42

Markväv klass 2 800 8 800 8
Markväv utläggning 800 8 800 8
makadam 20 m³ , 28 ton á 113.-, 3200 32 3200 32
makadam utläggning 2 tim á 600.- 1200 12 1200 12
Markväv klass 2 800 8 800 8
Markväv utläggning 800 8 800 8
dräneringsledning 40 m á 18.-/m, fyllning 2,5 ton 1000 10 1000 10
utlägg drän ledn 40 m på 1,5 tim á 600.- 900 9 900 9
matjordsavtagning + planschaktning 4 tim á 600.- 2400 24 2400 24
Summa bärlager lång hållbarhet 11900 119 11900 119

faktor * faktor *
Årlig kostnad ytlager Antal år 4 0,295 2184,7 21,8 1 1,07 4494,0 44,9

Årlig kostnad bärlager Antal år 10 0,142 1694,3 16,9 10 0,142 1694,3 16,9

Årlig kostnad totalt 3879 39 6188 62

Bark odränerad utan markväv

Bark packad 20 cm 2000 20
Arbete med omläggning av bark from år 2 (år 1:1200:-) 2200 22
Summa ytlager kort hållbarhet 4200 42

faktor *
Årlig kostnad ytlager Antal år 1 1,07 4494 44,9

Årlig kostnad totalt 4494 45

Kostnad (kr) Kostnad (kr)

 

 

 

Syftet med uppställningen av kostnaderna är att det ska vara lätt att räkna om med egna 
prisuppgifter och övriga korrigeringar som beror på lokala förhållanden. Kalkylräntan har 
satts till 7 % och annuitetsfaktorn, faktorn för årlig kostnad framgår av tabellen nedan*.  
Genom att multiplicera faktorn med summan av kostnaderna för material med lång 
respektive kort hållbarhet kan man beräkna hur den årliga kostnaden förändras  
beroende på hur länge man bedömer att anläggningen kan användas. 
 
*Tabell. Annuitetsfaktor, faktor för årlig kostnad vid 7 % kalkylränta 

År: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Faktor: 1,07 0,553 0,381 0,295 0,244 0,21 0,185 0,167 0,153 0,142
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 Bilaga 7:2 

 

Flis dränerad Lågt gödseltryck Högt gödseltryck

100 m2 m2 100 m2 m2

Flis packad 20cm (25 m³  á 125.-+ 41.-) 4200 42 4200 42
Arbete med läggning av flis år 1, 2 tim á 600.- 1200 12 1200 12
Flis år 2, 10 cm 2100 21
Arbete med läggning av flis år 2, 2 tim á 600.- 1200 12
Summa ytlager, kort hållbarhet 8700 87 5400 54

Markväv klass 2 800 8 800 8
Markväv utläggning 800 8 800 8
makadam 20 m³ , 28 ton á 113.-, 3200 32 3200 32
makadam utläggning 2 tim á 600.- 1200 12 1200 12
Markväv klass 2 800 8 800 8
Markväv utläggning 800 8 800 8
dräneringsledning 40 m á 18.-/m, fyllning 2,5 ton 1000 10 1000 10
utlägg drän ledn 40 m på 1,5 tim á 600.- 900 9 900 9
matjordsavtagning + planschaktning 4 tim á 600.- 2400 24 2400 24
Summa bärlager 11900 119 11900 119

faktor * faktor *
Årlig kostnad ytlager Antal år 2 0,553 4811,9 48,1 1 1,07 5778,0 57,8

Årlig kostnad bärlager Antal år 10 0,142 1694,3 16,9 10 0,142 1694,3 16,9

Årlig kostnad totalt 6506 65 7472 75

Flis odränerad utan markväv

Flis packad 20cm 4200 42
Arbete med omläggning av flis from år 2 (år 1:1200:-) 2200 22
Summa ytlager kort hållbarhet 6400 64

faktor *
Årlig kostnad ytlager Antal år 1 1,07 6848 68,5

Årlig kostnad totalt 6848 68

Kostnad (kr) Kostnad (kr)

 

* se bilaga 7:1 
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 Bilaga 7:3 

 

Tex Way Lågt gödseltryck Högt gödseltryck

Gummimatta 5 års garanti 100 m2 m2 100 m2 m2

Tex Way matta 143.-/m² (pris 2002) 14300 143 14300 143
transport från södra Sverige
järnkrampor 30 st
utläggning fastsättning 3000 30 3000 30
Summa ytlager kort hållbarhet 17300 173 17300 173

Markväv klass 2 800 8 800 8
Markväv utläggning 800 8 800 8
makadam 20 cm (20 m³) 3200 32 3200 32
makadam utläggning 2 tim á 600.- 1200 12 1200 12
Sand 4 cm 600 6 600 6
utläggning sand 1 tim 600 6 600 6
Summa bärlager lång hållbarhet 7200 72 7200 72

faktor * faktor *
Årlig kostnad ytlager Antal år 7 0,186 3210,1 32,1 5 0,244 4219,3 42,2

Årlig kostnad bärlager Antal år 10 0,142 1025,1 10,3 10 0,142 1025,1 10,3

Årlig kostnad totalt 4235 42 5244 52

Hit grid (plastgaller) Lågt gödseltryck Högt gödseltryck

100 m2 m2 100 m2 m2

grus 2 cm 300 3 300 3
utläggning grus 1 tim 600 6 600 6
Summa ytlager kort hållbarhet 900 9 900 9
Hit grid cirka 100 kr/m² 10000 100 10000 100
transport ingår 0 0
utläggning 2 tim á 300 kr 600 6 600 6
makadam 10 cm (10 m³) 1600 16 1600 16
makadam utläggning 2 tim á 600.- 1200 12 1200 12
Markväv klass 2 800 8 800 8
Markväv utläggning 800 8 800 8
Summa bärlager lång hållbarhet 15000 150 15000 150

faktor * faktor *
Årlig kostnad ytlager Antal år 7 0,18555322 167,0 1,7 1 1,07 963,0 9,6

Årlig kostnad bärlager Antal år 10 0,142 2135,7 21,4 5 0,244 3658,4 36,6

Årlig kostnad totalt 2303 23 4621 46

Kostnad (kr) Kostnad (kr)

Kostnad (kr) Kostnad (kr)

 

* se bilaga 7:1 
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 Bilaga 7:4 

 

Cow carpet Lågt gödseltryck

100 m2 m2

Sand 10 cm (inkl hämtning och transport av matrl) 1300 13
sand utläggning 1 tim 600 6
Summa ytlager kort hållbarhet 1900 19

Cowcarpet 2500 25
utläggning cowcarpet 1000 10
Sand 10 cm 1300 13
utläggning sand 1 tim 600 6
matjordsavtagning + planschaktning inkl bortförsel 3000 30
Summa bärlager lång hållbarhet 8400 84

faktor *
Årlig kostnad ytlager Antal år 1 1,07 2033 20,3

Årlig kostnad bärlager Antal år 3 0,381 3200,8 32,0

Årlig kostnad totalt 5234 52

Kostnad (kr)

 

* se bilaga 7:1 
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 Bilaga 7:5 

Grus Dränerad Lågt gödseltryck Högt gödseltryck

100 m2 m2 100 m2 m2

Grus 15 cm + sand 5 cm 2900 29 2900 29
Arbete med pålägg av grus 2 tim á 600.- 1200 12 1200 12
Grus 20 cm år 2 2900 29
Arbete med pålägg av grus år 2, 2 tim á 600.- 1200 12
Summa ytlager kort hållbarhet 8200 82 4100 41

Markväv klass 2 800 8 800 8
Markväv utläggning 800 8 800 8
makadam 20 m³ , 28 ton á 113.-, 3200 32 3200 32
makadam utläggning 2 tim á 600.- 1200 12 1200 12
Markväv klass 2 800 8 800 8
Markväv utläggning 800 8 800 8
dräneringsledning 40 m á 18.-/m, fyllning 2,5 ton 1000 10 1000 10
utlägg drän ledn 40 m på 1,5 tim á 600.- 900 9 900 9
matjordsavtagning + planschaktning 4 tim á 600.- 2400 24 2400 24
Summa bärlager lång hållbarhet 11900 119 11900 119

faktor * faktor *
Årlig kostnad ytlager Antal år 6 0,210 1720,3 17,2 1 1,070 4387,0 43,9

Årlig kostnad bärlager Antal år 10 0,142 1694,3 16,9 10 0,142 1694,3 16,9

Årlig kostnad totalt 3415 34 6081 61

Kostnad (kr) Kostnad (kr)

 

* se bilaga 7:1 
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 Bilaga 7:6 

 

Makadam yta Lågt gödseltryck Högt gödseltryck

100 m2 m2 100 m2 m2

Sand 4 cm 600 6 600 6
utläggning sand 1 tim á 600.- 600 6 600 6
Makadam 30 cm (90.- + 38.- / ton, 1,4 ton /m³) 42 ton 5400 54 5400 54
Arbete med utläggning av makadam på yta (ej drivng) 800 8 800 8
Markväv klass 3 1200 12 1200 12
Markväv utläggning 800 8 800 8
Sand 10 cm 1300 13 1300 13
utläggning sand 600 6 600 6
matjordsavtagning + planschaktning 4 tim á 600.- 2400 24 2400 24
Summa material 13700 137 13700 137

faktor * faktor *
Årlig kostnad Antal år 8 0,167 2294,3 22,9 4 0,295 4044,6 40,4

Årlig kostnad totalt 2294 23 4045 40

Bärlager yta Lågt gödseltryck Högt gödseltryck

100 m2 m2 100 m2 m2

Sand 2 cm 300 3 300 3
utläggning sand 600 6 600 6
Bärlager 30 cm (70.- + 38.- / ton, 1,5 ton /m³) 45 ton 4900 49 4900 49
Arbete med utläggning av bärlager på yta (ej drivng) 800 8 800 8
Markväv klass 3 1200 12 1200 12
Markväv utläggning 800 8 800 8
Sand 10 cm 1300 13 1300 13
utläggning sand 600 6 600 6
matjordsavtagning + planschaktning 4 tim á 600.- 2400 24 2400 24
Summa material 12900 129 12900 129

faktor * faktor *
Årlig kostnad Antal år 8 0,167 2160,3 21,6 4 0,295 3808,4 38,1

Årlig kostnad totalt 2160 22 3808 38

Kostnad (kr) Kostnad (kr)

Kostnad (kr) Kostnad (kr)

 

* se bilaga 7:1 
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 Bilaga 7:7 

Betong

Betongplatta 8 cm  10 m³    100 m2 m2

Betong 1087.- / m³ + transport 4 mil 265.-/m³ 13500 135
Ränna för utlastn betong 100.-/ m³ 1000 10
formsättn., armering (inkl. järn) och gjutning á 180.-/ m² 18000 180
förstärkningslager 150 mm á 120.-/ton 2700 27
förstärkningslager 150 mm á 98.-/ton 2200 22
packning förstärkningslager 4 tim á 600.- 2400 24
utlägg drän ledn 40 m på 1,5 tim á 600.- 900 9
dräneringsledning 40 m á 18.-/m, fyllning 2,5 ton 1000 10
matjordsavtagning + planschaktning inkl bortförsel 3000 30
Summa material 44700 447

faktor *
Årlig kostnad Antal år 10 0,142 6364,3 63,6

Årlig kostnad totalt 6364 64

Asfalt

100 m2 m2

Asfaltbeläggning 6 cm, 150kg/m² 24000 240
bärlager 0-40, 12 cm, 18 ton á 108.- 2000 20
förstärkningslager  grus á 98.- , 50 cm,  75 ton 7400 74
packning bär och förstärknlager 4 tim á 600.- 2400 24
utlägg drän ledn 40 m på 1,5 tim á 600.- 900 9
dräneringsledning 40 m á 18.-/m, fyllning 2,5 ton 1000 10
matjordsavtagning + planschaktning inkl bortförsel 3000 30
Summa material lång hållbarhet 40700 407

faktor *
Årlig kostnad lång hållbarhet Antal år 3 0,381 15508,8 155,1

Årlig kostnad totalt 15509 155

Merolit yta Låg gödseltryck

100 m2 m2

Merolit 7500 75
2 personer flyttar reglar, fyller i mm, 4 tim á 200.-/ pers 1600 16
1 lastare á 600.- 4 tim 2400 24
1 vibrator á 600.-  4 tim 2400 24
förstärkningslager 150 mm á 120.-/ton 2700 27
förstärkningslager 150 mm á 98.-/ton 2200 22
packning förstärkningslager 4 tim á 600.- 2400 24
utlägg drän ledn 40 m på 1,5 tim á 600.- 900 9
dräneringsledning 40 m á 18.-/m, fyllning 2,5 ton 1000 10
matjordsavtagning + planschaktning inkl bortförsel 3000 30
Summa material lång hållbarhet 26100 261

faktor *
Årlig kostnad lång hållbarhet Antal år 10 0,142 3716,1 37,2

Årlig kostnad totalt 3716 37

Kostnad (kr)

Kostnad (kr)

Kostnad (kr)

 

    * se bilaga 7:1     
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 Bilaga 8 

 
Protokoll för bedömning av renheten på kornas juver och ben 

Datum:_______________   Väder:____________________________________ 

 

Ko nr Juver 
helt rent 

En 
spene 
smutsig 

2 spenar 
smutsiga 

3-4 
spenar 
smutsiga

Hela 
juvret 
smutsigt 

Klövar Utbred-
ning 
smuts 

Tjock-
lek 
smuts 

Sken-
ben 

Utbred-
ning 
smuts 

Tjock-
lek 
smuts 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

88

 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

89

 Bilaga 9:1 

 
Protokoll för gödslingsobservationer och intervallobservationer 
på beteende 

 

Före utsläpp Gödslar Urinerar Ligger Står Övrigt 

08:30 – 
08:39 

     

08:40 – 
08:49 

     

08:50 – 
08:59 

     

09:00 – 
09:09 

     

09:10 – 
09:19 

     

09:20 – 
09:29 

     

Utsläpp i 
ladugård 

  

Utsläpp 
utanför 
ladugård till 
väg 

  

Väg till driv-
ningsgata 

  

Drivnings-
gatan 
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 Bilaga 9:2 

 
Beteendeprotokoll, intervallobservationer samt kontinuerlig 
gödslingsregistrering 

Datum___________ Antal kor____________ Väder__________________ Utetemperatur_______ 

Tid Ligger Står Äter Dricker Går Gödslar Urinerar Övrigt 

Yta 1  
Bark 

        

Yta 2 
Foder 

        

Yta 3  
Backe 

        

Yta 4  
Bete ö. 

        

Yta 5     
Bete vä 

        

Tid         

Yta 1  
Bark 

        

Yta 2 
Foder 

        

Yta 3  
Backe 

        

Yta 4  
Bete ö. 

        

Yta 5     
Bete vä 

        

Tid         

Yta 1  
Bark 

        

Yta 2 
Foder 

        

Yta 3  
Backe 

        

Yta 4  
Bete ö. 

        

Yta 5     
Bete vä 
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 Bilaga 10:1 

 

Totalt antal gödslingar och antal gödslingar per ko och timme 
på olika ytor vid olika observationstillfällen under 2001 

Dag Tid Tot. 
antal 
gödsl. 

Bark Foder Backe Bete Väg Stall Plan Väg Drivn 
gata 

Syn-
liga 

antal 
kor 

Antal 
gödsl. 
per ko 
och 
timma 

04-09              

 15:19 -15:21 1        1  41 0,73 

 15:21-15:23 5       5   41 3,66 

04-10 08:30-09:30 55      55    41 1,34 

 09:30-09:32 *       *    * 

 09:32-09:34 2        2  41 1,46 

 09:34-09:36          * 41 * 

 09:38-15:10 119 53 59 0 7 0     39 0,54 

 15:20-15:22 1         1 41 0,73 

04-11 09:32-09:34 0        0  40 0,00 

 09:34-09:36 0         0 40 0,00 

 09:38-15:00 107 39 55 0 10 3     39 0,53 

 15:00-15:02 6         6 40 4,5 

04-24 15:28-15:30 7       7   41 5,12 

 15:30-15:32 1        1  41 0,73 

04-25 08:30-09:30 58      58    41 1,41 

 09:30-09:32 4       4   41 2,93 

 09:32-09:34 0        0  41 0,00 

 09:34-09:36 0         0 41 0,00 

 09:38-15:00 108 56 31 5 10 6     37 0,53 

 15:00-15:14 *        * *  * 

 15:14-15:16 5       5   41 3,66 

04-26 08:30-09:30 57      57    41 1,39 

 09:30-09:32 3       3   41 2,20 

 09:32-09:34 0        0  41 0,00 

04-27 08:30-09:30 55      55    41 1,34 

 09:30-09:32 1       1   41 0,73 

 09:32-09:34 2        2  41 1,46 

05-08 15:43-15:45 0        0  44 0,00 

 15:45-15:47 2       2   44 1,36 

* värde saknas 
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 Bilaga 10:2 

 

Totalt antal urineringar och urineringar per ko och timme 
på olika ytor vid olika observationstillfällen 

Dag Tid Tot. 
antal 
urine-
ringar 

Bark Foder Backe Bete Väg Stall Plan Väg Drivn 
gata 

Syn-
liga 

antal 
kor 

Antal 
urin. 
per ko 
och 
timma 

04-09              

 15:19 - 15:21 0        0  41 0,0 

 15:21-15:23 0       0   41 0,0 

04-10 08:30-09:30 19      19    41 0,46 

 09:30-09:32 *       *    * 

 09:32-09:34 0        0  41 0,0 

 09:34-09:36          * 41 * 

 09:38-15:10 152 26 51 0 4 1     39 0,37 

 15:20-15:22 0         0 41 0,0 

04-11 09:32-09:34 0        0  40 0,0 

 09:34-09:36 0         0 40 0,0 

 09:38-15:00 62 18 37 1 6 0     39 0,31 

 15:00-15:02 0         0 40 0,0 

04-24 15:28-15:30 0       0   41 0,0 

 15:30-15:32 0        0  41 0,0 

04-25 08:30-09:30 16      16    41 0,39 

 09:30-09:32 0       0   41 0,0 

 09:32-09:34 0        0  41 0,0 

 09:34-09:36 0         0 41 0,0 

 09:38-15:00 80 55 9 5 11 0     37 0,39 

 15:00-15:14 *       * *   * 

 15:14-15:16 0       0   41 0,0 

04-26 08:30-09:30 14      14    41 0,34 

 09:30-09:32 0       0   41 0,0 

 09:32-09:34 0        0  41 0,0 

04-27 08:30-09:30 16      16    41 0,39 

 09:30-09:32 0       0   41 0,0 

 09:32-09:34 0        0  41 0,0 

05-08 15:43-15:45 0        0  44 0,0 

 15:45-15:47 0       0   44 0,0 

 

 

 



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik... 
... är ett industriforskningsinstitut som forskar, utvecklar och informerar inom 
områdena jordbruks- och miljöteknik samt arbetsmaskiner. Vårt arbete ger dig 
bättre beslutsunderlag, stärkt konkurrenskraft och klokare hushållning med 
naturresurserna. 

Vi publicerar regelbundet notiser på vår webbplats om aktuell forskning och 
utveckling vid JTI. Du får notiserna hemskickade gratis om du anmäler dig på 
www.jti.slu.se 

På webbplatsen finns även publikationer som kan läsas och laddas hem gratis, t.ex.: 

JTI-informerar, som kortfattat beskriver ny teknik, nya rön och nya metoder inom 
jordbruk och miljö (4-5 temanr/år). 

JTI-rapporter, som är vetenskapliga sammanställningar över olika projekt. 

Samtliga publikationer kan beställas i tryckt form. JTI-rapporterna och JTI-informerar 
kan beställas som lösnummer. Du kan också prenumerera på JTI-informerar. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 


