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Förord
Allt fler mjölkkor i Europa mjölkas i dag i ett automatiskt mjölkningssystem
(AMS). Ett AMS är ny avancerad mjölkningsteknik i kombination med att korna
rör sig fritt i stallet och väljer när de vill äta, vila och bli mjölkade. Hela stallet är
övervakat och till viss del styrt utifrån lantbrukarens managementsystem. Många
olika forskningsområden återstår för att vi skall vara övertygade om hur systemet
bäst skall tillgodose kornas välfärd och samtidigt åstadkomma hög mjölkproduk-
tion.

I denna rapport redovisas ett examensarbete (20 poäng teknologi på D-nivå) av
teknikagronom-studerande Jenny Nordin. Studien har utförts under hösten 2001
inom VMS-samarbetet mellan JTI, DeLaval och SLU, där DeLaval har stått för
finansiering och kontakt med VMS-gårdar. Målsättningen var att undersöka om
olika grupperingsstrategier av mjölkkobesättningen påverka utnyttjandet av ett
frivilligt mjölkningssystem (VMS). Arbetet genomfördes på två svenska gårdar,
där systemutnyttjande och kotrafik bedömdes genom att beräkna nyckeltal av
systemets dataregistreringar. Uttrycket kotrafik är en bra bedömningsfaktor när
det gäller att se hur väl systemet är anpassat för korna. Ett system med bra ko-
trafik betyder att korna villigt cirkulerar runt i stallet, blir mjölkade och äter vid
ett flertal tillfällen under dygnet. Föreliggande rapport behandlar hur utnyttjandet
av VMS skiljer sig åt ifall hela besättningen på 100 korna går tillsammans och
delar på två mjölkningsstationer, eller om korna delas upp i två grupper med till-
gång till var sin mjölkningsstation.

Forskningsledarna Christel Benfalk och Stig Karlsson, båda JTI, har varit
handledare under examensarbetet. Opponent på redovisningen var Anne-Marie
Forsberg, doktorand på kotrafik vid SLU.

Alnarp i juni 2002 Ultuna, Uppsala i juni 2002
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Professor i jordbrukets Chef för JTI – Institutet för
byggnadsfunktion, JBT, SLU jordbruks- och miljöteknik

Författarens tack
Jag vill rikta ett varm tack till mina handledare Christel Benfalk och Stig Karlsson
på JTI, de har verkligen bidragit med sin kunskap och stöttat mig när problem har
uppstått. Jag vill även tacka DeLaval som gjort arbetet möjligt genom finansiering
samt tillhandahållning av information och studiegårdar. Min examinator professor
Krister Sällvik och min opponent Anne-Marie Forsberg tackas för den tid de lagt
ned och kommit med konstruktiva synpunkter. En eloge till de lantbrukare som
har haft mig klättrandes i stallarna och svarat på massor av frågor. Sveriges
Lantbruksuniversitet har stått för lokal, tekniska hjälpmedel och framförallt kaffe!
Slutligen skänker jag en tanke till alla de som jag har druckit kaffet med……
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Förkortningar och nomenklatur
Utveckling av ett nytt tekniskt system för automatisk mjölkning har gett många
nya begrepp. Systemen ser annorlunda ut mellan fabrikaten och till viss del
mellan länderna. Samma funktion kan därför ha getts olika benämning och kan
lätt blandas ihop. I denna studie har de olika begreppen följande innebörd:

AMS = $XWRPDWLVNW�PM|ONQLQJVV\VWHP. Omfattar hela stallet där
mjölkkorna vistas och som är anpassat till automatiserad
mjölkningsteknik (Everitt, 2000). Gemensam beteckning
för alla varumärken med automatisk mjölkningsteknik.

VMS = 9ROXQWDU\�0LONLQJ�6\VWHP. DeLavals registrerade varu-
märke för AMS.

Managementsystem = Det datoriserade övervakningssystemet (Everitt, 2000).

Mjölkningsstation = Avser mjölkningsenhet, robotarm, spenlokaliserings-
system, regler- och identifikationssystem, mätenheter
till managementsystemet och utportionerare av kraftfoder
i samband med mjölkning. Stationen har en djursida och
en kontrollsida. Kan vara av singelbox- eller flerbox-
variant.

Singelbox = En robotarm sköter mjölkningsprocessen i en mjölknings-
enhet.

Flerbox = En robotarm sköter mjölkningsprocessen i upp till fyra
mjölkningsenheter.

Mjölkningsenhet = Box för en ko där spenkoppspåsättning och mjölkning
sker genom maskinell automatik.

Väntutrymme = Utrymme som kan avgränsas framför ingången till
mjölkningsstationen. För att komma in i väntutrymmet
måste korna passera en selektions- eller envägsgrind,
vilket gör att de inte kan vända tillbaka.

Samlingsområde = Område framför mjölkningsstation och/eller selektions-
grind där korna står och väntar på sin tur. Inga grindar
eller dyl. avgränsar området.

Selektionsgrind = En grindportal läser av kons identitet och systemet
bestämmer om kon skall släppas igenom eller ej. Finns
som enkel- eller flervägsvariant med möjlighet att slussa
korna i olika riktningar.

Envägsgrind = Grind utan identifikation som bara kan passeras åt ett
håll. Öppnas av kon själv.



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

7

Sammanfattning
Drömmar på 70-talet om ett helt automatiskt mjölkningssystem (AMS) är för
dagens lantbrukare verklighet. Ett väl fungerande AMS minskar de tunga och
tidsbundna arbetet, samtidigt som de kan öka mjölkningsfrekvensen och därmed
mjölkproduktionen. Det ökande besättningsstorlekarna har på senare tid lett till
att ladugårdar med två mjölkningsstationer blir allt vanligare. De traditionella bås-
ladugårdarna har utvecklats under århundraden, men hur skall lösdriftstallar med
AMS byggas?

Inom detta arbete har studerats hur en uppdelning av besättningen i två grupper
med tillgång till en mjölkningsstation vardera utnyttjar systemet, i förhållande till
om alla korna hålls i en gemensam grupp och delar på två stationer. Jämförelsen
skedde på två konventionella gårdar med hjälp av framtagna nyckeltal. Bägge
gårdarna har två VMS (Voluntary Milking System) mjölkningsstationer från
DeLaval och använder sig av selektiv kotrafik. %HVlWWQLQJ�� hade alla korna
tillsammans, i medeltal 92 kor. Medan EHVlWWQLQJ�� var uppdelad i två grupper,
55 stycken i gruppen med de högproducerande korna och 51 i en lågproducerande
grupp.

De framräknade nyckeltalen gav klart bättre resultat för EHVlWWQLQJ�� jämfört med
EHVlWWQLQJ��. Korna i EHVlWWQLQJ�� hade bland annat en högre cirkulations- och
mjölkningsfrekvens, samtidigt som det tidsmässiga utnyttjandet av mjölknings-
stationerna var lägre. Det genomfördes lika många mjölkningar per dygn i de
bägge besättningarna, mjölkningarna resulterade dock i mer mjölk hos EHVlWWQLQJ
� och det trots att de var färre kor i systemet.

Jämförelse av den egna studiens resultat och liknande studie av Harms m.fl. (2002).
Den egna studien ger två resultat för den selektiva kotrafiken, ett för besättning 1
och ett för avdelning "hög".

Styrd kotrafik Selektiv kotrafik

per ko & dag Harms m.fl. Egen studie Harms m.fl. Egen studie
Avd. låg Bes.1 Avd. hög

Mjölkningar 2,63 2,61 2,56 2,85 2,40

Avvisningar 1,4 1,03 0,71 0,04 0,30

Ättillfällen 6,6 3,46 7,4 5,25 3,07

Resultaten kunde på grund av väldigt olika förutsättningar för de bägge besätt-
ningarna inte hänföras till gruppering eller ej gruppering. I stället verkade det vara
planlösningen genom selektionsgrindens funktion och placering tillsammans med
tid för mjölkning, som anger förutsättningarna för vilken kotrafik och utnyttjande-
grad systemet får.

Placeringen och funktionen av selektionsgrinden i EHVlWWQLQJ�� gjorde att besluts-
vägen för att komma till foderbordet blev väldigt enkel och positiv för korna,
vilket bl.a. ses genom lågt antal avvisningar. %HVlWWQLQJ�� hade en väldigt hög
beläggning i stallet, speciellt hos högmjölkarna, det gör det svårt för korna att få
tillgång till mjölkningsstationen och därmed sjunker deras vilja att besöka den. En
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svår beslutsväg bidrog även till ett dåligt utnyttjande av selektionsgrinden. Under
tiden för studien var selektionsgrinden i avdelningen med de lågmjölkande korna
i EHVlWWQLQJ�� ur funktion och därmed tvingades alla passeringar till foderbordet
gå igenom mjölkningsstationen. Den styrda kotrafiken som då uppkom bidrog till
en låg cirkulationsfrekvens och ett stort antal avvisningar i mjölkningsstationen.

Den genomsnittliga mjölkningstiden i EHVlWWQLQJ�� var nästan en minut längre än
för EHVlWWQLQJ��. En av orsakerna kan vara att korna dröjde sig kvar i mjölknings-
stationen för att böka fram mer kraftfoder. Detta ledde till att samma antal mjölk-
ningar per dygn i de bägge besättningarna tog över två timmar längre tid hos
EHVlWWQLQJ��� Det automatiska mjölkningssystemet hos EHVlWWQLQJ���hinner således
med färre antal mjölkningar och får ett lägre mjölkflöde från mjölkningsstationen.

Väntfållan i planlösning � ger korna valmöjlighet att välja station YlQVWHU eller
station K|JHU. Under de 27 dagar som undersöktes var det 18 % av korna i besätt-
ningen som i över 80 % av sina mjölkningstillfällen föredrog en specifik station.
Ännu tydligare i sitt val var 9 % av korna som i över 95 % av mjölkningarna
valde en och samma station. Det visar att vissa kor har preferens och gör ett val
av station.

När kotrafiken styrs med hjälp av en selektionsgrind får den en väldigt central roll
i trafikflödet av kor genom systemet. Selektionsgrinden bör placeras lättillgänglig
och vara en självklar väg för korna. Genom att ge kon enkla beslutsvägar och
klara förutsättningar kan köbildningen minskas och en högre cirkulationsfrekvens
bli möjlig, vilket leder till fler ättillfällen och högre mjölkningsfrekvens. Långa
mjölkningstider begränsar systemet och leder till att färre kor hinner mjölkas.
När korna får svårare att komma till mjölkningsstationen minskar deras vilja att
besöka stationen.

Många av de framtagna nyckeltalen är främst användbara på individnivå. Om
managementsystemet kontinuerligt räknar fram nyckeltalen och lagrar dem kan
lantbrukaren med hjälp av historisk data upptäcka förändringar hos individer.
Tillsammans med lättillgänglig information om respektive kos inställningar kan
dessa nyckeltal vara ett bra hjälpmedel för lantbrukaren, att inom den egna besätt-
ningen öka effektiviteten.

Summary
Dreams during the seventies of a fully automatic milking system (AMS) is reality
for farmers of today. Introduction of an AMS can relieve the farmer from substan-
tial daily work, and at the same time increase the milking frequency and thereby
the milk production. The increase in herd sizes during the last decade has led to
farms with two single stall systems being more and more common. Traditional
farms have developed over hundreds of years, and the question now is how to
build farms with AMS?

This study has compared the possibility to divide the cows into two groups with
one milking stall each, against holding the whole herd together shearing the two
milking stalls between each other. The studies were done on two commercial
farms with estimated measurement. Both farms had two single milking stalls from
DeLaval and used selectively guided cow traffic. In KHUG�� were all cows in the
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same group, on an average 92 cows. While KHUG�� were divided into two groups,
one with about 55 high yielding cows and the other with about 51 low yielding.

The results were significant better for KHUG�� compared to KHUG��. The cows in that
herd had a higher circulation and milking frequency, and at the same time a lower
time consuming utilisation. The number of milkings that took place per day was
the same for both herds, but it resulted in a higher yield for KHUG�� though it
consisted of fewer animals.

This study’s results compared to a similar study done by Harms et al. (2002). For
selectively guided cow traffic this study has two results, “herd “1 and group “high”.

Guided cow traffic Selectively guided cow traffic

per cow and day Harms et al. Own study Harms et al. Own study
Group low Herd 1 Group high

Milkings 2.63 2.61 2.56 2.85 2.40

Additionally visits 1.4 1.03 0.71 0.04 0.30

Feeding periods 6.6 3.46 7.4 5.25 3.07

Because there were to many dissimilarity conditions between the both herds, the
results could not be related to whether the cows were grouped or not. It seems
instead that it is the design of the barn, the selection gates function and location,
together with the time for milking that decide the conditions and utilisation of the
system.

Due to the location and function of the selection gate in KHUG�� the access to the
feeding area is very clear and distinct to the cows, which is shown on the very low
number of additional visits. The herd size was quite big in KHUG��, especially the
group with the high yielding cows, which made it hard for the cows to access the
milking stall and their will to go there decreased. A complicated access to the
feeding area did also contribute to a low use of the selection gate. During the time
of the study the selective gate in the group with low lactating cows were out of
order, and all visits to the feeding area were forced to go through the milking stall.
The cow traffic was forced to be guided and it led to a low number of circulations
and a large number of additional visits in the milking stall.

The average milking time in KHUG�� was almost one minute longer than in KHUG��.
One of the causes can be that the cows seemed to stay in the milking stall after the
milking was over in order to try to get some more concentrate. This caused that
the same number of milkings per day took almost two hours longer to accomplish
in KHUG��. The AMS for KHUG�� can not carry through the same amount of milkings
and has a lover flow of milk than KHUG��.

The waiting area in front of the milking stalls in KHUG�� gives the cows the possi-
bility to choose milking stall, one is to the right and the other to the left. During
the 27 days the study proceeded there were 18 % of the cows that in over 80 %
of their milkings preferred one specific milking stall, even more distinct were
those 9 % of cows who in more than 95 % of their milkings made a choice. This
indicates that some cows have a preference for milking stall.
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When the cow traffic is selective guided the gate gets a very central role in the
flow of cows through the system. In these cases the gate should be accessible
and a obvious way to choose for the cows. By giving the cows easy access and
obvious conditions the queuing will decrease and a higher circulation frequency
is possible, this can give more feeding opportunities and a higher milking fre-
quency. Long milking time restricts the system and leads to that a fewer number
of milkings can be carried out. When it is getting harder for the cows to get into
the milking stall their will to go there decrease.

Many of the estimated measurements have their primary usefulness on the indi-
vidual level. If the management system calculated the key factors continually the
farmer could use this historic data to discover if certain animals changed in their
pattern. Together with easily accessible information about each cows settings,
these measurements can be a good resource for the farmer to within the own herd
increase the efficiency.

Inledning
De första idéerna om ett helt automatiserat mjölkningssystem tog fart i mitten
av 70-talet. Det var de ökande besättningsstorlekarna i länder med familjedrivna
lantbruk och det samtidiga ökandet av kostnaden för arbetskraft som var huvud-
orsakerna för utvecklingen (de Koning m.fl., 2002). Det fanns även andra faktorer
som t.ex. arbetsbelastning och mjölkproduktion som kunde förbättras i och med
en automatisering (Rossing & Hogewerf, 1997).

Ett automatiskt system har sedan dess växt fram genom utveckling av identifika-
tionssystem, kraftfoderautomater, automatiska avtagare av mjölkningsorganen,
mjölkmängdsinformation och sensorer för att upptäcka juverproblem. Det slutliga
var att utveckla en automatisk spenkoppshantering. Målet var ett helt automatise-
rat mjölkningssystem. Det tog dock nästan ett årtionde att ta fram en automatiskt
spenkoppshantering och ett komplett integrerat och pålitligt AMS (de Koning
m.fl., 2002).

De första kommersiella automatiska mjölkningssystemen togs i bruk i
Nederländerna 1992, sedan dess har intresset och försäljningen av AMS ökat
kraftigt. Den huvudsakliga marknaden för AMS är länder med höga arbetskost-
nader, höga uppfödningskostnader, höga mjölkpriser och familjedrivna lantbruk
(Lind m.fl., 2000). I slutet av år 2001 fanns det över 1100 gårdar i världen med
AMS, mer än 90 % av dessa gårdar är lokaliserade i nordvästra Europa. AMS
förväntas även ha potential i såväl USA som Kanada. Automatisk mjölkning
har blivit ett faktum i stället för dröm för många lantbrukare och deras familjer
(de Koning m.fl., 2002).

Automatiseringen av mjölkningen kommer att öka besättningsstorlekarna över
Europa, men det kommer inte nödvändigtvis att leda till en stor industrialiserad
mjölkproduktion. Vi kan i stället förvänta oss att utvecklingen av mjölkgårdarna
kommer att leda till en storlek som kan behålla och säkra en tillräcklig inkomst
för de familjeägda företagen (Schön m.fl., 1992).
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Det centrala i ett AMS är mjölkningsstationen där kon placerar sig i en box-
liknande mjölkningsenhet. Kon blir sedan mjölkad med maskinell automatik
utan att mjölkaren behöver närvara. Förutsättningarna för att det skall fungera
är att korna hålls i ett lösdriftsstall och likväl som de besöker foderbordet flera
gånger per dag, besöker de mjölkningsstationen (Halachmi m.fl., 2000).

Genom att installera ett automatiskt mjölkningssystem påverkas arbetsrutinerna,
mjölkproduktionen, kobeteendet, utfodringsrutiner, byggnadslösningar och
management. Alla dessa faktorer måste tas hänsyn till vid utformandet av plan-
lösning till ett AMS-stall, eftersom konceptet med automatisk mjölkning är att
planlösningen skall motivera kon att besöka mjölkningsstationen ofta (Halachmi
m.fl., 2000).

De mest uppenbara fördelarna med ett AMS, jämfört med de konventionella
mjölkningsstallen, är det minskade arbetsbehovet, speciellt det repetitiva arbetet
med spenkoppspåsättning. Lantbrukaren blir inte lika tidsbunden till olika aktivi-
teter i stallet som mjölkning och utfodring. Arbetet förskjuts från att ha bestått
av ett tidskrävande manuellt arbete med djuren till service av utrustningen och
managementbeslut (Spahr & Maltz, 1997). Men förhoppningen är att systemet
inte bara skall avlasta bonden, utan även öka kornas mjölkningsfrekvens och där-
med öka mjölkproduktionen (Devir m.fl., 1997). De flesta kor mjölkas fortfarande
två gånger per dag, trots att mjölkmängden har dubblats under de senaste 30 åren.
Långa intervall mellan mjölkningarna är inte optimalt för den högproducerande
kon. De visar på ett behov av att öka mjölkningsfrekvensen till tre gånger per dag
(Rossing m.fl., 1997). En ökning av mjölkningsfrekvensen ökar mjölkproduk-
tionen hos korna med ytterligare 5 till 25 % (Hillerton & Winter, 1992; Parsons,
1988). Även ökad mjölkkvalité och bättre djurhälsa är möjliga fördelar med ett
AMS (Lind m.fl., 2000).

Konsumenternas medvetenhet och ökande intresse för hur livsmedel produceras
rör inte enbart livsmedelssäkerhet, utan innefattar även etiska aspekter på djur-
hållning. Automatisk mjölkning ger underförstådda associationer av obevakad
mjölkning utförd av en maskin. Detta kan väcka osäkerhet och är hänseenden
som måste tas i tu med i ett tidigt skede. Ett steg mot säkerhetsställande av mjölk-
kvalité och produktionen är genom regleringar såsom EU:s hälsoregler och hygien
direktiv (Lind m.fl., 2000).

Familjedrivna jordbruk är den vanligaste formen av mjölkgårdar i Sverige. Stora
strukturomvandlingar i lantbruket under de senaste decennierna har dock lett till
en minskning av antalet kor och företag med mjölkkor. De gårdar som blivit kvar
har i stället ökat besättningsstorleken. År 2000 fanns 18,6 % av mjölkkorna i
besättningar med fler än 74 kor (Jordbruksstatistisk årsbok 2001, SJV).

Det finns i dag ett tiotal varianter av AMS, varav fem är representerade i Sverige.
I början av april 2002 fanns det 123 AMS-gårdar i Sverige fördelade på: VMS
från DeLaval (62 st), Astronaut från Lely (50 st), AMS Liberty från Prolion (6 st),
Merlin från Fullwood (3 st) och Leonardo från Westfalia (2 st) (pers. medd.
Everitt, 2002).
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Detta examensarbete är utfört i samarbete med JTI – Institutet för jordbruks- och
miljöteknik och DeLaval. JTI är ett industriforskningsinstitut som arbetar med
tillämpad forskning. DeLaval tillverkar och marknadsför det automatiska mjölk-
ningssystemet Voluntary Milking System (VMS). En mjölkningsstation i VMS
klarar, beroende på produktionsnivå, att mjölka en besättning på 50 till 55 kor
(pers. medd. Jakobsson, 2001). Det faktum att många gårdar börjar ha större
besättningar än så, innebär att VMS-stallar med två och tre mjölkningsstationer
börjar bli allt vanligare. I stallar med fler än en mjölkningsstation av singelboxtyp,
finns valmöjligheten att dela upp besättningen i grupper med en station i vardera
grupp. Stallet kan även vara utformat som ett system där alla korna går tillsammans
och delar på mjölkningsstationerna.

Litteraturstudie
Automatiskt system

När det talas om AMS ligger huvudintresset oftast på själva mjölkningsstationen,
men namnet "automatiskt mjölkningssystem" innefattar hela ladugården som ett
automatiskt system (Halachmi m.fl., 2000).

En av utgångspunkterna vid utvecklingen av systemet var att kon hade ett natur-
ligt behov av att bli mjölkad och självmant skulle söka upp en plats där hon blev
mjölkad (Hillerton, 1997). En automatiserad mjölkningsstation dit kon skulle lära
sig att gå när hon tyckte det var dags för mjölkning konstruerades. Antagandet att
kor frivilligt vill bli mjölkade visade sig inte vara hela sanningen. Kor med fulla
juver väljer alltid att äta framför att bli mjölkad (Lind m.fl., 2000). För att få ett
högt antal mjölkningar måste korna lockas med kraftfodergivor i mjölknings-
stationen och i många fall styrs även korna genom ett grind- och identifierings-
system (Ketelaar-de Lauwere m.fl., 2000).

En lyckad övergång till AMS beror till väldigt stor del på planlösningens utform-
ning, utfodringsrutiner och lantbrukarens managementsystem. Alla delarna måste
uppmuntra kon till att av "fri" vilja besöka stationen så många gånger som är
optimalt för hennes laktationsstadium (Devir m.fl., 1996; Halachmi m.fl., 2000).
Inom managementsystemet är det viktigt att ha realistiska förväntningar, erfaren
support, flexibilitet och disciplin att kontrollera systemet och korna, vilja att
arbeta med datahantering och kontinuerligt underhåll av tekniken (de Koning
m.fl., 2002).

Hela systemet styrs av managementprogrammet som är ett avancerat data- och
identifieringsprogram, tillgängligt dygnet runt och utan att lantbrukare behöver
närvara (Spahr & Maltz, 1997). Det ständiga närvarandet av ett system i stallet
som registrera händelser kan ge oss information om korna "on-line". Vi kan
analysera registreringar som mjölkproduktion, mjölkkvalité, grindpasseringar,
vikt, aktivitet och foderkonsumtion. På så vis blir ett stort individuellt manage-
mentsystem möjligt, med bl.a. reproduktion och hälsoläge som kan karakteriseras
för varje ko. Genom individuella mjölknings- och utfodringsstrategier kan pro-
duktionseffektiviteten öka. Det är lantbrukaren som själv ställer in och hanterar
varje kos inställningar och blir det något fel blir lantbrukaren larmad (Devir m.fl.,
1996).
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En del marknadsföring av AMS framhåller hur arbetsbesparande det är, stor del
av det fysiska arbetet underlättas och arbetstiderna blir friare (Sphar & Maltz,
1997). Flera modellstudier visar på en fysisk arbetsbesparing på 30 till 40 %,
jämfört med manuell mjölkning två gånger om dagen (Sonck & Donkers, 1995).
Arbetet för lantbrukaren omfördelas till att mer bestå av övervakning, kontroll och
systeminställningar. Totala arbetstiden kommer i många fall inte att förändras så
mycket. Sonck (1992) pekar också på risker med nya psykologiska ansträngningar
i och med ett högteknologiskt system. Mjölkningen har även blivit en 24-timmars
process, vilket innebär att tekniska fel kan uppkomma 24 timmar om dygnet och
en jouransvarig måste därför alltid finnas tillgänglig (de Koning m.fl., 2002). Vid
byte av produktionsutförande till AMS är det många nya faktorer att ta hänsyn till
och nya tankesätt ska accepteras (van´t Land m.fl., 2000).

Ett AMS är således så mycket mer än en robot som fäster spenkoppar. Fördelarna
med ett AMS är ur lantbrukarens synvinkel minimerad arbetsinsats och närvaro
vid mjölkning samtidigt som mjölkningsfrekvensen och därmed mjölkproduk-
tionen ökar. Från kons synvinkel ökar den individuella valmöjligheten och det
individuella managementsystemet kan optimera varje kos mjölkningsfrekvens
och kraftfoder tilldelning, vilket i sin tur motverkar negativa effekter på hälsa och
reproduktion (Devir m.fl.,1995).

Mjölkningsstationen

De automatiska mjölkningssystem som finns på marknaden i dag har antingen en
mjölkningsstation bestående av singelboxsystem eller flerboxsystem. I ett singel-
boxsystem mjölkas korna en och en, medan i ett flerboxsystem kan upp till fyra
kor mjölkas samtidigt (de Koning m.fl., 2002).

Flerboxvarianten kan mjölka fler kor per timme men antalet kor per box och
timme är lägre för flerboxvarianten än för singelboxarna p.g.a. det gemensamma
insläppet. I flerboxsystemet (4 enheter) mjölkas ca 4 kor per box och timme
medan 6-8 kor mjölkas i ett singelboxsystem (Opubl. Schön & Wendl, 2001).
Singelboxsystem, som är de vanligaste systemen i dag (Wendl m.fl., 2000), har
alltså en betydligt lägre mjölkningskapacitet i timmen än de manuella mjölknings-
stallen. Ett normalt mjölkningsstall (fiskbensstall 2×5) kan mjölka 30 till 45 kor
i timmen beroende på mjölkarens arbetsrutiner (Ekelund, 1977). Det krävs därför
att mjölkningsstationen är tillgängligt hela dygnet, och att mjölkningarna sprids
över dygnet, för att maximalt antal kor skall hinna bli mjölkade. Systemet är dock
inte tillgängligt alla 24 timmar, eftersom det skall diskas tre gånger per dygn i
enlighet med branschpolicyn från svenska mejeriorganisationen (Everitt, 2000).
Av den återstående tiden bör inte stationen vara utnyttjad över ca 80 % för att inte
påverka kornas fria val alltför mycket (Rossing m.fl., 1997). Tidsbegränsningarna
har som följd att ca 130 mjölkningar kan utföras per dygn (Ipema, 1997). I den
tekniska prövningen av Lelys AMS "Astronaut" uppger dock företaget att så
mycket som ca 180 mjölkningar är möjligt per dygn (Oostra & Sällvik, 1998).
Med ett AMS önskar man även öka antalet mjölkningar per ko och dag till fler än
två. Vissa undersökningar har visat att en ökning av mjölkningsfrekvensen skulle
kunna ge en produktionsökning på 5 till 25 % (Hillerton & Winter, 1992). Alla
aspekter sammanslaget ger detta ett realistiskt antal kor på 50 till 55 stycken per
singelbox (Wenzel, 2000).
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När en ko har placerat sig i mjölkningsenheten blir den identifierad och boxens
längd justeras. Sedan tvättas spenarna för att undvika att partiklar kontaminerar
mjölken och för att minimera risken för överföring av juverpatogener. Tvättningen
kan ske genom roterande borste(ar) av något slag i kombination med vatten, tvätt
i separat tvättkopp eller tvätt i spenkopparna före mjölkning (de Koning m.fl.,
2002). Vissa flerboxsystem kan även ha en separat tvättbox som kon passerar
igenom före mjölkning (Macuhová & Bruckmaier, 2000).

Flerboxsystem har en robotarm på räls och upp till fyra separata mjölkningsenheter.
Mjölkningsutrustning finns till varje enhet och är därför skilt från robotarmen.
Varje mjölkningsenhet har fyra spenkoppar på en speciell hållare. Robotarmen rör
sig på rälsen mellan mjölkningsenheterna, plockar upp spenkopparna och påbörjar
påsättningen (de Koning m.fl., 2002). Robotarmen är utrustad med ett sensorsystem
som lokaliserar spenarna och en greppkonstruktion som hämtar spenkopparna och
fäster dem på spenarna. Lokaliseringen av spenarna kan ske med laser, ultraljud,
koordinater och känsel sensorer. Efter slutförd mjölkning dras krubban tillbaka
och den främre utgångsgrinden öppnas så att kon kan lämna boxen (Olofsson m.fl.,
2001).

Utformning av mjölkningsenheten bygger på kraftfoderstationer. Automatisk
mjölkning förlitar sig på kons motivation att mer eller mindre frivilligt besöka
mjölkningsstationen. Huvudmotivet för korna att besöka stationen är tilldelningen
av kraftfoder, därför har alla AMS utrustats med kraftfoderautomater i mjölk-
ningsstationerna (de Koning m.fl., 2002).

När besättningsstorlekarna ökar och kontakten skötare - djur blir allt mindre,
behövs hjälpmedel som sensorer för att vi skall kunna kontrollera djurens hälso-
status (Spahr & Maltz, 1997). Stor del av forskningen runt AMS idag syftar till att
ta fram sensorer som "on-line" kan mäta parametrar i mjölken och utifrån dessa
informera om kons status. Genom att mäta den elektriska konduktiviteten i mjöl-
ken, mjölkmängd, mjölktemperatur och aktiviteten hos kon, finns det potential att
på ett tidigt stadium upptäcka klinisk mastit och kor i brunst. Mycket forskning
och utvärdering återstår dock för att veta vilka sensorer som är pålitliga (Maatje
m.fl., 1994). Under den tekniska prövningen av ett antal olika system kom Oostra
& Sällvik (1998; 2000; 2001a) fram till att genom att mäta den elektriska lednings-
förmågan i mjölken per juverfjärdedel, kunde de flesta mastiter detekteras ett par
dagar innan utbrott. Medan om konduktiviteten mättes på totalmjölken (alla fyra
juverdelar tillsammans) var det mycket svårt att upptäcka avvikelser i mjölkens
ledningsförmåga.

Alla automatiska system är utrustade med ett sensorsystem som kontrollerar den
tekniska funktionen. Sensorvärden från mjölkningen och tekniska prestanda lagras
i databasen och ett managementprogram analyserar data för att kontrollera för-
hållandena och förutsättningarna för kon att bli mjölkad. Vid allvarliga fel larmas
lantbrukaren exempelvis genom textmeddelande till mobiltelefonen (de Koning
m.fl., 2002).
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Kobeteende

Social rangordning

Korna rangordnar sig sinsemellan men rangordningen behöver inte vara linjär.
Planlösning och hantering av korna påverkar interaktionerna mellan korna, vilket
är viktigt för förutsägandet av händelser för korna. Liggbåsen är viktiga tillflykts-
orter, där ranglåga kor kan komma undan ranghöga (Wierenga, 1991). Ranglåga
kor har ofta svårare att få tillgång till foder om antalet ätplatser och utfodrings-
tillfällen än begränsat (Oostra & Sällvik, 2001b). I Rudbergs (2000) undersökning
såg de högrankade korna, i större utsträckning än de lågrankade, ut att kunna
bestämma när de ville äta och bli mjölkade. De lågrankade korna (i detta fall de
yngre korna) hade även i genomsnitt sex minuter längre väntetid framför mjölk-
ningsstationen än kor med hög rang.

Olofsson m.fl. (2001) visade på signifikant skillnad av antalet registreringar vid
mjölkningsstationen vad gäller ranghöga och ranglåga kor. Ranglåga mjölkas
färre gånger, får tillgång till foder färre gånger och försöker oftare passera selek-
tionsgrinden som leder direkt till foderbordet trots att de har samma avkastning
och därmed samma behov som kor med hög rang.

Hurnik (1992) tror att man skulle få en positiv effekt om man ökade antalet mjölk-
ningsenheter så att korna kunde bli mjölkade samtidigt, eftersom kor gärna syn-
kroniserar sitt beteende. Vid lösdrift med djupströbädd har ett mer synkroniserat
beteende hos korna uppmärksammats än vid liggbås, men det har inte påverkat
den totala liggtiden (Wierenga & Hopster, 1990).

Några beteendestörningar hos kor i AMS-stallar har inte påträffats under någon
av de ny teknikprovningar som har genomförts. Snarare verkar kor i AMS-stallar
vara lugnare och mer harmoniska. Detta kan komma sig av att korna inte tvingas
till samma dygnsrytmer och därmed slipper göra allt samtidigt (Oostra & Sällvik,
2001a; Olofsson m.fl., 2001).

Tidsfördelning

Även om synkronisering är något djupt rotat i kors beteende så verkar det som om
mindre grupper inom besättningen faller in i samma mönster och inte hela besätt-
ningen. Gruppsynkroniseringen blir särskilt tydligt under betessäsongen (Olofsson
m.fl., 2001). Även Jensen (1993) skriver att inom de stora hjordarna av nötkreatur
bildas mindre kärnflockar på upp till 15 djur.

En ostörd flock av nötkreatur har en bestämd dygnsrytm. De betar under fyra till
fem olika perioder: tidig på morgonen, mitt på dagen, sent på eftermiddagen och
under natten. Sammanlagt ägnar de fyra till nio timmar åt att beta (Jensen, 1993).
En undersökning av Wierenga och Hopster (1991) på hur kor fördelar sin tid
mellan ligg- och ätavdelningen visade att mellan kl. 07:00 och 23:00 spenderar
korna minst 10 min per timme i medeltal i ätavdelningen. Högst aktivitet i ät-
avdelningen var det vid 07:00, 14:00 och 16:00. Den lägsta aktiviteten var som
förväntat under natten, mellan 00:00 och 06:00 då de flesta korna låg i liggbåsen.
Andra undersökningar kom fram till väldigt liknande resultat, att kor vilar helst
under de tidiga morgontimmarna (Wendl m.fl., 2000; Artmann & Bohlsen, 2000).
Den lägsta mjölkningsaktiviteten observerades även här mellan midnatt och 05:00,
medan högst mjölkningsaktivitet var det under morgonen och på eftermiddagen.
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Oostra & Sällvik (2001b) kom i sin studie fram till att dygnsrytmerna hos korna
är beroende av efter vilka klockslag fodertilldelning sker. Med många utfodrings-
tillfällen blev konkurrensen om fodret mindre, men de tidiga morgontimmarna
var även här de minst attraktiva mjölkningstiderna. Om tiderna mellan fodertill-
delning ändras så ändras även kornas tidsrytmer. En undersökning med fri ko-
trafik visade att om kon får välja fritt föredrar hon att fördela sitt foderintag på sju
ätperioder. Mindre än fem ätperioder bör därför betraktas som en begränsning av
kornas fria val av ätbeteende (Olofsson m.fl., 2001). Andra försök har visat att kor
som går i ett system med styrd kotrafik äter kortare tid och står längre tid sysslo-
lösa i liggbåsen (Ketelaar-de Lauwere & Ipema, 2000). Högre äthastigheter under
styrd kotrafik kan tyda på att kons ätbeteende blir påverkat (Olofsson &
Wiktorsson, 1994).

Varje ko har en egen dygnsrytm (Wierenga & Hopster, 1991). En av de indirekta
effekterna av AMS är hur den påverkar kons tidsbudget. Webster (1995) visade
att med ökat antal mjölkningar per dygn påverkas inte totaltiden för ätande och
liggande. Den "påtvingade" ståtiden p.g.a. fler mjölkningstillfällen anpassades
genom kompenserade ät- och liggmönster. Antalet vistelser i ligg- och foder-
avdelningen minskade när en fri kotrafik ändrades till styrd (Ketelaar de-Lauwere
m.fl., 2000), samtidigt som längden på besöken ökade. Trots påverkan på kons
tidsbudget gynnas kons möjlighet till ett naturligt beteende genom det automatiska
mjölkningssystemet, eftersom kon själv kan välja sina dagliga rutiner. Enligt
många etologer får korna en bättre välfärd när de själva kan välja när de vill äta
och bli mjölkade (Lind m.fl., 2000). Men när systemet närmar sig sitt maximum
i antal mjölkningar per dygn, blir utnyttjandet av stationen mer jämn över dygnet
och tvingar därmed vissa kor att ge upp sitt individuella tidsmönster (van´t Land
m.fl., 2000).

Överbeläggningsförsök av Wierenga och Hopster (1990) visade att en 25-procentig
överbeläggning inte reducerar kornas normala liggtid. Tiden som korna tillbringar
stående i liggbåsen reducerades med 43,8 minuter per 24 timmar. Vid en över-
beläggning på 55 % reducerades kornas liggtid med 54,7 minuter och tiden stående
i liggbåsen med 46,8 minuter per 24 timmar. En reducering i liggtid drabbade
framförallt korna med låg rang.

Kostnad för
välfärd

svält

Produktivitet

Optimal välfärd
Stress
Produktions-
sjukdommar

Bild 1. Hur produktivitet påverkar välfärd hos produktionsdjuren (Webster, 1995).
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Det finns de som anser att djuren inom den agrara sektorn uppfattas som
maskiner. Webster (1995) illustrerar i bild 1 hur effekten av ökad produktion
påverkar djurens välfärd. Låg produktionsnivå är oftast kombinerat med sämre
välfärd. Fodret och inhysningen är av dålig kvalité, beroende på att både lant-
brukaren och djuren lever under sämre förhållanden. En ökning av produktions-
nivån kommer till en början att föra med sig fördelar för djuren i form av näring
och miljö. Det kommer dock till en nivå där en ökning av produktionsnivån redu-
cerar välfärden. Detta kan ske genom sänkt kondition som exempelvis avvikelser
i ämnesomsättningen och skelettet, eller sänkt livskvalité t.ex. genom problem
med överbeläggning, aggressioner och kronisk smärta.

Kotrafik

I ett lösdriftsstall med AMS skall korna själva gå mellan liggavdelning, foderbord,
kraftfoderautomater och vatten. Trafiken skall kunna ske utan att det uppkommer
flaskhalsar i systemet och korna skall själva kunna bestämma när det vill göra
vad. Önskemålet är att korna cirkulerar runt i stallet 6 till 8 gånger per dag
(Pirkelmann, 1992) Ett stort antal cirkulationer per dag är bra både ur hälsoläge
för kon och för lantbrukarens ekonomi, då hög cirkulationsfrekvens ofta leder till
hög mjölkningsfrekvens (Olofsson m.fl., 2001; Hillerton & Winter, 1992). Detta
nya managementsystem hur korna rör sig i systemet har gett upphov till det nya
begreppet "kotrafik". Hur kotrafiken lyckas hänger till stor del ihop med plan-
lösningen (Lind m.fl., 2000).

Fodertilldelning

Genom väl planerad fodertilldelning kan man få bättre kotrafik, d.v.s. få korna att
passera mjölkningsstationen ofta. Att äta är en elementär funktion i beteendet som
påverkar kons målorienterade rörelse (Pirkelmann, 1992). Av största vikt för ett
AMS är därför att det finns foder tillgängligt dygnet runt för korna (de Koning
m.fl., 2002).

Tidiga undersökningar i AMS har visat att kor inte frivilligt besöker mjölknings-
stationerna regelbundet om de inte blir belönade (Ipema m.fl., 1987). Prescott
(1996) fann inga bevis för hypotesen att kor med mycket mjölk i juvret frivilligt
vill bli mjölkade. Även ökade intervall mellan mjölkningarna gav inget bättre
resultat. Kor som fick välja mellan att äta och bli mjölkade, valde alltid att äta.

När kor som var vana att bli mjölkade i mjölkningsstationen inte längre blev
erbjuden kraftfoder i stationen minskade deras vilja att besöka den snabbt. Kor
som belönades med kraftfoder i mjölkningsstationen eller som var tvungna att
passera stationen för att komma till fodret, besökte stationen sex gånger per dag.
Försöken visade att ett AMS-stalls planlösning måste baseras på kons önskan att
äta, för att få henne motiverad till att besöka mjölkningsstationen (Lind m.fl.,
2000). Eventuellt kan kraftfoder även vara tillgängligt efter mjölkningsstationen
för att locka korna snabbare ut (Stefanowska m.fl., 1997).

Vid utfodring flera gånger per dag periodiserar och synkroniserar korna i besätt-
ningen sitt beteende. Om utfodring däremot endast sker en gång per dag används
foderbordet mer utspritt under dagen (Pirkelmann, 1992). Det bör vara en regel-
bunden daglig rytm i foderkonsumtionen med hänsyn till att upprätthålla den
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önskade mjölkningsfrekvensen. Eftersom antal ättillfällen påverkas av utfodrings-
rutinerna bör det alltid finnas foder av bra kvalitet tillgänglig för att undvika
toppar i besöksfrekvensen till foderbordet (Ipema, 1997).

Efter det att kon har ätit kraftfoder vill hon oftast dricka. Vattnet bör placeras en
bit ifrån kraftfoderautomaterna så att kon går och undviker att det blir bråk runt
automaterna. Det finns även de som använder sig av vattentilldelning som styr-
medel (Pirkelmann, 1992). Metz-Stefanowska m.fl. (1992) visade på klara ten-
denser att kor dricker mer efter det att de blivit mjölkade.

Fri kotrafik

Fri kotrafik är en vanlig företeelse i AMS-besättningarna i Europa. En inventering
av van´t Land m.fl. (2000) visade att det var 11 av de 13 besökta gårdarna som
använde sig av fri kotrafik.

Vid fri kotrafik i ladugården finns det inga grindar som hindrar kon från att gå
mellan foderbordet och liggavdelningen hur ofta hon vill. Det finns heller inget
som tvingar kon att besöka mjölkningsstationen. De kor som inte besöker mjölk-
ningsstationen tillräckligt ofta på frivillig basis måste således hämtas av lant-
brukaren (Webster, 1995).

Med fri kotrafik går korna runt i systemet mera, äter oftare och ligger oftare.
Ättiderna blir kortare och korna tillbringar mer tid i liggavdelningen i jämförelse
med om kotrafiken är styrd. Vid fri kotrafik kan det dock vara svårt att få korna till
att besöka mjölkningsstationen tillräckligt ofta. Besöksfrekvensen varierade i detta
försök mellan 5,8 och 7,2, jämfört med styrd kotrafik som hade upp till 9,9 besök
per ko och dag. I bägge försöken hämtades alla kor till mjölkning om det passerat
mer än tio timmar sedan det senaste. Resultatet här blir att styrd kotrafik är mer
lönsam medan fri kotrafik bättre tillgodoser kornas välfärd (Ketelaar-de Lauwere
m.fl., 2000). Andra försök visade på att både fri och styrd kotrafik ger ett accepta-
belt antal mjölkningar. Något fler kor behövdes hämtas under fri kotrafik men å
andra sidan var korna tvungna att vänta längre framför mjölkningsstationen vid
styrd kotrafik. Fri kotrafik är därför ett fullgott alternativ i automatiska mjölknings-
system (Hogeveen m.fl., 1998).

Styrd kotrafik

Undersökningar av Rossing m.fl. (1994) och Artmann (1992) visade att om inget
grindsystem i lösdriften används (d.v.s. fri kotrafik) uppnås inte den önskade
besöksfrekvensen trots utfodring i mjölkningsstationerna. Ett sätt att komma
till rätta med det är att använda sig av så kallad styrd kotrafik. Korna måste då
passera igenom mjölkningsstationen för att komma till foderbordet. I stationen
kontrolleras kons identitet och beslut tas om hon kan passera direkt till fodret eller
om hon skall mjölkas först (Ketelaar-de Lauwere m.fl., 2000). På vägen tillbaka
från foderbordet till liggavdelningen finns en envägsgrind. Ingen identifiering sker
där utan den hindrar bara kor från att gå direkt till foderavdelningen utan att först
passera mjölkningsstationen (Ipema, 1997).
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Man har genom att styra korna väg inom stallet kunnat visa på en betydligt lägre
arbetsbelastning, vad gäller hämtning av kor som är sena till mjölkning. I detta
försök med 50 kor hämtades alla kor som var mer än fyra timmar sena till mjölk-
ning. Vid fri kotrafik behövdes 15,2 kor hämtas per dag medan antalet sjönk
kraftigt vid styrd eller selektiv trafik till 3,8 respektive 4,3. (Harms m.fl., 2002).
Styrd kotrafik ger i genomsnitt två timmar kortare återbesökstid än de andra
alternativen (Stefanowska m.fl., 1999).

Där fri kotrafik tillämpas ökar besöksfrekvensen i mjölkningsstationen om grindar
installeras. Det visar att kor kan lära sig att passera mjölkningsstationen när de skall
gå till foderbordet Om trafiken är styrd i början så lär korna in ett beteendemönster
som de sedan fortsätter med, även om selektionsgrinden tas bort. Man kan i prakti-
ken stänga av den styrda kotrafiken och bara använda den när nya kvigor skall
introduceras i systemet (Ketelaar-de Lauwere, 1992).

Selektiv kotrafik

Även i ett system med selektiv kotrafik styrs korna av grindar, men här finns en
selektionsgrind som korna kan välja att passera igenom för att komma direkt till
foderbordet utan att passera mjölkningsstationen. Selektionsgrinden styrs efter
vilka mjölkningstillstånd som korna har fått tilldelat sig. Om kon inte uppfyller
ett nytt mjölkningstillstånd eller inte kommer att göra det inom en viss tid släpps
hon igenom selektionsgrinden. Ifall att kon har mjölkningstillstånd släpps hon inte
igenom utan måste passera igenom mjölkningsstationen för att komma till foder-
bordet. På detta vis kommer man ifrån en del köbildning framför stationen och
avvisande besök i stationen (van´t Land m.fl., 2000). Väl fungerande selektions-
grindar visar att köbildningen bli avsevärt mindre och korna får fler tillfällen att
äta. Selektionsgrindar avlastar systemet eftersom kor utan mjölkningstillstånd ej
behöver passera igenom mjölkningsstationen (Olofsson m.fl., 2001).

Det finns en fjärde typ av kotrafik som går in under selektiv kotrafik. Den har
visat sig bra ur både lönsamhetsaspekt och välfärd för korna. Vid det systemet är
det fritt mellan liggbåsen och foderbordet och korna kan gå som de önskar. För
att komma till kraftfoderautomaten måste de dock passera igenom mjölknings-
stationen. Försök med denna typ av kotrafik har jämförts mot fri kotrafik där även
tillgången till kraftfoderautomaten var fri. Det visade sig att om kraftfodret endast
var tillgängligt genom mjölkningsstationen besöktes stationen oftare, kraftfoder-
automaten mer sällan, mer foder blev lämnat, väntetiden utanför automaten
minskade och aggressioner utanför automaten minskade ( Ketelaar-de Lauwere
m.fl., 2000).

Ipema (1997) visar i bild 2 ett flödesschema över kotrafik som är en kombination
av styrd och fri kotrafik. Där har korna fri tillgång till grovfoder, men för att komma
åt kraftfoderautomaterna måste de passera en selektionsenhet där deras mjölknings-
och kraftfodertillstånd bedöms. Beroende på medgivande får de antingen komma
direkt till avdelning med kraftfoder, eller först passera mjölkningsstationen, eller så
blir de slussade till avdelningen med endast grovfoder. I denna lösning är det även
möjligt att separera kor. Ipema gav som förslag att separationsdelen och foderbord A
kunde vara samma yta.
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Bild 2. Optimerat flöde för kotrafik i ett automatiskt mjölkningssystem (Ipema, 1997).

Planlösning
Något av det viktigaste i en planlösning och som det fortfarande spekuleras
och forskas kring, är hur korna skall komma frivilligt till mjölkningsstationen
(Stefanowska m.fl., 1999). Planlösningen i ett AMS-stall har nämligen ett väldigt
nära samband med hur kotrafiken fungerar (Halamachi m.fl., 2000). de Koning
m.fl. (2002) skriver att motivet för kon att besöka mjölkningsstationen är kraft-
foder. Stallet borde därför utformas enligt principen mjölka-äta-ligga, och upp-
muntra ett sådant mönster. Mjölkningsstationen skall placeras lättillgängligt med
så lite grindar och gångar som möjligt och med en central placering för att uppnå
korta avstånd.

En del undersökningar har visat att trots utfodring i mjölkningsstationerna så
uppnår man inte den önskade besöksfrekvensen. Hur stort behovet av att hämta
kor är beror på hur systemet är planerat (planlösning, grindar) och på kons
beteendemönster (Rossing m.fl., 1994).

Praktiska experiment visar att planlösningar med liggbås i två eller fyra rader är
att föredra framför tre, för att få en effektiv kotrafik (Lind m.fl., 2000). En plan-
lösning i lösdriftsladugårdar med fyra liggbåsrader är även den billigaste bygg-
nadstekniska lösningen och den bästa lösningen för installation av AMS. Med
en kompakt planlösning (korta avstånd för djuren) och uppdelning av ligg- och
foderavdelning är en god kotrafik möjlig (Opub. Schön & Wendl, 2001). Kom-
pakta lösningar kan dock ge mindre utrymme till foderbord vilket ökar konkur-
rensen om fodret (pers. medd. Sällvik, 2002).
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Olika studier har riktas mot hur ansamlandet av kor framför mjölkningsstationen
utvecklar sig under dygnet, eftersom detta område ofta har visat sig vara den
kritiska flaskhalsen i ett automatiskt mjölkningssystem (Olofsson m.fl., 2001).
Kor som får vänta på mjölkning för att stationen är upptagen kan vid fri kotrafik
ångra sig och vända om. Med ett väntutrymme före mjölkningsstationen måste
kon passera en grind in i väntutrymmet, vilket gör att hon inte kan vända tillbaka
(Ketelaar de-Lauwere m.fl., 2000). Vid styrd kotrafik och väntutrymme finns det
alltså en envägsgrind vid ingången till fållan som alla kor passerar för att komma
till mjölkningsstationen och sedan vidare till foderavdelningen. Om kotrafiken är
selektiv finns det i stället en selektionsgrind som slussar kor med mjölkningstill-
stånd till väntfållan och de utan tillstånd direkt till foderbordet (van´t Land m.fl.,
2000). Risken med ett inhägnat väntområde är om mjölkningsstationen blir stilla-
stående. Eftersom det oftast inte finns någon begränsning på hur många kor som
kan befinna sig i väntfållan, går det inte att kontrollera hur många kor som har gått
in och hur många som har gått ut genom mjölkningsstationen. Vid ett eventuellt
stopp av mjölkningsstationen kan selektionsgrinden fortsätter att hänvisa kor med
mjölkningstillstånd till väntutrymmet, eller kor fortsätter att passera envägsgrinden
vilket leder till att väntutrymmet blir överfullt (pers. medd. Forsgren, 2001).

Planlösningen spelar även en viktig roll i själva mjölkningsprocessen. För att en
automatisk mjölkningsstation skall klara av att mjölka kon tillfredsställande krävs
att hon har ett relativt rent juver. Eftersom det inte finns något mänskligt öga som
kan avgöra smutsighetsgraden bör planlösningen motverkar att kon kan smutsa
ned sig. Om juvret alltid hålls rent klarar mjölkningsstationen bättre av att hålla
hygienisk kvalité på mjölken (Hillerton, 1997). Placering av mjölkningsstationerna
bestäms av kotrafik och hygieniska krav. Kor ska inte lägga sig direkt efter mjölk-
ning eftersom spenkanalerna då är öppna och smuts kan tränga in och orsaka
mastit. Att bara ge kon tillgång till foder efter det att hon passerat genom, eller
blivit slussad förbi, mjölkningsstationen leder till att hon stannar och äter i stället
för att lägga sig (Lind m.fl., 2000). Detta kräver en god placering av mjölknings-
stationen för att åstadkomma en smidig kotrafik (Wendl m.fl., 2000).

När kon skall passera igenom selektionsgångar bör de vara så raka som möjligt.
Alla vinklingar som kon måste genomföra stoppar upp henne och riskerar att hon
blockerar för nästkommande ko. Om en vinkling måste konstrueras p.g.a. plan-
lösningen, bör riktningsändringen av kon ske mot något positivt, som att kon ser
att hon skall bli mjölkad eller få kraftfoder (Stefanowska m.fl., 1999). Kon är
även snabbare på plats i mjölkningsstationen med bakbenen om hon har lite fart.
Skall kon t.ex. stå still vid identifieringen för att sedan gå genom grinden och åt
sidan in i mjölkningsstationen, tar det längre tid än om kon först får ta ett par steg
framåt för att få upp farten innan hon skall svänga in i stationen (Stefanowska
m.fl., 1997a).

Tillförandet av fler selektionsenheter skulle kunna öka flexibiliteten av mjölk-
ningen och managementsystemet. Det skulle göra det möjligt att värdera priori-
teten av mjölkningsordning mellan korna och en reducering av väntetiden i ett
eventuellt selektionsbås med hänsyn till besättningen och kons dagliga rytm.
Om nödvändigt skulle dessa väntetider kunna användas till individuell kraftfoder-
tilldelning och på detta sätt skulle AMS-trafiken förbättras (bild 3) (Devir m.fl.,
1996).
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Bild 3. Fyra möjliga sätt att använda sig av mjölkningsstationen med selektionsenhet,
kraftfoderautomat och mjölkningsenheter (Devir m.fl., 1996).

Halachmi m.fl. (2000) har tagit fram en datasimuleringsmodell, där det utifrån
gårdens förutsättningar skall gå att få fram den optimala planlösningen. En mate-
matisk modell beskriver med vilken intensitet och händelseordning som korna
utnyttjar olika faciliteter. Vid försöken var beläggningen i stallet väldigt låg så
att korna skulle ha fri tillgång till alla områden. I ett försök med en besättning på
130 kor i en planlösning med två mjölkningsstationer och 103 liggbås optimera-
des utnyttjandet av mjölkningsstationerna vid 15 % overksam tid och medellängd
på kön framför stationerna på 8 stycken kor. Inom andra områden så som data
och telefonnät har avancerade tekniska köteorier revolutionerat utvecklingen.
Om dessa teorier också kan inspirera utformningen av stallar kan det vara ett steg
mot optimerad placering av inredning (Halachmi m.fl., 2000).
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Management

Flöden

Ett AMS blir framgångsrikt först när hänsyn tas till alla konsekvenser av syste-
met. En mångfasetterad utveckling är nödvändig. Vidare forskning kommer att
krävas inom olika ämnen som etologi, teknologi, byggnadslösningar, utfodring,
ingenjörsdesign och konstruktion. Slutligen måste målet för dessa specialiseringar
resultera i ett integrerat system där lantbrukaren, mjölkningssystemet och djuren
är i samspel med varandra (bild 4) (Sonck, 1992).

Påverkan från byggnadsutformning,
utrustning och omgivning

Lantbrukaren

sensoriska
indata

arbete

MIS AMS
med kor

feedback

automatiskt 
kontrollerade
händelser utdata

feedback feedback

MIS = Management informationsystem
AMS = Automatiskt mjölkningssystem

Bild 4. Information och händelseflöde i ett integrerat AMS mellan lantbrukare, mjölkning
och omgivning (Sonck, 1992).

Att studera kornas cirkulationsfrekvens är ett sätt att titta på flödet av djur i syste-
met. Luther m.fl. (2002) fick i ett flerboxsystem med 122 kor och selektiv kotrafik
en cirkulationsfrekvens på 5,6 passeringar per ko och dygn. En annan undersökning
av Harms m.fl. (2002) gav cirkulationsfrekvensen 8,9 med fri kotrafik, 6,6 med
styrd och 7,4 med selektiv i ett singelboxsystem med 50 kor. Detta är förhållande-
vis hög cirkulationsfrekvens och kom sig av att kor som var sena till mjölkning
hämtades fem gånger per dag.

Mjölkningsstationens kapacitet

Kapaciteten i ett AMS är ofta uttryckt som antalet mjölkningar per dygn. Detta
mått är starkt beroende av det individuella systemet, såsom antalet mjölknings-
stationer och användandet av selektionsenheter, mjölkningstillstånd, tillgänglig
mjölkningstid och besättningsstorlek (Cooper & Parsons, 1998; Sonk & Donkers,
1995).
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Hur många mjölkningar som systemet hinner med på ett dygn är således ganska
förutbestämt av förutsättningarna. Ett av målen med AMS är att nå maximal
produktion genom att ha en individuell mjölkningsrytm till varje ko, ett annat
mål är att mjölka så många kor som möjligt. Hög mjölkningsfrekvens för att öka
produktionen, begränsas således av de maximala antalet mjölkningar som sys-
temet hinner med per dygn och antalet kor som skall servas av systemet. Utifrån
dessa slutsatser måste managementsystemet sträva efter att nå den högsta möjliga
mjölkproduktionen från en specifik ko med lägsta antal mjölkningar. Ofta lönar
sig en extra hög mjölkningsfrekvens på den individuella kon bara ett tag efter
kalvningen (Devir m.fl., 1995).

Ökningen av antalet mjölkningar per dygn bidrar inte nödvändigtvis till en högre
produktion av kg mjölk per dygn. Detta beror på en mer eller mindre konstant
besökstid för hela mjölkningsprocessen. Denna besökstid består av två delar:

1. Systemets hantering av kon

2. Tid till att genomföra själva mjölkningen

Hanteringstiden innefattar momenten in- och utgång av kon, identifikation, juver-
rengöring och spenkoppspåsättning. Hanteringstiden beror till stor del på typ av
AMS och tid för spenkoppspåsättning. I försök har hanteringstiden uppskattats
till 2,23 minuter. Det kom även fram att en ökning av hanteringstiden med 0,5
minuter per mjölkning skulle sänka kapacitet per dag med 5,5 % för trögmjölkare
och 8 % för snabbmjölkare (de Koning & Ouweltjes, 2000).

Högproducerande kor tar längre tid på sig i mjölkningsstationen och sänker antalet
mjölkningar i systemet per dygn. Den slutliga effekten blir dock positiv eftersom
kg mjölk per dygn ökar. Detta kommer som en följd av att systemet får kortare
total hanteringstid med färre antal mjölkningar och större del av systemets tid går
åt till mjölkning. En mjölkmängd på 10 kg per mjölkning och en besättningsstorlek
på 60 kor gav i de Koning och Ouweltjes (2000) beräkningar 182 möjliga mjölk-
ningar per dygn och en total mjölkmängd på 1816 kg, medan samma besättning
med en mjölkmängd på 16 kg bara hann med 143 mjölkningar men gav en total
mängd på 2283 kg.

En av de faktorer som drar ned effektiviteten på systemet är spenkoppspåsätt-
ningen. Det kan variera mycket mellan en lyckad påsättning och en misslyckad.
Mottram m.fl. (1995) visade i ett försök att 15 % av de misslyckade spenkopps-
påsättningarna berodde på kons uppförande, 54 % berodde på robotarmens oför-
måga att lokalisera spenarna korrekt och 21 % på systemets bristande funktions-
förmåga. Utvecklingen av de momenten är något som kommer att ske inom en
kommande framtid (Mottram m.fl., 1995). En skicklig mjölkare fäster alla fyra
spenkopparna på 10 till 15 sekunder. Påsättningsprocessen i ett automatiskt
system är ganska tidskrävande, och uppgår till någonstans mellan 45 och 100
sekunder, beroende på kons beteende, juverform och typ av system (de Koning
m.fl., 2002).

Under väl fungerande kotrafik bör ett singelboxsystem klara 130 mjölkningar per
dygn om den är tillgänglig 22 timmar, vilket ger 5,9 mjölkningar/timme (Ipema,
1997). Kapacitetsmåttet antal mjölkningar per timme är beroende av besökstiden
per mjölkning, totala tidsutnyttjandet av mjölkningsstationen och tillgängligheten
av mjölkningsstationen. På grund av att korna tar en viss tid på sig att komma in i
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och lämna mjölkningsstationen samt att de ibland blockerar vägen för varandra
gör att ett 60 procentigt utnyttjande är möjligt vid flerboxsystem (Ipema, 1997).
Ett högt utnyttjande av mjölkningsstationen till mjölkning är ur ekonomisk syn-
vinkel värt att sträva efter, men kan också försvåra möjligheten för vissa kor att ta
sig fram till stationen. I litteraturen finns olika uppgifter om hur mycket en mjölk-
ningsstation kan utnyttjas utan att påverka kornas frivilliga mjölkningsintervaller
alltför mycket. Ett utnyttjande i singelboxsystem på ungefär 80 % är dock vanli-
gen omnämnt som optimalt för kotrafiken (Rossing m.fl., 1997).

Besöksfrekvens

Munksgaard m.fl. (2002) jämförde i sin studie kotrafik i system med fri respektive
styrd kotrafik. De fick en mjölkningsfrekvens med fri kotrafik på 3,0 (± 0,47)
respektive 3,2 (± 0,50) mjölkningar per ko och dygn i två studerade grupper med
35 kor i varje. Med styrd kotrafik blev mjölkningsfrekvensen i samma grupper
3,1 (± 0,43) och 3,0 (± 0,49). Besök i mjölkningsstationen som inte resulterade i
mjölkning (avvisade) varierade inte nämnvärt mellan de olika systemen, vid fri
kotrafik blev resultatet 1,6 (± 1,9) och 2,6 (± 3,1) avvisningar per ko och vid styrd
kotrafik 1,6 (± 1,6) samt 2,3 (± 2,3) för de bägge grupperna.

Liknande undersökningar på mjölkningsfrekvensen för olika sorters kotrafik har
gett andra resultat än de Munksgaard m.fl. (2002) fick. Vid en studie utförd av
Harms m.fl. (2002) användes en försöksgrupp som fick sex veckor på sig att
anpassa sig till olika system och som under tiden låg i en produktionsnivå på
mellan 22 och 23 kg. Mellan de olika systemen, styrd, fri och selektiv kotrafik
kunde ingen skillnad ses på mjölkningsfrekvens men däremot på avvisade besök.
Styrd kotrafik gav 2,6 mjölkningar och 1,4 avvisade besök per dag. Med selek-
tionsgrind blev antalet mjölkningar i stort sett oförändrat, medan antalet avvisade
besök sjönk till nästan samma nivå som vid fri kotrafik (bild 5). Vid jämförelse
med dessa resultat skall det dock tas i beaktande att denna studie är utförd i en
försöksbesättning där korna hämtades fem gånger per dag (06:00 – 20:00) om de
överskridit sina mjölkningstillstånd med mer än fyra timmar. Detta förfarande
är inte brukligt ute på kommersiella gårdar och inte heller meningen med AMS.

Liksom mjölkningsfrekvens påverkar typ av kotrafik antalet cirkulationer och
därmed antalet födointag per dag. Med fri kotrafik kan korna få ända upp till 8,9
cirkulationer per dag medan med styrd och selektiv kotrafik sjunker det till 6,6
respektive 7,4 (Harms m.fl., 2002). Wendl m.fl. (2000) kom i sin studie upp till
en cirkulationsfrekvens på 5,4 per ko, men där var enda passagen till foderbordet
genom mjölkningsstationen vilket begränsade systemet.

de Koning och Ouweltjes (2000) försök med 60 till 65 kor på ett singelboxsystem
gav ett medelvärde på mjölkningsintervallen på 9,2 timmar, 14,9 % av besätt-
ningen hade intervall kortare än 6 timmar och 17,7 % hade intervall längre än
12 timmar. Vidare var det i det två år långa försöket nästan 10 % av korna som
bara mjölkades två gånger eller färre per dygn. Den låga mjölkningsfrekvensen
kan grunda sig på en väldigt hög beläggning.

Kor som i de Koning och Ouweltjes (2000) försök inte ökar sina mjölknings-
frekvenser utan kanske tvärtom minskar antalet mjölkningstillfällen, kommer
inte att uppvisa någon ökning i mjölkmängd vid övergång till AMS utan snarare
en minskning. Genom att ändra parametrarna för mjölkningstillstånd kan det för-
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hindras att kor med liten mjölkmängd eller korta intervall mjölkas ofta. Det är
däremot mycket svårare att förhindra kor att bli mjölkade med för långa intervall,
för om korna inte självmant går till stationen går det inte att mjölka dem. Alterna-
tivet för lantbrukaren är att manuellt hämta de kor som har långa mjölknings-
intervall, det är ett ganska tidskrävande jobb och inte alls grundtanken med AMS
(de Koning m.fl., 2002).
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Bild 5. Mjölkning och avvisande besöksfrekvenser för olika former av kotrafik (Harms
m.fl., 2002).(Korna blev hämtade om de överskred sina mjölkningstillstånd med mer än fyra
timmar)

God korrelation har påvisats mellan kor med hög mjölkningsfrekvens och de som
ofta besökte mjölkningsstationen utan att ha mjölkningstillstånd. Önskan att öka
mjölkningsfrekvensen hos de kor som inte besöker stationen ofta kan således även
öka deras avvisande besök. Besök som är avvisande, d.v.s. kor utan mjölknings-
tillstånd, är inte önskvärt eftersom de ökar den tid som stationen är ockuperad
utan att vara i produktion (Munksgaard m.fl., 2002), d.v.s. kor som kommer till-
baka till mjölkningsstationen för snabbt efter det förra besöket påverkar kapacite-
ten på systemet negativt (Ipema & Stefanowska, 2000). Samma gäller vid styrd
kotrafik där korna alltid måste passera genom mjölkningsstationen för att komma
till foderbordet. De ökar belastningen på stationen och förlänger kötiden för alla
kor (Artmann & Bohlsen, 2000).

Olika undersökningar på hur många kor som överskrider sitt mjölkningstillstånd,
visar på väldigt varierande resultat. Alltifrån 0,8 % till över 50 % av mjölkningarna
kan komma från manuellt inhämtade kor som överskridit sin mjölkningstillstånd.
Resultatet beror ofta på planlösning, management och systeminställningar (Ipema,
1997). Vid optimering av automatiska mjölknings system är det ofta frågan om
tidsoptimeringar av olika moment. Kon kommer dock aldrig att placera sig i mjölk-
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ningsstationen med den hastighet som lantbrukaren önskar. I ett automatiskt system
måste det accepteras att kon rör sig i sin egen takt (Stefanowska m.fl., 1999).

Mjölkningsstationens dygnsutnyttjande

För att systemet skall bli kostnadseffektivt krävs att korna är motiverade att an-
vända mjölkningsstationen jämnt över dygnet (Parsons & Mottram, 2000). Korna
vill helst bli mjölkade på morgonen och under eftermiddagen. Det syns tydligt
på besöksfrekvensen på mjölkningsstationen och kölängden framför stationen
(Hogeveen m.fl., 1998). Andra forskare menar att det är utfodringsrutinerna som
styr kornas dygnsrytm (Oostra & Sällvik, 2001b). Mjölkningsstationens utnyttjande
under dygnet är till stor del även beroende av antalet och tidpunkterna för diskning
av systemet (Olofsson m.fl., 2001).

Devir m.fl. (1995) fick i deras försök ett väldigt jämnt utnyttjande av mjölknings-
stationen och antal besök över dygnet. Detta trots att de bara hade en beläggning
på 29 kor och två mjölkningsstationer. Detta förklaras med att hela management-
systemet lyckades väldigt bra med att fördela besöken (jämna mjölkningsinter-
vall). Vid en ökning av antalet mjölkningar per dygn minskade totala mjölknings-
tiden i stationen. Detta skulle ha kommit av kortare mjölkningstid av de kor med
hög mjölkningsfrekvens.

Wendl m.fl. (2000) visade att om de tidiga morgontimmarna, med den då ofta låga
besöksfrekvensen, räknades bort sänktes systemets overksamma tid från 21 % till
13 %. En hög ockupation av stationen ger ett snävare tidsintervall för korna att bli
mjölkade. Vid sådana förhållanden krävs en god placering av mjölkningsstationen
för att åstadkomma en smidig kotrafik (Wendl m.fl., 2000).

Påverkan på kons mjölkproduktion

Rutiner

Förmjölkning är en viktig del i mjölkningsprocessen för att stimulera kon till att
släppa mjölken. Andra stimulerande faktorer är tvättning av juvret och att bara
höra mjölkmaskinen (Lind, 2000). Ipema m.fl. (1997) visade på en signifikant
ökning av det genomsnittliga mjölkflödet från korna om väntetiden underskred tre
minuter (tid mellan ingång i mjölkningsstationen och komplett spenkoppspåsätt-
ning). Det betyder att från det kon blivit stimulerad för mjölkning skall det inte
passera för lång tid innan mjölkningen kommer igång.

Det finns även andra faktorer som kan korta mjölkningstiderna. Kor släpper
nämligen mjölken fortare om proceduren runt mjölkningen alltid är densamma
och bekant, samt om korna tilldelas foder under själva mjölkningen (Rasmussen,
1994). Automatisk mjölkning ger här en positiv påverkan genom att där görs all-
ting lika från gång till gång. En viktig del som påverkar mjölkningen är hur kon
blir stimulerad till mjölkning och därmed släpper hormonet oxytocin. Det behövs
därför lämplig stimulus och att hela mjölkningsprocessen uppfattas naturlig för
kon. Kon skall känna igen mjölkningsprocessen från gång till gång (Dodd &
Griffin, 1977).
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Mjölkningsfrekvens

Kor mjölkar 5-25 % mer mjölk när mjölkningsintensiteten ökas från två till tre
gånger per dygn. (Hillerton & Winter, 1992; Parsons, 1988; Sonck, 1992) Alla
undersökningar visar dock inte på någon kraftig ökning. Svennersten-Sjaunja m.fl.
(2000) kunde påvisa en ökning av 7 % på korna som mjölkades 2,6 gånger per
dygn i AMS, jämfört med referensgruppen som mjölkades i traditionellt mjölk-
ningsstall två gånger per dag under en 25-veckors studie. Ökning av mjölknings-
frekvensen har gett störst effekt på unga kor vilket förhoppningsvis inte leder till
en alltför tidig utslagning av äldre kor (Spahr & Maltz, 1997).

En ökad besöksfrekvens ger möjlighet att utfodra kon med kraftfoder flera gånger
per dag, ofta blir hon utfodrad fler gånger än hon blir mjölkad. Att mjölka kon fler
gånger leder till en jämnare produktion av fria fettsyror. (Spahr & Maltz, 1997)
Ökad produktion och fler utfodringstillfällen leder också till ett ökat grovfoder-
intag. Mera frekvent mjölkning har även den effekten att det minskar den tid
bakterier har att växa till på och orsaka mastit. Vilket i sin tur ökar effektiviteten
på kons naturliga motståndskraft eftersom den inte utsätts under så lång tid (Spahr
& Maltz, 1997; Svennersten-Sjaunja m.fl., 2000). En ökning av mjölkningsfrekven-
sen kan dock ge negativa effekter så som nötning och sprickor på spenarna vilket
ger bättre fäste för bakterier och kan leda till mastit (Ipema & Benders, 1992).

Behovet att besöka mjölkningsstationen är inte konstant över dygnet för den
enskilda kon. En ko som behöver bli mjölkad börjar gå mot stationen i enlighet
med hennes dygnsrytm. Om hon hindras p.g.a. att det uppstått kö framför stationen
kanske hon vänder om och hennes dygnsrytm rubbas (Wierenga & Hopster, 1991).
Långa och orytmiska mjölkningsintervall, samt varierande mjölkningstider under
dygnet, påverkar mjölkproduktionen negativt (Rossing m.fl., 1985).

Juverkapacitet

Undersökningar visar att den totala mjölkmängden påverkas negativt om hög-
producerande kor mjölkar 12 kg eller mer per gång. Detta talar för att vi skall
mjölka dem oftare (Rossing & Hogewerf, 1997). Flera undersökningar har även
visat på att långa intervall sänker kornas mjölkproduktion. Ouweltjes (1998)
konstaterade att långa mjölkningsintervall på 14 timmar gav 6 % mindre mjölk
i gram per timme jämfört med ett kortare mjölkningsintervall på 10 timmar. En
minskning i mjölkflöde p.g.a. ett enstaka långt intervall kan dock kompenseras
bra om nästa intervall är kortare (Ipema m.fl., 1997).

En ko kan inte producera mer mjölk än den volym som mjölkats ur henne. Det
är därför viktigt att korna blir ordentligt mjölkade utan att bli övermjölkade. Det
har visats att mängden mjölk i juvret ökar mest när kon är nymjölkad, allt efter-
som sjunker sedan produktionshastigheten med 5 % i timmen. Denna avtagande
volymökning beror inte på att alveolerna i juvret producerar mindre mjölk utan
på att mjölk efter en tids lagring i juvret börjar absorberas. Fettet i mjölken absor-
beras inte lika lätt, vilket gör att mjölken blir fetare om det går längre tid mellan
mjölkningarna. Den minskade produktionen av mjölk kan också komma sig av ett
ökat tryck i juvret. Till en viss gräns är alltså en hög mjölkningsfrekvens positiv
för produktionen av mjölk. Ett enstaka långt mjölkningsintervall påverkar även
nästa intervall. Till exempel var mjölkmängden från ett 8 timmars intervall som
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kom efter ett 24 timmars intervall 25 % lägre än de som följdes efter ett tidigare
8 timmars intervall (Dodd & Griffin, 1977).

Det är spenkanalens utseende som påverkar om kon är trög- eller lättmjölkad,
således en ärftlig faktor. Även känsligheten för infektioner i juvret är kopplat till
spenkanalens utseende. Det finns nämligen ett samband mellan lättmjölkad och
känslighet för infektioner, vilket gör att lättmjölkade kor tenderar till att oftare
dra på sig mastit (Dodd & Griffin, 1977; Dodd & Neave, 1951).

Hantering av individer

Ett individuellt managementsystem som registrerar varje kos förändringar vad
gäller mjölkmängd, vikt, foderintag m.m., tillsammans med avancerad teknologi
öppnar nya möjligheter för management i mjölkindustrin. Genom att tillgodose
varje kos individuella behov finns möjligheten att till fullo exploatera produk-
tionskapaciteten hos varje ko (Maltz & Metz, 1994). På grund av att kor utvecklar
sin mjölkproduktion olika är det viktigt att systemets kriterier för val av fodergiva
och mjölkning är klara och attraktiva för den individuella kon (Hunrik, 1992).

Misslyckade besök tar tid. Inte bara därför att det blir ett mjölkningstillfälle med
lite eller ingen mjölk, utan även för att kon tar lång tid på sig att lämna stationen
när den inte blir tilldelad något kraftfoder. Det visas däremot att kor återkommer
snabbare för att bli mjölkade om det föregående besöket inte resulterade i mjölk-
ning p.g.a. att hon inte hade tillstånd eller att det blev ett misslyckat försök
(Stefanowska m.fl., 1999). Devir m.fl. (1996) kom till det motsatta resultatet,
nämligen att det bör antas att sådana besök som inte belönas med kraftfoder gör
kon besviken och därför bör sådana händelser tas hänsyn till i systemet inför näst-
kommande beslut.

Alla kor passar inte att mjölkas i ett AMS beroende på deras juverform. Auto-
matisk spenkoppspåsättning klarar nämligen inte juver som skiljer sig alltför
mycket åt, t.ex. spenar som ligger tätt mot juvret eller djupa juver där botten
ligger strax ovanför marken. Det kommer att innebära att vissa kor slås ut och
hårdare avel mot bättre juver (Ipema & Benders, 1992).

När intervallet mellan mjölkningarna överstiger 8 timmar ökar tiden för spen-
koppspåsättning, detta är troligtvis en följd av att juvret och därmed spenposi-
tionerna ändras när juvret blir väldigt spänt (Ipema & Benders, 1992). Välrakade
juver förbättrar förutsättningarna för en lyckad träffsäkerhet. Koll av juver bör
därför ske en gång i månaden (pers. medd. Helmersson, 2001).

Beskrivning av VMS
DeLavals automatiska mjölkningssystem är ett singelboxsystem, vilket betyder
att varje mjölkningsenhet är en komplett mjölkningsstation med robotarm, spen-
lokaliseringssystem, regler- och identifikationssystem, mätenheter till management-
systemet och utfodring av kraftfoder. Mjölkningsstationen finns både som höger-
och vänstervariant, d.v.s. korna går antingen in till höger eller vänster i de olika
konstruktionerna. Stationen skall monteras på plant golv som sedan beläggs med
gummimatta (Olofsson m.fl., 2001).
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Systeminställningar

Till systeminställningar räknas de inställningar som lantbrukaren gör själv utifrån
förutsättningarna i den egna besättningen och önskat managementsystem. Till
systeminställningar hör bl.a. tidpunkt och frekvens för disk och sköljning av
mjölkningsanläggningen. I den svenska mejeriorganisationens branschpolicy är
det ett krav att diskning ska ske tre gånger per dygn. Mellan varje mjölkning (ko)
sköljs spenkopparna, det går att även ställa in en kort eller lång sköljning av hela
mjölkningsanläggningen mellan ett antal mjölkningar eller om stationen har stått
inaktiv en bestämd tid.

En av de viktigaste systeminställningarna är kriterierna för kornas mjölknings-
tillstånd, vilka lantbrukaren själv ställer in enligt följande:

• Tid som måste passera mellan mjölkningstillfällena för varje individuell ko.

• När den förväntade mjölkmängden (beräknas av datorn) för varje individuell
ko överstiger ett visst värde.

• Om föregående mjölkningsförsök var ofullständig eller misslyckad får
kon nytt mjölkningstillstånd vid nästa passage, även om de två förgående
kriterierna inte är uppfyllda.

Kriterierna för mjölkningstillstånd ändras i managementsystemet av lantbrukaren
efter kons laktationsstadium.

Positionsbestämmelse

Kons kroppslängd och spenposition lagras i systemet av lantbrukaren första
gången som kon besöker mjölkningsstationen. När kon sedan kommer för att bli
mjölkad blir den först identifierad och sedan bestäms kons läge i stationen genom
att krubban justeras i längdled. Rörelsefriheten för kon begränsas därmed under
mjölkningen för att underlätta för robotarmen att i sitt utgångsläge, med hjälp
av de förprogrammerade spenpositionerna, veta vart den skall börja leta efter
spenarna. I kamerahuset på robotarmen sitter en videokamera och två laserenheter,
vilka tillsammans med spenkoordinaterna lokaliserar spenarna (Olofsson m.fl.,
2001).

Mjölkning

Robotarmen hämtar tvättkopp och spenkoppar med hjälp av en redskapskoppling
längst ut på robotarmen. Första momentet inför mjölkning är rengöring. Det sker
i en speciell rengöringskopp som även förmjölkar och torkar spenarna. Sedan ska
robotarmen lokalisera och sätta på spenkopparna, en i taget med början på de bakre
spenarna. När alla spenkoppar är på plats används robotarmen till att föra upp
och hålla mjölkslangarna åt sidan för att undvika att kon trampar på dem. Om kon
skulle sparka av sig någon spenkopp under mjölkningen, sätter robotarmen på den
igen under förutsättning att den erhållna mjölkmängden är mindre än en inställbar
procent av förväntad mängd. När mjölkflödet i en juverfjärdedel under en viss tid
understiger ett bestämt värde påbörjas avtagningsfasen. Mjölkningen avslutas till
sist med att spenarna sprayas innan den främre grinden öppnas och kon släpps ut.
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Syfte
Arbetet skall identifiera ett antal användbara nyckeltal till att beräkna utnyttjandet
av automatiska mjölkningssystem. Nyckeltalen skall sedan vara ett hjälpmedel i
en studie av två gårdar. Studien syftar till att undersöka hur olika grupphållnings-
strategier av kor påverkar utnyttjandet av systemen. Studiegårdarnas planlösningar
representerar två olika grupperingsstrategier av besättningen vid AMS med två
singelboxar. Utifrån nyckeltalen skall fördelar och nackdelar med respektive lös-
ning belysas. Vidare skall undersökas om kor med möjlighet att välja mjölknings-
station har preferens för en viss station.

Material och metod
Genomförande
Under uppstartandet av arbetet genomfördes ett par studiebesök, bland annat på
SLU:s försöksgård Kungsängen och tillsammans med DeLavals personal besöktes
tre av deras provgårdar. Mer information om AMS skaffades genom en genomgång
av svensk och internationell litteratur som behandlade ämnet AMS. Bedömnings-
faktorer och effektivitetsmått av AMS diskuterades med personal på DeLaval,
Kungsängen och handledarna på JTI.

Ett antal nyckeltal identifierades till att vara jämförande mått av systemens ut-
nyttjande. Nyckeltalen inriktades på mjölkningsstationen och selektionsgrindar,
eftersom systemet registrerar händelser och data ifrån dessa, och de skulle vara
ett sätt att "mäta" utnyttjandet av de olika systemlösningarna.

DeLaval valde ut två gårdar att ingå i studien. Bägge gårdarna har två VMS-
mjölkningsstationer, men har valt olika grupphållningsstrategier och därmed
byggt olika planlösningar. De hade bägge använt sig av automatisk mjölkning
drygt ett år och använde sig av selektiv kotrafik.

Under november månad 2001 besöktes gårdarna under tre dagar vardera. Från de
respektive systemen gjordes informationsinsamlingar från datafilera Cow Trans,
Transactions, MS Usage, VMS Gate Report och System Statistics. Detta är data-
filer i VMS som kontinuerligt registrerar alla händelser, tidpunkter och identiteter
m.m. i systemet. De olika filerna registrerar olika händelser och sammanställ-
ningar, en del sammanställt resultat går att få direkt medan många händelser bara
registreras och är inte lättillgängligt för brukaren. Registreringarna som hämtades
var från  tiden 2001-10-08 till 2001-11-03 på bägge gårdarna. Besättningsdata om
t.ex. kornas ålder, laktationsstadium och mjölkproduktion inhämtades från samma
tid (bilaga 6).

För att få en överblickande bild av systemen gjordes även tre orienterande moment:

• Skiss över planlösningarna (bilaga 1 och 2).

• Lantbrukarna intervjuades om deras system och erfarenheter (bilaga 7).

• För att få en känsla över hur korna rörde sig i stallet över dygnet genomfördes
tidsstudier av besättningarna under tre tillfällen under dagen, morgon, mitt
på dagen och kvällen. Var femte minut registrerades manuellt hur många kor
som befann sig i liggbåsen, framför mjölkningsstationen och vid foderbordet
(bilaga 8).
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Mycket av den tillgängliga informationen från VMS lagras som kontinuerlig rå-
data av alla moment som systemet utför. Datafilerna bearbetades därför i Excel
för att få fram ett hanterbart material. Bland annat uppfördes ett Excelark för
besättningarna där information om alla korna och dess registreringar, såsom antal
mjölkningar i respektive station och mängd mjölk vid varje tillfälle, infördes
dag för dag (se exempel i bilaga 9). När all data var införd kunde olika samman-
ställningar göras och medelvärde för nyckeltalen beräknas. I Excel beräknades
även standardavvikelsen och dubbelsidiga T-test utfördes för att se signifikanta
skillnader mellan besättningarna. Avslutningsvis har egna förslag på alternativa
planlösningar, för de två besättningarna som ingått i studien, ritats upp.

Studiegårdar

Gård 1

Ladugården bygger på en gammal båsladugård som är utbyggd och ombyggd
i omgångar. Under 1990 ändrades djurhållningen till lösdrift. En ny byggnad
uppfördes i vinkel med den gamla byggnaden där liggavdelning med liggbås,
kalvboxar och mjölkgrop (fiskbensstall 2×8) inrymdes. Den ursprungliga bås-
ladugården byggdes om till foderavdelning.

Omläggning av produktionen till automatiskt mjölkningssystem gjordes år
2000 då två stycken mjölkningsstationer från DeLaval installerades. Mjölknings-
stationerna placerades bredvid varandra vid passagen från liggavdelning till
foderbordet, där har korna möjlighet att välja station YlQVWHU eller K|JHU (bild 6).
Den första tiden skedde all passage av korna genom stationerna. I mars 2001
installerades en selektionsgrind som kan styra korna till en väntfålla före mjölk-
ningsstationerna eller direkt till foderbordet. Det finns ingen begränsning på
hur många kor som kan slussas till väntfållan.

Bild 6. Ingång till mjölkningsstationerna på Gård 1.
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Mjölkningstillstånden baseras både på tid sedan senaste mjölkning och förväntad
mjölkmängd. Det tidsbaserade tillståndet ligger oftast mellan 300 och 450 minuter
och förväntad mjölkmängd på 8 till 12 kg. I mjölkningsstationerna kan korna maxi-
malt tilldelas 5 kg kraftfoder per mjölkningstillfälle, eller halva dagsransonen.
Kraftfodertilldelning sker även i fyra kraftfoderstationer vid foderbordet. Grov-
fodret är en blandning av ensilage och betmassa och tilldelas manuellt två gånger
om dagen.

I besättningen finns endast SLB-kor. Alla kvigor behålls till rekrytering. Antalet
kor i systemet varierar mellan 100 och 108 stycken, bland annat beroende på
om sinkor kan gå kvar utomhus eller om de är i lösdriften. Kvigorna kommer in
i systemet två till tre veckor innan kalvning. De slussas i selektionsgrinden till
väntfållan för att lära sig passera genom stationerna på vägen till foderbordet. I
stationerna blir de utfodrade i 90 sekunder.

På gården finns förutom lantbrukaren en anställd som jobbar 30 timmar i veckan.
Anledningen till investeringen av VMS var att slippa ifrån de bundna tiderna
och misstanke om att de i framtiden kan bli allt svårare att få tag på arbetskraft.
Önskemål på systemet från lantbrukarens är att på varje fjärdedel "on-line" kunna
mäta celler, fett och protein samt en femte spenkopp som kunde skilja bort mjölk
från en dålig fjärdedel. I datasystemet borde det även på ett enkelt sätt gå att få
fram listor på vilka inställningar som finns på respektive ko samt information om
varje ko.

För planlösning, se bilaga 1.

Gård 2

Innan övergången till automatisk mjölkning bestod besättningen av 80 kor i ett
uppbundet system. En ny stallbyggnad uppfördes år 2000 och samtidigt som
stallet byggdes installerades två mjölkningsstationer från DeLaval. Det är ett
väldigt ljust och luftigt stall med god arbetsmiljö. Planlösningen är uppdelad
på två avdelningar á 60 platser. Tanken är att dela upp besättningen efter hög-
respektive lågmjölkande kor, och på så vis ha möjlighet att anpassa fodret.
Kriterierna för att korna skall bli flyttade från den högmjölkande avdelningen till
lågmjölkande är när dygnsproduktionen understiger 30 kg eller när laktationen
överstiger 100 dagar. Mjölkningstillstånden sätts enbart efter tid sedan senaste
mjölkning och ligger mellan 300 och 480 minuter.

En selektionsgrind installerades i bägge avdelningarna i juni, 2001. Grinden
placerades i en gång bredvid mjölkningsstationen. Den kan inte slussa kor i olika
riktningar utan bara tillåta direkttillträde till foderbordet eller ej. Grinden sattes
en bit in i gången, vilket gjorde att när kor med låg rang prövade grinden men
nekades tillträde kunde de bli kvar framför grinden. Genom att stå kvar i gången
fick de skydd för de ranghöga korna som stod bakom och köade för mjölkning,
eller för att pröva selektionsgrinden. Resultatet blev att grinden kom till väldigt
lite användande då den ofta var blockerad och det blev trångt i området framför
mjölkningsstationen och selektionsgrinden. Efter en tid flyttades grinden i hög-
mjölkaravdelningen och sitter nu ca sex meter ifrån mjölkningsstationen i direkt
anslutning mellan liggbåsen och foderbordet. I den lågmjölkande avdelningen har
selektionsgrinden den ursprungliga placeringen. Ingen avgränsad väntfålla finns
i någon av avdelningarna.
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Vid passage från foderavdelningen till liggbåsen hos de lågmjölkande korna sitter
ytterligare en selektionsgrind. Dess uppgift är att selektera (inprogrammerad
systemdata) kor med höga celltal till ett 10-tal särskilt avgränsade liggbås. Korna
kan från dessa liggbås själva välja när de vill gå därifrån, men för att de ska
komma från liggbåsen till foderbordet måste de passera igenom en gång som
mynnar framför selektionsgrinden och mjölkningsstationen. Väl ute ur gången
är förhoppningen att korna svänger vänster för att passera igenom mjölknings-
stationen eller selektionsgrinden och komma till foderbordet, och inte går till de
andra liggbåsen.

Korna får en fullfoderblandning av vallensilage, helsädsensilage och kraftfoder-
sorterna Solid och Proteinmix. Utfodring sker med en automatisk fodervagn åtta
gånger per dag (kl. 02:30, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00). I mjölknings-
stationen tilldelas de en toppgiva på maximalt 7 kg kraftfoder per dag. Det finns
inga övriga kraftfoderstationer.

Besättningen består i huvudsak av SRB. Maximalt antal kor i låg- och högmjölkar-
avdelningen anses vara 60 till 65 respektive 50 till 55 stycken. Bredvid lågmjölkar-
avdelningen finns en speciell avdelning för dräktiga kvigor och sinkor, den var
bara delvis taget i bruk vid besöket. Alla kvigor behålls för rekrytering. Ungefär
tio dagar innan kalvning flyttas kvigan till högmjölkargruppen. Det är inte förrän
kvigan kommer till högmjölkarna som den får börja passera igenom mjölknings-
stationen.

Till skillnad från besättningen på Gård 1 fanns det i denna besättning inte till-
räckligt med kor för att fylla upp det nya stallet vid byte av produktionsmetod.
På grund av det har inte normal utslagning kunnat ske och alla kvigor som blivit
dräktiga har tagits in i systemet. Dessutom har ännu fler dräktiga kvigor köpts in,
vilket lett till att besättningen ett tag bestod av mer än 50 % förstakalvare.

Förutom de två lantbrukarna som driver gården finns två anställda, de jobbar 75%
vardera med mjölkkorna respektive växtodlingen. Anledningen till investeringen
i AMS var att komma ifrån mjölkningsarbetet, den framtida kostnaden för arbets-
kraft och att det är ganska kul att vara med i utvecklingen av ny teknik. Individuella
mjölkningstider, mer överskådlig grindstatistik och ”on-line” mätning av celltal i
mjölkningsstationen är önskemål på systemet.

För planlösning, se bilaga 2.

Förutsättningar

Besättningen från Gård 1 benämns i resultaten som EHVlWWQLQJ�� med koppling
till att där går korna i en grupp. De två mjölkningsstationerna i EHVlWWQLQJ�� kallas
station YlQVWHU och station K|JHU. Den andra gården har korna uppdelade i en
högmjölkande och en lågmjölkande grupp och de systemet benämns därefter
EHVlWWQLQJ��, eller efter de respektive grupperna som avdelning K|J�och avdelning
OnJ. Mjölkningsstationerna i den senare besättningen kallas, med hänseende till
vilken avdelning de finns i, station K|J och station OnJ. Nyckeltalen är beräknade
för alla dagar som registreringar hämtades ifrån. Resultaten sammanställdes sedan
till medelvärden från den totala tid på 27 dygn som ingick i studien. Hänsyn togs
till hur många kor de var i systemen under de aktuella dagarna.
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Nyckeltal

&LUNXODWLRQVIUHNYHQV�>DQWDO��NR�	�G\JQ@

Med cirkulationsfrekvens menas antal passeringar över ett dygn genom selek-
tionsgrind och mjölkningsstation, som en ko i medeltal gör i systemet. Det visar
hur många gånger som korna cirkulerar runt i systemet, och därmed hur många
ättillfällen korna har per dygn.

I selektionsgrindarna kan ibland kor bli stående och därmed identifierade ett
flertal gånger utan att verkligen passera. För att en identifiering skall räknas som
passage har därför krävts att 40 minuter skall passera innan nästa identifiering.
Denna gräns sattes för att kon rimligen skulle ha kunnat passera, och verkligen
gått igenom foder- och liggavdelning för att sedan komma tillbaka till selektions-
grinden.

8WQ\WWMDQGH�DY�VHOHNWLRQVJULQGHQ�>DQWDO�NR�	�G\JQ@

Beräkningen syftar till att se i vilken grad som selektionsgrinden nyttjas, d.v.s.
antalet försök att använda selektionsgrinden per ko och dygn. I EHVlWWQLQJ�� har
grinden den placeringen att korna kommer alltid igenom den, därför blir nyckel-
talet i detta fall ett mått på hur många gånger per dag utöver mjölkningstillfällena
som korna passerar grinden. Nyckeltalet för EHVlWWQLQJ�� innehåller således även
utfodringstillfällen och avvisningar i stationen, vilket gör att resultatet bara är en
fingervisning och inget "sant" resultat.

Selektionsgrinden i avdelning K|J kan till skillnad från den i EHVlWWQLQJ�� neka
korna tillträde, men korna blir alltid identifierade när de prövar om de får passera
grinden, även om de får avslag. Här är två nyckeltal beräknade, ett som visar antal
identifieringar per ko och dygn samt ett som visar hur många av identifieringarna
som verkligen blev passager. En ko kan bli stående i selektionsgrinden och där-
med bli identifierad flera gånger med korta intervall. Här gjordes en bedömning
om flertalet identifieringar vid nekande till passage hörde ihop till ett försök och
bara kom sig av att kon blev besviken och stod kvar, eller om en ny identifiering
skulle räknas som ett nytt försök. Om en ko får passeringstillstånd måste det
passera ca 40 minuter till nästa identifiering för att det förra ska räknas som en
passage.

7LGVVWXGLHU�DY�EHVlWWQLQJDUQD

Genom att räkna antalet kor i olika avdelningar av stallet kan man få en upp-
fattning av hur korna fördelar sig. Vid tre slumpvis valda tillfällen utspridda under
ett dygn räknades var femte minut under en timme hur många kor som befann sig
i olika delar av stallet. Resultatet anges i tabellen som procent av besättningen.

'\JQVYDULDWLRQ�DY�VWDWLRQHUQDV�XWQ\WWMDQGH

I VMS systemfil "MS Usage" görs kontinuerligt registreringar och sammanställ-
ningar. För varje timme finns information om hur många minuter som stationen
varit sysselsatt med respektive aktivitet. Genom att sammanställa de registreringar
som skedde under tiden som den här studie fortgick går det att få upp diagram
över stationernas dygnsutnyttjande över den tidsperioden.

Dygnsutnyttjandet påverkas av utfodrings- och diskningstidpunkter. För stationerna
i EHVlWWQLQJ�� (YlQVWHU och K|JHU) diskades systemet kl. 05:40, 14:41 och 21:38.
Tidpunkt för utfodring varierade, men den första låg mellan 8 och 9, den andra
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mellan 17 och 18. Bägge avdelningarna i EHVlWWQLQJ�� hade åtta regelbundna ut-
fodringstillfällen under dygnet och systemet diskades kl. 06:00, 14:00 och 23:15.
Varje disktillfälle tog cirka 26 minuter.

0M|ONQLQJDU�>DQWDO�G\JQ@�>DQWDO�NR�	�G\JQ@

Detta nyckeltal redovisar antal mjölkningar som besättningarna genomförde i de
respektive stationerna
och totalt för besättningarna under ett dygn. De genomförda mjölkningarna är för-
delade på olika stora besättningar, därför redovisas även antalet mjölkningar per
ko och dygn.

$YYLVQLQJDU�>DQWDO�VWDWLRQ�	�G\JQ@�>DQWDO�NR�	�G\JQ@

När mjölkningsstationerna måste hantera kor utan mjölkningstillstånd påverkas
stationens kapacitet och väntetiden för korna blir längre. Med en väl utnyttjad
selektionsgrind minskar antalet avvisningar i stationerna. Ett lågt antal avvisningar
på en stor besättning borde tyda på en väl fungerande kotrafik, därför beräknas
även avvisningar per ko och dygn. I avdelning K|J finns förutom mjölkkor även
kvigor, deras avvisningar är inte med i beräkningarna.

0lQJG�PM|ON�>NJ�G\JQ@�>NJ�PM|ONQLQJ@

Av den totala tiden för en mjölkning är hanteringstiden av kon lika oavsett hur
mycket mjölk kon mjölkar. Det finns därför en undre gräns där det inte längre
är lönsamt att ta in en specifik ko till mjölkning p.g.a. hennes förväntade mjölk-
mängd, d.v.s. att endast mjölkningar som genererar en viss mängd mjölk är opti-
mala att genomföra. Även kons lätt- eller trögmjölkande förmåga kan spela in på
hur hennes mjölkningstillstånd hanteras. Här är mängden mjölk per dag fördelat
på antalet genomförda mjölkningar.

0M|ONQLQJVWLG�>PLQ�PM|ONQLQJ@

Hur lång tid ett mjölkningstillfälle tar beror för det första på hur snabbt robot-
armen kan lokalisera spenarna för tvätt och för mjölkning, vilket i sin tur beror
på kons uppförande, korrekt registrerade spenpositioner och typ av AMS. Det
andra tidsberoende momentet är hur snabbt kon släpper mjölken. Snabbt genom-
förda mjölkningar ger kortare kötider och tillfälle för fler mjölkningar per timme.

0M|ONIO|GH�>NJ�PLQ@

Mjölkflödet från systemen är en sammanvägning av hur mycket mjölk som
mjölkningarna genererar i förhållande till vilken tid det tar för stationen att
hantera dessa mjölkningar. Även kornas individuella förmåga till lättmjölkad
påverkar hela systemets mjölkflöde. Ett högt mjölkflöde ökar kapaciteten och
lönsamheten på stationen.

'\JQVXWQ\WWMDQGH�WLOO�PM|ONQLQJ

Hur stor del av dygnet som stationen är utnyttjad av kor med mjölkningstillstånd.

'\JQVXWQ\WWMDQGH�WLOO�GLVNQLQJ

Hur stor del av dygnet som stationen inte är tillgänglig för korna eftersom syste-
met diskas.



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

37

9LOD

Hur stor del av dygnet som stationen står inaktiv, d.v.s. den finns tillgänglig men
utnyttjas inte till något.

3UHIHUHQV�I|U�PM|ONQLQJVVWDWLRQ

I EHVlWWQLQJ�� hade korna möjlighet att välja station. Vid station YlQVWHU går korna
in till vänster och vid station K|JHU går de in till höger. Genom att dela in korna
i grupper, baserat på den station som kon väljer vid flest tillfällen, kan det upp-
skattas om en del av korna ser ut att ha preferens för en speciell station. Endast
kor som varit närvarande minst 20 av dagarna ingick i beräkningen av preferens
för mjölkningsstation.

Förkastade nyckeltal

I det tidiga skedet av detta arbete fanns många nyckeltal med i diskussionen av
eventuellt användbara utnyttjandemått. Under arbetets gång föll många av dessa
bort, en del för att det inte var praktiskt genomförbart och andra för att de inte
ansågs ge relevant information. Ett mått som ströks från beräkningarna var
"Effektiv mjölkningstid", vilket skulle vara den tillgängliga tiden för mjölkning
per dygn d.v.s. 24 timmar minus tid för stationen att genomföra diskningar,
sköljningar, avvisningar och utfodringar. Den effektiva mjölkningstiden skulle
sedan användas till att fördela antalet mjölkningar och mängden mjölk på över ett
dygn. Efter lite funderingar ansågs det inte intressant att dela upp den tillgängliga
mjölkningstiden på diverse aktiviteter och produktion. Tidsåtgång per aktivitet
är intressantare.

I ett försök att få in besättningsstorleken och effektiv mjölkningstid (d.v.s.
systemförutsättningar) i nyckeltalen diskuterades "mjölkningar/ko & effektiv
mjölkningstid" och "kg/ko & effektiv mjölkningstid". Dessa föll dock på eget
grepp eftersom de två divisionerna som ingick i nyckeltalet optimeras vid högt
respektive låg resultat. Något som hade kunnat vara intressant att titta på är hur
korna utnyttjar de mjölkningstillstånd som lantbrukaren ger dem, om det är
skillnad mellan hög- och lågmjölkande kor och hur ofta och mycket korna blir
"röda" (överskrider sina tilldelade mjölkningsintervall). För att utföra sådana
undersökningar måste det finnas dokumentation över alla kors mjölkningstill-
stånd för var dag, och eftersom dessa ändras kontinuerligt ansågs det inte vara
befogat att i detta fall be lantbrukarna att dokumentera detta.

Utnyttjandetiden av mjölkningsstationerna är inte samma som mjölkningstiden
av korna, kon kan trilskas vid spenkoppspåsättningen eller dröja sig kvar efter
slutförd mjölkning. Sådan ineffektiv tid sänker stationens kapacitet p.g.a. kornas
uppförande och kanske inte p.g.a. ett dåligt system. Genom att dela upp tiden i
mjölkningsstationen på hanteringstid och verklig mjölkningstid, skulle fler slut-
satser kunna dras om varför mjölkningstiderna skiljer sig åt. Eftersom systemet
inte skiljer på utnyttjandetid och mjölkningstid hade det varit tvunget att manuellt
mäta den egentliga mjölkningstiden. Den tid som det skulle kräva ansågs inte vara
värt att lägga ned inom detta arbete.
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Begränsningar

Studien skulle ske i kommersiella besättningar och det fanns därför ingen möjlig-
het att ändra på förutsättningarna. Inom arbetets tidsram (20 veckor) och budget,
fanns inte heller möjlighet att installera extra identifieringsutrustning i stallarna.

Målet var att nyckeltalen endast skulle jämföra hur olika planlösningar påverkar
utnyttjandet av systemet, och detta skulle ske genom olika nyckeltal. Att ta fram
jämförande nyckeltal som endast har en eller ett par variabler är svårt när det även
ingår biologiska hänsynstaganden. Studien är därför en kraftig förenkling eftersom
en jämförelse i praktiken skulle kräva identiska systeminställningar, utfodrings-
rutiner och besättningar m.m. Resultaten av nyckeltal blir ett mått på hur systemet
har utnyttjats, av dess besättning, under en specifik tid.

Vid besök i EHVlWWQLQJ�� visade det sig att selektionsgrinden i lågmjölkar-
avdelningen varit ur funktion under den tid som registreringarna skulle hämtas
ifrån. Följden blev att beräkningarna för station OnJ inte byggde på de förut-
sättningar som var tänkt, kotrafiken var inte selektiv utan styrd. Resultaten från
avdelning- och station OnJ är därför inte jämförbara med de övriga.

Besättningsdata

Vid en jämförande studie på två kommersiella gårdar är förutsättningarna väldigt
olika, ett av de mest centrala i denna studie är de två besättningarna. Jämförelsen
av nyckeltalen måste alltid göras med tanken att de är två skilda besättningar som
ligger bakom resultaten. I tabell 1 redovisas en del av de förutsättningar som
rådde i besättningarna under tiden för studien. För EHVlWWQLQJ�� redovisas förut-
sättningarna som medelvärden för hela besättningen (likt EHVlWWQLQJ��), det är bara
antal mjölkande kor som är uppdelat på de respektive avdelningarna. I bilaga 9
visas exempel på hur information om respektive besättning dokumenterades.

Tabell 1. Besättningsdata under tiden 2001-10-08 till 2001-11-03 (medeltal).

Besättning 2Besättning 1

hög låg

Mjölkande kor [antal] 92,3 55,2 50,9

Ålder [mån] 44,9 43,6

Laktation [antal] 2,25 1,78

Laktationsstadium [dagar] 158,7 159,6

Resultat
Nyckeltal redovisas för hela EHVlWWQLQJ�� respektive �. Där det är lämpligt redovisas
även nyckeltalen för respektive station eller avdelning. För EHVlWWQLQJ�� är det inte
alltid praktiskt möjligt eller intressant att beräkna nyckeltalen för respektive station.
I EHVlWWQLQJ�� kan det vara intressant att titta på skillnaderna mellan avdelningarna.
På grund av att selektionsgrinden var ur funktion i avdelning OnJ under den aktuella
tiden, vilket resulterade i att kotrafik blev styrd, går inte alla nyckeltal från avdel-
ningarna att sammanföra till ett gemensamt resultat. Vid dessa fall är det lämpligast
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att jämföra de totala resultatet i EHVlWWQLQJ�� mot resultatet i avdelning K|J. Alla
nyckeltal är medelvärden av registreringar från totalt 27 dagar som ingick i studien.

&LUNXODWLRQVIUHNYHQV�>DQWDO�NR�	�G\JQ@

Inom EHVlWWQLQJ�� har avdelningen med de lågmjölkande korna 3,46 cirkulationer
per ko och dygn, vilket är signifikant högre cirkulationsfrekvens (p<0,001∗∗∗) än
i högmjölkarnas avdelning där cirkulationsfrekvensen är 3,07. Det sammanslagna
resultatet från EHVlWWQLQJ�� blir 3,26, det skall jämföras med 5,25 som är ett klart
högre (p<0,001∗∗∗) resultat från EHVlWWQLQJ�� (tabell 2).

Tabell 2. Cirkulationsfrekvens med standardavvikelse [passeringar/ko & dygn].

Besättning 1 Besättning 2

avd. hög: 3,07  (± 0,34)

avd. låg: 3,46  (± 0,36)

hela bes.: 5,25  (± 1,54) hela bes.: 3,26  (± 0,53)

8WQ\WWMDQGH�DY�VHOHNWLRQVJULQGHQ�>DQWDO�NR�	�G\JQ@

Förutom de passager genom selektionsgrinden då korna i EHVlWWQLQJ�� hade mjölk-
ningstillstånd och styrdes till väntfållan, så passerade de selektionsgrinden ytter-
ligare 2,37 gånger per dygn. Resultatet innehåller även de fåtalet passeringar som
ledde till avvisning eller utfodring i stationerna. I EHVlWWQLQJ��, avdelning hög, blev
korna i medel registrerade till försök att passera selektionsgrinden 1,22 gånger per
ko och dygn. Av de försöken var de i 0,49 fall som kon hade passeringstillstånd
och fick passera. I avdelning OnJ var selektionsgrinden ur funktion under studien
(tabell 3).

Tabell 3. Försök att passera selektionsgrinden i avdelning hög och antalet passeringar
utöver mjölkningstillfällena genom selektionsgrinden i besättning 1 och avdelning hög,
[antal/ko & dygn].

Besättning 1 Besättning 2  (avd. hög:)

Identifiering vid
selektionsgrind

1,22  (± 0,18)

Passage genom
selektionsgrind

2,37 0,49  (± 0,08)

7LGVVWXGLHU�DY�EHVlWWQLQJDUQD

Av korna i EHVlWWQLQJ�� verkar det som om en stor del alltid finns vid liggbåsen,
vid lunchtid sjönk andelen i liggbåsen och som en följd ökade andelen kor i vid
foderbordet (tabell 4). I EHVlWWQLQJ�� verkar det till skillnad mot i EHVlWWQLQJ��,
som om korna är något jämnare fördelade över avdelningarna och över dygnet
(tabell 5).
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Tabell 4. Tidsstudier av besättning 1, resultatet anges som procentandel av besättningen
i olika avdelningar.

Tidsperiod Liggbås Mjölkstation Foderbord

07:25-08:25 73 % 8 % 19 %

11:10-12:10 45 % 12 % 43 %

16:20-17:20 63 % 11 % 26 %

Tabell 5. Tidsstudier av besättning 2, resultatet anges som procentandel av besättningen
i olika avdelningar.

Tidsperiod Liggbås

hög/låg

Mjölkstation

hög/låg

Foderbord

hög/låg

07:50-08:50 66 / 71 % 13 / 9 % 21 / 20 %

12:10-13:10 66 / 71 % 8 / 8 % 26 / 21 %

17:10-18:10 57 / 52 % 19 / 12 % 24 / 36 %

'\JQVYDULDWLRQ�DY�VWDWLRQHUQDV�XWQ\WWMDQGH

I diagrammen över hur mycket de respektive stationerna totalt har utnyttjats till
olika aktiviteter, kan man utläsa hur antalet avvisningar, utfodringar och mjölk-
ningar varierat över dygnet. Stationerna i EHVlWWQLQJ��, d.v.s. station YlQVWHU och
K|JHU, har haft relativt konstanta disktider och selektionsgrinden har effektivt
förhindrat att stationerna belastats med avvisade besök. Disktiderna syns som
svackor i diagrammen. Antalet mjölkningar för respektive klocktimme under
studien har legat ganska jämnt över dygnet på 175 mjölkningar (bild 7 och 8).
Även station OnJ i EHVlWWQLQJ�� har haft fasta disktider (bild 10). Tidpunkterna
för systemdisk i station K|J har varierat och ofta bara varit två stycken per dygn
vilket visar sig genom att inga distinkta svackor finns i diagrammet (bild 9). Antal
mjölkningar per klocktimma ligger på en lägre nivå än i EHVlWWQLQJ��, men ligger
jämnt över dygnet på ca 160 mjölkningar. De olika utfodringsstrategierna kan
också antydas i jämförelsen mellan diagrammen. Station K|J används till väldigt
liten del att förse kor eller kvigor med toppgivor av kraftfoder, medan stationerna
i EHVlWWQLQJ�� till något större del används som kraftfoderautomater. Grovfodrets
utfodringstider och därmed kvalité och mängd på foderbordet avspeglas i utseen-
det på diagrammets svackor. De flacka sidorna innan diskning tyder på att det
finns inget foder på foderbordet som lockar korna. Den största skillnaden mellan
stationerna i de respektive besättningarna är dock till vilken grad de utnyttjas till
passering av kor utan mjölkningstillstånd. Det extremet höga antalet avvisningar
i station OnJ kommer av att selektionsgrinden var ur funktion och all passage var
tvunget att ske igenom stationen. Även station K|J har ett högre antal avvisningar
än stationerna i EHVlWWQLQJ��, speciellt under de tidiga morgontimmarna belastas
stationen av passeringar.
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Bild 7. Antalet avvisningar, utfodringar och mjölkningar totalt under studien för varje
timme över dygnet i station vänster.
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Bild 8. Antalet avvisningar, utfodringar och mjölkningar totalt under studien för varje
timme över dygnet i station höger.
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Bild 9. Antalet avvisningar, utfodringar och mjölkningar totalt under studien för varje
timme över dygnet i station hög.
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Bild 10. Antalet avvisningar, utfodringar och mjölkningar totalt under studien för varje
timme över dygnet i station låg.
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0M|ONQLQJDU�>DQWDO�G\JQ@

Alla fyra stationerna ligger relativt lika på ca 130 mjölkningar per dygn. När
mjölkningarna uppdelas på antalet kor finns en klar skillnad (p<0,001∗∗∗) mellan
avdelningarna K|J och OnJ i EHVlWWQLQJ��. De högmjölkande korna mjölkas i snitt
2,40 gånger per dygn medan de lågmjölkande kommer upp i 2,61 mjölkningar per
ko och dygn. Det samanslagna resultatet för EHVlWWQLQJ�� blir 2,50 mjölkningar per
ko och dygn, vilket är signifikant lägre (p<0,001∗∗∗) än resultatet i EHVlWWQLQJ��
som hamnar på 2,85 (tabell 6).

Tabell 6. Antalet mjölkningar per station, besättning och ko i de bägge besättningarna.

Besättning 1 Besättning 2

st. vänster: 129,74  (± 7,03) st. hög: 132,37  (± 8,50)

st. höger: 133,48  (± 5,21) st. låg: 132,56  (± 6,31)

Totalt: 263,22  (± 9,93) Totalt: 264,93  (± 12,17)

per ko i hög: 2,40  (± 0,20)

per ko i låg: 2,61  (± 0,14)

Totalt per ko: 2,85  (± 0,10) Totalt per ko: 2,50  (± 0,15)

$YYLVQLQJDU�>DQWDO�G\JQ@

Som det även framgick i diagrammen över stationernas utnyttjande så har station-
erna i EHVlWWQLQJ�� ett väldigt lågt antal avvisningar per dygn, resultaten för de
bägge stationerna hamnar under 2 avvisningar per dygn. Station K|J har 16,11
avvisningar och station OnJ, med den styrda kotrafiken, har 52,15 avvisningar per
dygn. Per ko blir antalet avvisningar i EHVlWWQLQJ�� mycket låga 0,038, station K|J
hade 0,30 avvisningar per ko och station OnJ 1,03 passager i stationen per dygn
(tabell 7).

Tabell 7. Antal avvisningar per dag i stationerna och per ko i respektive avdelning.

Besättning 1 Besättning 2

st. vänster: 1,85  (± 1,70) st. hög: 16,11  (± 8,57)

st. höger: 1,77  (± 1,61) st. låg: 52,15  (± 15,60)
styrd kotrafik!

Totalt: 3,62  (± 1,65)

per ko i hög: 0,30 (± 0,17)

per ko i låg: 1,03  (± 0,32) styrd
kotrafik!

Totalt per ko: 0,038  (±0,03)
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0lQJG�PM|ON�>NJ�G\JQ@�>NJ�PM|ONQLQJ@

De högmjölkande korna i EHVlWWQLQJ�� mjölkar mer mjölk per dygn än de låg-
mjölkande korna, 1641 kg mot 1125 kg. Totalt mjölkar EHVlWWQLQJ�� 2766 kg
per dygn, vilket inte skiljer sig nämnvärt från EHVlWWQLQJ�� som mjölkar 3091 kg.
De högmjölkande korna mjölkar 12,44 kg mjölk per mjölkning, det är signifikant
(p<0,001∗∗∗) mer mjölk än de 8,50 kg som lågmjölkarna mjölkar per mjölkning.
Korna i EHVlWWQLQJ�� mjölkar 11,75 kg per mjölkning, det är signifikant mer än
det samanslagna resultatet från EHVlWWQLQJ�� som blir 10,46 (tabell 8).

Tabell 8. Mängd mjölk per besättning och dygn, samt mängs mjölk per mjölkning.

Besättning 1 Besättning 2

st. hög: 1 641,75  (± 79,0)

st. låg: 1 125,06  (± 52,4)

Totalt: 3 091,27  (± 131,5) Totalt: 2 766,82 (± 113,4)

per mjölkning i
st.hög: 12,44  (± 0,78)

per mjölkning i
st.låg: 8,50  (± 0,38)

Totalt: 11,75  (± 0,42) Totalt: 10,46  (± 0,48)

0M|ONQLQJVWLG�>PLQ�PM|ONQLQJ@

För stationerna i EHVlWWQLQJ�� tar mjölkningarna 8:24 respektive 8:17 minuter, det
visar en signifikant (p<0,001∗∗∗) kortare mjölkningstid i station K|JHU. Mjölk-
ningstiden för stationerna tillsammans blev 8:20, det är nästan en minut kortare tid
(p<0,001∗∗∗) än för stationerna i EHVlWWQLQJ�� som har en mjölkningstid på 9:18.
I de respektive stationerna K|J och OnJ blev mjölkningstiden signifikant kortare i
OnJ med 9:07 mot 9:29 minuter i hög (tabell 9).

Tabell 9. Tid för en mjölkning i respektive stationerna samt sammanslaget resultat från en
mjölkning för hela besättningarna.

Besättning 1 Besättning 2

st. vänster: 8:24  (± 0:11) st. hög: 9:29  (± 0:22)

st. höger: 8:17  (± 0:12) st. låg: 9:07  (± 0:25)

Totalt: 8:20  (± 1:35) Totalt: 9:18  (± 0:26)
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0M|ONIO|GH�>NJ�PLQ@

Mjölkflödet från station hög visar ett klart högre värde än från station OnJ.
Sammanslaget fick EHVlWWQLQJ�� mjölkflödet 1,13 kg per minut, medan EHVlWWQLQJ
� hade 1,41 som är klart högre (p<0,001∗∗) (tabell 10).

Tabell 10. Mjölkflödet från station hög och låg samt mjölkflöde från respektive besättning.

Besättning 1 Besättning 2

st. hög: 1,31  (± 0,04)

st. låg: 0,93  (± 0,03)

Totalt: 1,41  (± 0,04) Totalt: 1,13  (± 0,03)

'\JQVXWQ\WWMDQGH�WLOO�PM|ONQLQJ

Av dygnet utnyttjas stationerna i EHVlWWQLQJ�� till ca 75 % för mjölkning, medan
samma beräkning för stationerna i EHVlWWQLQJ�� ger ett utnyttjande på 87 respek-
tive 83 % för hög och låg (tabell 11).

Tabell 11. Andel av dygnet som stationerna utnyttjas till mjölkning.

Besättning 1 Besättning 2

st. vänster 75 % st. hög: 87 %

st. höger 76 % st. låg: 83 %

'\JQVXWQ\WWMDQGH�WLOO�GLVNQLQJ

Dygnet utnyttjas till 5 % till diskning av systemen, förutom i station K|J som har
ett något lägre utnyttjande till diskning på 4 % (tabell 12).

Tabell 12. Andel av dygnet som stationerna ingår i systemets diskning.

Besättning 1 Besättning 2

st. vänster 5 % st. hög: 4 %

st. höger 5 % st. låg: 5 %
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9LODQGH

Station YlQVWHU och K|JHU står overksamma 13 respektive 14 % av tiden.
Stationerna i EHVlWWQLQJ�� var ockuperade under en större del än de i EHVlWWQLQJ��
och hade bara ett vilande på 7 respektive 8 % (tabell 13).

Tabell 13. Andel av dygnet som stationerna står overksamma

Besättning 1 Besättning 2

st. vänster 13 % st. hög: 7 %

st. höger 14 % st. låg: 8 %

3UHIHUHQV�I|U�VWDWLRQ

I 50 till 65 % av sina mjölkningstillstånd valde 25 kor station YlQVWHU och 33 kor
station K|JHU, d.v.s. de korna fördelade sina mjölkningar relativt jämnt mellan
de två stationerna. En del kor hade en övervikt till en av stationerna, 11 av korna
valde station YlQVWHU i 65 till 80 % av tillfällena, station K|JHU hade inom detta
spann nästan lika många (10 kor). Ännu tydligare i sitt val var de 7 korna på
station YlQVWHU och 2 korna på station K|JHU som valde de respektive stationerna i
80 till 95 % av tillfällena. Av de totalt 97 korna som ingick i studien var det 9 kor
som i över 95 % av mjölkningarna valde samma station (bild 11).

3UHIHUHQV�I|U�VWDWLRQ�YlQVWHU�HOOHU�K|JHU 
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Andel av kons mjölkningar 

Antal kor 

st.vänster 

st.höger 

Bild 11. Frekvensdiagram över hur korna i besättning 1 väljer att fördela sina mjölknings-
tillfällen på station vänster eller station höger.
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Diskussion
Cirkulationer och mjölkningskapacitet

Ett väl fungerande AMS är ur många hänseenden lika med en hög cirkulations-
frekvens. Kotrafiken benämns ofta som det centrala för att få ett fungerande syste-
met. Med bra kotrafik menas att korna rör sig runt i systemet, äter, sover och
mjölkar under dygnet. Installation av selektionsgrindar är ett sätt att säkerhets-
ställa att kor med mjölkningstillstånd besöker mjölkningsstationen, samtidigt som
kor utan tillstånd inte belastar stationen. Risken med en selektionsgrind är att den
selektiva kotrafiken som grinden ger upphov till minskar antalet cirkulationer
jämfört med system med fri kotrafik. Korna kan inte alltid kan välja sina egna
vägar och det kan bli köbildning framför den grind eller station som kon är hän-
visad att passera igenom. I vissa fall kan alltså selektionsgrinden hindra korna i
dess naturliga rutiner, eftersom antalet ättillfällen minskar med minskade cirk-
ulationer (Wendl m.fl., 2000). Av de två besättningar som ingår i denna studie
har EHVlWWQLQJ�� alla korna gemensamt i selektiv kotrafik, medan EHVlWWQLQJ�� har
delat upp korna i hög- respektive lågmjölkargrupp. Högmjölkargruppen hade likt
EHVlWWQLQJ�� selektiv kotrafik medan kotrafiken i avdelningen för lågmjölkarna
var selektionsgrinden ur funktion och p.g.a. detta blev trafiken styrd.

Bild 12. Selektionsgrind och väntfålla i besättning 1.

Cirkulationsfrekvensen i EHVlWWQLQJ�� blev 5,25 gånger per ko och dygn vilket
är ett relativt normalt resultat för selektiv kotrafik (Luther m.fl., 2002). Det finns
dock försök med ca 50 kor som i selektiv kotrafik gett en cirkulationsfrekvens
på 7,4 (Harms m.fl., 2002), men där hämtades fler kor än vad som är brukligt.
Placeringen och funktionen av selektionsgrinden i EHVlWWQLQJ�� ger korna ett
väldigt enkelt och positivt beslutsmönster. De har bara en grind att välja på till
foderbordet och de kommer alltid igenom den grinden, oavsett mjölknings-
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tillstånd. Då sorteringen av kor sker genom att hänvisa dem i olika riktningar och
inte genom att hindra dem från passage blir det aldrig någon kö framför grinden.
Vid tillstånd för mjölkning blir kon slussade till väntfållan (bild 12), och om kon
inte har mjölkningstillstånd blir den hänvisad till en selektionsgång som leder
förbi mjölkningsstationerna direkt till foderbordet. Även om selektionsgången i
detta stall är lång (ca 12 m), mörk och lite opraktisk verkar korna inte tveka till att
passera i den. Selektionsgången går över den gamla mjölkningsgropen där de lite
äldre korna förut blev mjölkade, vilket möjligen gör att vägen känns naturlig för
de korna.

Bild 13. Passagegång från mjölkningsstation till foderbord i grupp ”hög”. Selektions-
grinden är placerad i direkt anslutning till foderbordet till höger om gången. Grinden i
förgrunden är den gamla selektionsgrinden som inte längre är i bruk, d.v.s. ej passerbar.

%HVlWWQLQJ�� har relativt korta avstånd  inom stallet (ca 27m från bortersta ligg-
båset till foderbordet) och utfodrar åtta gånger per dag, men har trots det inte en
högre medelcirkulationsfrekvens i avdelning K|J än 3,07. Detta resultat borde
tyda på att en del kor i systemet inte har fler än två ättillfällen per dag, fast korna
ser fodervagnen vid utfodringstillfällena vilket borde locka dem till foderbordet.
Den låga cirkulationsfrekvensen kan bero på utfodringen med fullfoder som gör
korna mättare, och mindre villiga att ofta besöka foderbordet. Eller så kan den
lägre cirkulationsfrekvensen i avdelning K|J bero på ett mer komplicerat besluts-
mönster för kon. Kon måste hålla reda på alternativa grindar och vägar för att
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komma till foderbordet och därför kan beslutsvägen bli mer avancerad. När de i
avdelning K|J prövar selektionsgrinden vet de inte om de kommer att få passera
eller ej. Det borde sänka deras motivation att besöka den, till skillnad mot en grind
där de alltid får passera. Vid ett nekande vid selektionsgrinden skall kon backa
och välja på två möjliga vägar till mjölkningsstationen i stället (bild 13). Antingen
en mer direkt väg på cirka tolv meter eller så kan kon gå runt liggbåsen, en sträcka
på ca 42 meter. Framför stationen är utrymmet för korna väldigt snålt tilltaget och
där är det ofta kö av kor vilket gör att den snabbare vägen mellan grind och station
blir blockerad. Väljer kon att gå runt liggbåsen är chansen stor att den blir fördröjd
på vägen, speciellt om andra kor av högre rang står i vägen Det borde således ta
längre tid i avdelning K|J än i EHVlWWQLQJ�� från det att kon bestämt sig för att gå
till foderbordet, till dess att den passerat en grind eller station och är vid foder-
bordet.

I avdelning OnJ observerades två flaskhalsar, förutom den styrda kotrafiken, som
kan vara orsak till den låga cirkulationsfrekvensen. Det är bl.a. selektionsgrinden
från foderbordet till liggbåsen som stoppar upp korna. Inga registreringar har
tagits från denna grind men korna såg ut att kunna bli stående ett tag i den passa-
gen med köbildning som följd. Även området framför mjölkningsstationen såg ut
att kunna bli en propp. Det området har förutom ingång till stationen ytterligare
två funktioner. Från samma område är entrén till selektionsgrinden placerad samt
att passagen från liggbåsen för kor med höga celltal mynnar till detta område
(bild 14). Det blir ofta trångt på denna plats och speciellt lågrankade kor borde ha
det svårt att ta sig fram till stationen. Att ha ett längre avstånd mellan mjölknings-
station och selektionsgrind förhindrar till viss del blockering och köbildning, men
ökar kons valmöjlighet av väg till foderbordet med 100%. Vid en grind som inte
alltid tillåter korna att passera måste det finnas utrymme för kor som inte får
komma igenom att ta sig undan.

Bild 14. Samlingsområde framför mjölkningsstationen och selektionsgrind i grupp "låg".



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

50

Bägge besättningarna har en envägsgrind som hindrar korna från att gå direkt till
foderbordet utan att passera igenom selektionsgrinden eller mjölkningsstationen.
En del kor lär sig att öppna envägsgrinden från baksidan och kan på så vis smita
direkt till foderbordet. Sådana kor blir inte registrerade för passering och ger ett
missvisande resultat på cirkulationsfrekvensen.

Vid en funktion av selektionsgrinden så som i avdelning K|J är viktigt att grin-
dens funktion och villkorskriterier är klara för korna. En dag med många passe-
ringar genom grinden för den enskilda kon, verkar följas av den samme med
många försök dagen efter. Av samma orsak kan flera dagars nekande i grinden
leda till att kon slutar besöka den. Om de inte använder grinden utan väljer att
stå och köa vid stationen, får de långa cirkulationsintervall och överskrider sina
gränser för tid mellan mjölkningar. Det kan utveckla sig till en ond cirkel, korna
utnyttjar sällan grinden och när de väl försöker får de inte komma igenom. Korna
tröttnar och uppfattar det som att de aldrig kommer igenom utan går på en gång
och köar vid stationen.

Det kan alltså vara den något svåra beslutsvägen för korna som leder till att för-
söken att använda den fristående selektionsgrinden som direktpassage till foder-
bordet är väldigt begränsad i avdelning K|J. Korna blir nämligen bara registrerade
i selektionsgrinden 1,22 gånger per ko och dygn, av dessa identifieringar är det
bara 0,49 stycken som leder till passage. Detta låga utnyttjande av selektions-
grinden bidrar till en låg cirkulationsfrekvens. Genom att slå ihop antalet passager
genom selektionsgrinden (0,49) och antalet avvisningar per ko (0,3) i avdelning
K|J, får man resultatet 0,79 som visar hur många gånger utöver mjölkningstill-
fällena som korna i avdelning K|J får tillfälle till att äta. Detta resultat på 0,79
för avdelning K|J kan jämföras mot EHVlWWQLQJ�� som förutom vid mjölknings-
tillfällena passerade sin selektionsgrind 2,37 gånger i medel per dag. Det betyder
att korna i EHVlWWQLQJ�� får minst ett och ett halvt foderintag mer per dag än korna
i avdelning K|J, eftersom de även har en högre mjölkningsfrekvens.

En hög cirkulationsfrekvens är dock inte hela lösningen på ett lyckat system.
Passeringarna som ej leder till mjölkning ska inte ske igenom mjölkningsstationen
utan igenom selektionsgrinden, eftersom avvisade besök i stationen sänker dess
kapacitet. När selektionsgrinden utnyttjas på bästa sätt förhindrar den väldigt väl
kor utan tillstånd att passera stationerna. Detta är fallet i EHVlWWQLQJ�� som bara har
en avvisningsfrekvens på 0,04 per ko och dygn (tabell 7). Att det överhuvudtaget
finns avvisade besök i EHVlWWQLQJ��, med den typen av selekterande grind, beror
på kvigor som ska passera igenom stationerna. I avdelning K|J har stationen 16
avvisningar per dygn och 0,3 avvisningar per ko och dygn. Med det dåliga utnytt-
jandet av selektionsgrinden skulle man kunna förvänta sig antalet avvisningar blir
högt, men det låga antalet avvisningar i avdelning K|J kommer som en följd av
den låga cirkulationsfrekvensen. Högmjölkande kor som inte har en högre cirkula-
tionsfrekvens än 3,07 har antagligen mjölkningstillstånd alla gånger de vill gå till
foderbordet och blir därför mjölkade. Korna har alltså en för låg cirkulationsfrek-
vens för att det skall vara aktuellt att avvisa kor. Bägge grupperna med selektiv
kotrafik ligger dock under 0,71 avvisningar per ko och dag som Harms m.fl.
(2002) fick i sin undersökning (tabell 14).
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Tabell 14. Jämförelse av Harms m.fl. (2002) resultat av mjölknings- och avvisnings-
frekvens mot egen studie. I Harms m.fl. studie blev korna blev hämtade om de överskred
sina mjölkningstillstånd med mer än fyra timmar. Den egna studien ger två resultat för
den selektiva kotrafiken, ett för besättning 1 och ett för avdelning "hög".

Styrd kotrafik Selektiv kotrafik

per ko & dag Harms m.fl. Egen studie Harms m.fl. Egen studie
Bes.2 låg Bes.1 Bes.2 hög

Mjölkningar 2,63 2,61 2,56 2,85 2,40

Avvisningar 1,4 1,03 0,71 0,04 0,30

Ättillfällen 6,6 3,46 7,4 5,25 3,07

Det höga antalet avvisningar på 52,15 per dag i station OnJ kommer av att all
passage till foderbordet var tvunget att ske igenom mjölkningsstationen. Avvis-
ningar per ko var 1,03 vilket i praktiken innebär att korna besökte foderbordet en
extra gång utöver de antalet mjölkningstillstånd som de hade. Resultatet visar hur
mycket extra mjölkningsstationen skulle belastas om kotrafiken i det systemet
skulle vara styrd. I diagram 7 framgår det att station OnJ skulle till stor del utnytt-
jas för passager i fall trafiken var styrd. Dessa ca 50 avvisningar per dag tar unge-
fär 30 min per dag, vilket i stället skulle kunna utnyttjas till tre mjölkningar. Av-
visningar ökar i och för sig belastningen på stationen och förlänger kötiderna, men
i detta specifika system där cirkulationsfrekvensen inte var särskilt hög blir inte
belastningen så extrem som den kunnat bli.

Den genomsnittliga mjölkningstiden för en mjölkning beror på ett antal del-
moment som in- och utgång av kon, spentvätt, spenletning och mjölkning. Även
kons förmåga till lätt- eller trögmjölkad påverkar mjölkningstiden. Eftersom
systemet inte skiljer på utnyttjandetid av stationen och verklig mjölkningstid, kan
man ur systemdatan inte se vilka moment det är som påverkar mjölkningstiden
för en specifik ko. De olika delarnas tidsåtgång har inte studeras närmare i denna
studie, bara den totala tidsåtgången har använts. Den betydligt längre mjölknings-
tiden för EHVlWWQLQJ�� jämfört med EHVlWWQLQJ�� kan komma av att i den besätt-
ningen ges fullfoder och korna får endast en toppgiva av kraftfoder i stationen.
Mjölkningstillfället är enda gången de får koncentrerat kraftfoder. Vid studie-
besöket uppfattades det som om korna gärna dröjde sig kvar i stationen för att
med huvudet buffa på kraftfodertilldelaren. Ofta lyckades kon få lite extra foder
att ramla ned. Lär sig ett par av korna att buffandet lönar sig kan det öka på mjölk-
ningstiden och sänka mjölkningskapaciteten.

Många av de framräknade nyckeltalen är nära kopplade till varandra och då främst
till mjölkningstiden. En snabbare mjölkningstid för EHVlWWQLQJ�� leder till ett bättre
mjölkflöde och att fler mjölkningar hinns med per dygn. Nästan en minut lång-
sammare mjölkningstid per mjölkning i EHVlWWQLQJ�� ger över två timmar längre
mjölkningstid per dygn för samma antal mjölkningar som i EHVlWWQLQJ��! Utöver
det så visar både nyckeltalet på de procentuella utnyttjandet och diagrammet över
stationernas dygnsutnyttjande, att EHVlWWQLQJ�� har god kapacitet att genomföra
fler mjölkningar. Det 80-procentiga dygnsutnyttjandet av stationerna som littera-
turen hänvisar till som gräns, är inte ett fast mål utan varje system måste bedömas
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individuellt. Diagrammen över dygnsutnyttjandet i EHVlWWQLQJ�� (bild 7 och 8)
visar att kornas vilja att besöka mjölkningsstationerna sjunker långt före ett disk-
tillfälle. Detta är särskilt tydligt vid 05:40-diskningen då besöken till stationen
börjar avta redan två timmar före. Kor kan lära sig vilka tidpunkter som diskning
sker vid, men i detta fall beror det nog främst på att fodret är slut på foderbordet
och korna lockas inte till att gå dit. En ökad utfodringsintensitet skulle kanske
kunna ge tillgång till den outnyttjade kapaciteten som resultaten visar på.

När antalet mjölkningar delas upp efter gruppstorlekarna i EHVlWWQLQJ�� visar det
att korna i avdelning K|J inte mjölkas oftare, som antagligen är önskvärt, utan
tvärtom färre gånger än korna i avdelning OnJ. Med bara 2,40 mjölkningar per ko
och dag ligger de under den genomsnittliga mjölkningsfrekvensen på 2,56 för
selektiv kotrafik (tabell 14) (Harms m.fl., 2002). Medan lågmjölkargruppen som
inte har lika stort behov av en hög mjölkningsfrekvens ligger på 2,61. Den lägre
mjölkningsfrekvensen i högmjölkargruppen kan komma sig av att den höga
beläggningen gör mjölkningsstationen svårtillgänglig. I resultatet finns det inget
hänsynstagande till hur många av mjölkningarna som var frivilliga respektive
hämtade, vilket kan vara ett väl så viktigt mått på hur systemet passar korna

Det mjölkades mer mjölk per dag i EHVlWWQLQJ�� mot i EHVlWWQLQJ�� trots att det i
genomsnitt fanns 14 kor mer i EHVlWWQLQJ��, med lika antal mjölkningar per dag
blir det även mer mjölk per mjölkning i EHVlWWQLQJ��. Sammanslaget får EHVlWW�
QLQJ���10,46 kg per mjölkning vilket skall jämföras mot 11,75 för EHVlWWQLQJ��.
Bägge besättningarna ligger under de provgårdar som besöktes, de hade ca 15 kg
per mjölkning. I EHVlWWQLQJ�� har det varit svårt att slå ut kor då de behövt öka
besättningsstorleken, det har lett till att alla dräktiga kvigor har behållits samt att
dräktiga kvigor har köpts in. Under en tidsperiod har EHVlWWQLQJ�� i huvudsak
bestått av förstakalvare, samtidigt som EHVlWWQLQJ�� ansågs under studien vara
inne i en bra period med många nykalvade. Vidare så består bägge besättningarna
består av olika raser, vilket kan påverka produktionsnivån och sjukdomsläget. Det
sistnämnda har inte jämförts i denna studie.

Resultaten för EHVlWWQLQJ�� skulle kunna bli bättre genom att förbättra cirkulations-
viljan, mjölkningstiderna och gruppstorlekarna. Cirkulationsfrekvensen skulle
kunna förbättras om selektionsgrindarna alltid sågs till att vara brukbara. När
selektionsgrinden är ur funktion under en tid lär de korna att det inte är någon ide
att gå dit. Bägge grindarna skulle även behöva komma till bättre användning för
att minska antalet avvisningar i stationerna. Det kan komma av att ge selektions-
grindarna en för korna enklare placering och genom att lägga stor vikt vid att lära
kvigorna använda selektionsgrindarna. Mjölkningstiderna är något som lantbruka-
ren i EHVlWWQLQJ�� skulle behöva titta närmare på, eftersom den är väldigt central i
hela systemets kapacitet. Om det är så att korna dröjer sig kvar i stationen för att
försöka komma åt mer kraftfoder skulle kanske kraftfoderstationer vid foderbordet
locka korna snabbare ut ur stationen. Avdelning K|J har en medelbesättning på 55,2
mjölkande kor. Rekommenderat antal kor på en VMS mjölkningsstation är mellan
50 och 55 beroende på laktationsnivå (pers. medd. Jakobsson, 2001). En sådan pass
hög beläggning i en avdelning med högproducerande kor ger ett väldigt högt tryck
och korna har svårt att få tillgång till stationen. Antagligen skulle kornas kapacitet
utnyttjas bättre om beläggningen minskades.
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Preferens för mjölkningsstation

Väntfållan i SODQO|VQLQJ�� ger korna valmöjlighet att välja station YlQVWHU eller
station K|JHU. Under de 27 dagar som undersöktes var de 18 % av korna i besätt-
ningen som i över 80 % av sin mjölkningstillfällen föredrog en specifik station.
Ännu tydligare i sitt val var 9 % av korna som i över 95 % av mjölkningarna
valde en och samma station. Det visar att vissa kor har preferens och gör ett val av
station. Om det inte rör sig om mer än 9 % av korna och när preferensen gick till
bägge stationerna (3 st på station YlQVWHU och 6 st på station K|JHU) kan betydelsen
av valen inte vara så stor på systemet.

En eventuell bidragande orsak till preferens för station K|JHU kan vara de liggbås
som är placerade på höger sida i väntfållan, de ser ut att fungera som tillflykts-
platser för ranglåga kor. När kor som stått i liggbåsen bestämmer sig för att backa
ur båset stöter de ihop med andra kor som står och köar till stationerna. Korna
som backar ut från liggbåsen tar sig således inte så långt in i väntfållan då den ofta
är full av andra kor, de tar sig bara precis nedanför liggbåset och blir kvar på den
högra sidan hela vägen fram till mjölkningsstationerna.

Vidare studier

När kotrafiken styrs med hjälp av en selektionsgrind får den en väldigt central roll
i trafikflödet av kor genom systemet. Eftersom en fungerande kotrafik är en förut-
sättning för ett effektivt system, är kunskap om selektionsgrindens möjligheter
viktig vid planlösningar för AMS. En utökad studie av kotrafik i flera olika plan-
lösningar med selektionsgrind skulle kunna ge en bättre bild av hur bra kotrafik
åstadkoms. För att ge ett välgrundat resultat skulle en sådan studie kombineras
med beteendestudier och dokumentation av arbetsinsatser.

Vid tidsstudierna i EHVlWWQLQJ�� räknades det vid två tillfällen till 14 kor i vänt-
fållan. Det finns ingen kontrollsystem på hur många kor som kan befinna sig i
väntfållan. En studie av Hopster m.fl. (2002) visade att vissa kor som ständigt blev
undanknuffade kunde få vänta framför mjölkningsstationen upp till 175 minuter.
I EHVlWWQLQJ�� fanns det vissa kor som inte ville vänta på sin tur till mjölknings-
stationerna utan knuffade sig fram. Väntfållan är utrustad med liggbås och vatten
men det borde kanske ändå finnas en tidsgräns då systemet inte släpper dit fler kor
för att den drabbade individen skall få möjlighet att passera stationerna. Risken med
det är att kon kanske inte passerar i alla fall och det blir ett dåligt utnyttjande av
stationerna. Det har inte gått att hitta någon litteratur som beskriver vilka problem
som kan uppkomma i en väntfålla.

Tidsstudierna som ingick i detta arbete var mer av överblickande karaktär. Utför-
ligare tidsstudier i AMS skulle kunna ge en bild av i vilken omfattning och dygns-
rytm som korna utnyttjar olika avdelningar i stallet. Genom att länka samman varje
enskild kos passeringstider till och från foderavdelningen och mjölkningsstationen
samt vid eventuell selektionsgrind till väntfålla före stationen, skulle en tidsbild för
varje individ gå att få. Kompenserar vissa kor få cirkulationer med långa vistelser
i foderavdelningen? Hur länge kan kor med låg rang bli väntande i väntfållan,
ständigt undanknuffade av nya kor som kommer in?
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Mjölkningstillstånd är ett område som i högsta grad spelar in på mjölknings-
frekvensen men som inte berörts här. Lantbrukaren kan ställa in mjölkningstill-
stånd efter förväntad mjölkmängd eller tid sedan senaste mjölkning. Hur resonerar
lantbrukarna när de bestämmer mjölkningstillstånden och vilka erfarenheter har
de av vad som fungerar bäst? En intervjustudie av lantbrukare och nyckeltal från
dess gårdar, i kombination med datasimuleringar av tekniska optimeringssystem
skulle kunna ge information om hur mjölkningstillstånden bäst hanteras. Kanske
kan datasystemet utvidgas till att kontrollera, optimera och ändra mjölknings-
tillstånden på individnivå för optimal produktion i det totala systemet och för
varje kos välbefinnande.

Frågan inom detta arbete var hur gruppering av kor påverkar utnyttjandet av
systemet. Men hur påverkar grupperingen korna, och hur ska vi gruppera kor för
att främja hälsoläget i besättningen? Detta är frågor som inte behandlats här men
som på senare tid börjats diskutera. Det har även under tiden för rättning och
tryckning av arbetet kommit fram forskningsresultat som bygger på besättningar
med förutsättningar mer likt kommersiella gårdar. Vi tiden för denna litteratur-
studie var de flesta resultaten från försöksanläggningar med låg beläggning och
mycket arbetskraft, vilket gett möjlighet att hämta kor till mjölkning i mycket
större utsträckning än vad som sker ute på kommersiella gårdar. Därför vore det
önskvärt med fler studier av gårdar som producerar under verkliga förhållanden,
även om förutsättningarna på sådana gårdar är varierande så kanske de ger ett mer
tillförlitligt resultat för de lantbrukare som ska inverstera.

Egna planlösningsförslag

Eftersom studien delvis har varit inriktad på selektionsgrindens utnyttjande, har
även planlösningsförslagen utformats med selektiv kotrafik med selektionsgrind.
Fokuseringen i förslagen har legat på att åstadkomma en bra kotrafik, d.v.s. hög
cirkulationsfrekvens. Ett enkelt ombyggnadsförslaget för EHVlWWQLQJ�� är att
installera kraftfoderstationer vid foderborden som lockar korna snabbare igenom
mjölkningsstationerna. Förslag 1 (bilaga 3) är en möjlig ombyggnad av plan-
lösningen för EHVlWWQLQJ��. Likt originalet är besättningen i det förslaget uppdelad
i två grupper med möjlighet att anpassa fodersammansättningen till respektive
grupp. Bägge avdelningarna har här fått en annan placering av selektionsgrinden
samt väntfållor. Eventuellt kan en envägsgrind installeras från väntfållan tillbaka
till avdelningen. Det gör det möjlig för kor som känner sig trängda i väntfållan att
komma undan.

Det andra förslaget (bilaga 4) är en ny planlösning men bygger på planlösningen
från EHVlWWQLQJ��. I detta förslag hålls korna i en gemensam grupp, fördelen med
det är att korna får gå i samma stallsystem hela tiden, de slipper byta grupper, lära
sig nya vägar till fodret och upprätta nya rangordningsförhållanden. Nackdelen
med en gemensam grupp är att det inte är möjligt att anpassa fodersammansätt-
ningen efter laktationsstadium. Det är även väldigt svårt att finna en planlösning
som både uppfyller ren passage till mjölkningsstationerna, vilket är ett krav från
den svenska mejeribranschen, och ger en smidig kotrafik. Här har god kotrafik
prioriteras då det är en förutsättning för ett lönsamt system. Eftersom planlösningen
är svår att lösa på annat sätt kanske branschpolicyn kan anpassas så att dessa situa-
tioner kan godkännas med t.ex. fotbad. Väntfållan är utrustad med en grind som
gör det möjligt för kor att lämna området i fall de blir trängda eller om mjölknings-
stationernas är ur funktion.
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Slutsats
Målet med denna studie var det att se hur olika grupphållningsstrategier påverkar
hur effektivt mjölkningsstationer och selektionsgrindar utnyttjas. Nyckeltalen har
visat på klart effektivare utnyttjande av mjölkningsstationer och selektionsgrind i
besättningen där alla kor gick tillsammans och delade på två stationer, mot besätt-
ningen som var uppdelad i två grupper med tillgång till var sin station. Det högre
utnyttjandet kan dock inte knytas till att alla korna går tillsammans i ett gemen-
samt system, förutsättningarna för de bägge besättningarna var alltför olika.

Selektionsgrinden bör placeras lättillgänglig och vara en självklar väg för korna.
Genom att ge kon enkla beslutsvägar och klara förutsättningar minskar köbild-
ningen och en högre cirkulationsfrekvens blir möjlig. Grinden kan i utförande
tillsammans med väntfålla få en väldigt central funktion och bör i likhet med
mjölkningsstationen vara försedd med larm. Vidare bör väntfållan vara utrustad
med "flyktväg", vilket gör det möjligt för kor som känner sig trängda att lämna
utrymmet.

Långa mjölkningstider begränsar systemet och leder till att färre kor hinner mjölkas.
När korna har svårt att få tillgång till mjölkningsstationen minskar deras vilja att
gå dit och mjölkningsfrekvensen sjunker. Bra kotrafik i bemärkelsen hög cirkula-
tionsfrekvens ökar mjölkningstillfällena och hjälper till att optimera produktionen,
men det är troligtvis inte så att fler kor i systemet ger bättre lönsamhet.

Många av dessa nyckeltal är främst användbara på individnivå. Om management-
systemet kontinuerligt räknar fram nyckeltalen och lagrar dem kan lantbrukaren
med hjälp av historisk data upptäcka förändringar hos individer. Tillsammans med
mer lättillgänglig information om respektive kos inställningar kan dessa nyckeltal
vara ett bra hjälpmedel för lantbrukaren att inom den egna besättningen öka effek-
tiviteten. Det har varit svårt att utifrån nyckeltalen se fördelar i utnyttjandet av
systemet med gruppindelad besättning. I det här arbetet har dock ingen hänsyn
tagits till mjölkkvalitet, hälsoläge, arbetsinsats och ekonomi.

En del kor har klara preferenser till en speciell mjölkningsstation vid möjlighet
att välja station. I denna studie var det 18 % (18 kor) av besättningen som i över
80 % av sina mjölkningstillfällen valde en och samma station. Ännu tydligare i
sitt val var de 9 % (9 kor) som i över 95 % av tillfällena valde samma station. Två
mjölkningsstationer bredvid varandra kan även vara bra ur den synpunkt att om
den ena krånglar eller tar lång tid så kan korna alltid bli slussade till den andra och
systemet tar inte helt stopp.

För att göra denna jämförelsen mer allmängiltig måste den prövas och utvärderas
på gårdar med mer liknande förutsättningar, i kombination med beteendestudier
och dokumentation av arbetsinsatser. Men kanske är det inte själva grupperingen
eller inte som spelar in när vi tittar på utnyttjandet av två mjölkningsstationer.
Denna studie visar att för att få ett väl utnyttjat system skall optimeringen ligga
på selektionsgrinden och mjölkningstiden, samt att nyckeltal ger bäst jämförelse
inom besättningen då förutsättningarna mellan besättningarna ofta är väldigt
skilda. Resultaten ses som ett bidrag till fortsatt utveckling av automatiska mjölk-
ningssystem.
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%LODJD��

Datainsamling
Gård……………………………………… Datum…………………………………

Data från tiden ……………………………………………………………………

Systemfiler:

CowTrans ⇒ Besättningsinformation (bilaga 9)

SystemStatistic, för var dag samt sammanställt för studietiden

MSUsage

GateStatistic ⇒ Besättningsinformation (bilaga 9)

Alprowin - VMS - Rengöring

- Klockslag diskning…………………………………………………………

- Tidsåtgång diskning………………………………………………………...

- Klockslag lång sköljning……………………………………………………

- Tidsåtgång lång sköljning…………………………………………………..

- Mjölkningsalgoritm ………………………………………………………...

Alprowin - mjölk - inställning - konr. ⇒ Besättningsinformation (bilaga 9)

- Ålder, kalvningsdatum och mjölkningstillstånd

- Avkastning

Spara filerna

Ta bort kolumnerna med fjärdedelsmjölkningen

Spara som textfil (filnamn.txt) Går även ev. att spara genom att trycka Exportera

Om textfilerna blir för stora för att rymmas på en diskett kan de delas och sparas
på två.

Filerna öppnas i excell:

Öppna textfilen (ändra längst ned: filformat .txt) i nytt excelark

Info ruta: klicka nästa, bocka för avgränsningar med "komma", klicka slutför

Fjärdedelsinformation skall ej vara kvar

Formatera varaktighets kolumnens (C) tidsangivelse till tt:mm:ss

Spara som Excelfil (filnamn.xls)
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Intervjufrågor
Gård……………………………………… Datum…………………………………

Ägare………………………………………………………………………………..

Adress………………………………………………………………………………

Besättning

Ras…………………………………… Antal kor ………….……-.………………

Antal mjölkande …………-…………Antal första kalvare…………….…………..

Avkastningsnivå:…………….……..…kg/år  ⇒ ……………-…………...…kg/ko

Celltal senast/medel..……………………………………………………………….

Rekrytering………..………………………………………………………………..

Inseminering av kvigor……………………………………………………………..

Kalvningsintervall…………………………………………………………………..

Klöv status…………………………………………………………………………..

Stall

Byggnadsår ……………………………... Installation VMS………………………

Selektionsgrind ……………………..………………………………………………

Före selektionsgrinden? ...……………………….…………………………………

Utfodringsrutiner

Kraftfoder …………………………………………………………………………..

Kraftfoderautomater……………………………………………………………...…

Utfodring i m.s. (mängd)…….………………………...……………………………

Grovfoder…………………….……………………..………………………………

Utfodringstider ……….…….………………………………………………………
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Gården

Anställda……………………………………………………………………………

Vad var målet med att installera VMS? ……………………………………………

Information från systemet kommer att hämtas från tiden……………………, har
systemen avvikigt något speciellt under den tiden? ...……………………………...

Management

På vilket sätt används den datainformation ur VMS? …………………….………..

Vilken grind refererar till grind och robot 1, 2 och 3 i systemet? ………………….

Är det separata system som sköter mjölkningsstationerna? ……………………….

Vilka lönsamhetsmått bedöms relevanta? ………………………………………….

Finns det önskemål om ytterligare parametrar? ……………………………………

Hur många kor anser du är max för ditt system? …………………………………..

Besättning 1: Behov av hög- resp. lågmjölkar grupp? ……………………………..

Besättning 2: Kriterier för hög- resp. lågmjölkar grupp? …………………………..

Hur stort är behovet av att hämta kor till mjölkning, vad är oftast orsaken? ………

Är det jobbigt att hämtade kor det rör sig om? …………………………………….

Hur många timmar per dag arbetar ni i stallet? Arbetsrutiner? ……………………

När kommer kor resp kvigor in i systemet (efter kalvning)? ………………………

Hur introduceras kvigor i systemet/mjölkningsstationen? …………………………

Vilken av stationer används till att lära kvigorna? …………………………………

Planlösningen

I vilken grad utnyttjas olika delar av liggbåsavdelningen? ………………………...

Hur upplevs hygienen i stallet? …………………………………………………….

Placering av kraftfoderstationer? …………………………………………………..

Är selektionsgrinden placerad lämpligt? …………………………………………..

Hur uppfattas behovet av en insamlingsfålla före mjölkningsstationen? …………..

Upplevs det som om köbildning är ett problem under vissa tider på dygnet? ……..

Hur uppfattas behovet av selektionsgrinden?………………………………………

Ytterligare funktionsönskemål? ……………………………………………………
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%LODJD��

Tidsstudier av besättningarna
Gård……………………………………… Datum…………………………………

Observation under tiden ………….… till …………….

I kombination med eventuell händelse

……………………………………………………………………………..

0M|ONQLQJVVWDWLRQ )RGHUERUG /LJJEnV 7RWDOW�DQWDO�NRU

00:00

00:05

00:10

00:15

00:20

00:25

00:30

00:35

00:40

00:45

00:50

00:55

01:00

Hur ser korna ut att uppfatta mjölkningsstationen?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Observerade händelser:

….…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

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

Vill du få fortlöpande information om aktuell verksamhet och nya publikationer
från JTI?

Varje vecka skickar vi ut aktuella webbnotiser om aktuell forskning och utveckling,
gå in på www.jti.slu.se för att anmäla dig (tjänsten är gratis).

Det tryckta nyhetsbrevet Axplock från JTI tar främst upp ämnen som rör lantbruk
och industri, kommer ut tre gånger per år och är gratis.

Du kan också prenumerera på JTI-informerar, som kortfattat beskriver ny teknik,
nya rön och nya metoder inom jordbruk och miljö.

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

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

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

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


