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Förord
I många mjölkproduktionsanläggningar utförs en betydande del av arbetet vintertid
under kalla förhållanden. Det gäller framför allt i anläggningar med kall lösdrift,
men
även i anläggningar som har isolerade ladugårdar utförs en väsentlig del av arbetet
i oisolerade byggnader och utomhus.

Målet med det forskningsprojekt som redovisas i denna rapport var att analysera
problem med arbete i kyla vid mjölkproduktion vad gäller förekomst, frekvens
och skaderisk och att föreslå åtgärder för arbetsmiljöförbättringar.

Projektet har finansierats med anslag från Stiftelsen Lantbruksforskning. Det har
genomförts av JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik och klimatgruppen
vid Arbetslivsinstitutet.

I projektet deltog Torgny Åberg, Hälsa Sverige. Vi framför ett stort tack för den
mycket värdefulla hjälpen att välja och kontakta lämpliga gårdar, för hjälp med
frågeundersökningen och för värdefulla synpunkter.

Studierna utfördes på 13 gårdar, varav 7 i Uppsalatrakten och 6 i Västerbottens län.
På alla gårdar blev vi utomordentligt väl mottagna och försökspersonerna med-
verkade
på ett föredömligt sätt. Till alla medverkande framförs ett hjärtligt tack.

I projektet ingick också en frågeundersökning som sändes ut till ett stort antal mjölk-
producenter i Västerbottens län. Till alla som lämnade in svar till oss framförs ett
stort
tack.

Förutom författarna har flera personer varit engagerade. Ett varmt tack till Qiuqing
Geng för medverkan när det gäller åtgärder mot kontaktkyla, till Marianne Tersmeden
och Eva Karlsson för hjälp med bearbetning av rapportunderlaget, till Torbjörn Morén
för tillverkning och iordningställande av försöksutrustningen och till Lena Backström
och Mari Engvall för slutlig bearbetning av den här föreliggande rapporten.

Uppsala i november 2001

/HQQDUW�1HOVRQ

Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
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Sammanfattning
Målet med projektet var att analysera problem med arbete i kyla i mjölkproduktions-
anläggningar vad gäller förekomst, frekvens och skaderisk samt att föreslå åtgärder
för förbättringar.

Projektet bestod av två delar:

Del 1. En fältstudie, som genomfördes dels i Uppsalatrakten, dels i Västerbottens län.
Del 2. En enkätstudie, riktad till Lantbrukshälsans medlemmar i norra regionen.

Fältstudierna omfattade 7 anläggningar i Uppsalaområdet och 6 anläggningar i
Västerbotten. Av anläggningarna i Uppsalaområdet hade fyra kall lösdrift, en varm
lösdrift och två uppbundna kor. I Västerbotten hade fem kall lösdrift och en varm
lösdrift. Totalt studerades
20 personer under mjölkningsarbete och djurskötsel. Flertalet av dem var egna
lantbrukare respektive familjemedlemmar.

Vid fältstudierna gjordes både fysiologiska och fysikaliska mätningar. Dessutom
gjordes observationer av arbetet så att olika data kan kopplas samman med
arbetsmomenten.
De fysiologiska mätningarna omfattade hudtemperatur på olika delar av kroppen
och hjärtfrekvens. Vidare vägdes försökspersonerna och deras kläder före och efter
studien för att man skulle få någon uppfattning om svettning etc. De fysikaliska
mätningarna gällde luft- och yttemperatur samt lufthastighet i de utrymmen där
arbete utfördes samt utomhus. I Västerbotten studerades arbetstyngden genom
mätning av syreförbrukningen.

Frågeformulär utsändes till ca 140 mjölkproducenter i Norrbotten och Västerbotten
anslutna till Hälsa Sverige, med förfrågningar om eventuella svårigheter och besvär
som kan hänföras till kyla. Flera av frågorna gällde en uppskattning av hur kylan
inverkade
på arbetet. Många frågor gällde också klädseln inklusive handskar och
fotbeklädnad.

Som väntat visade det sig att kylan kan medföra stora påfrestningar på personalen
vid arbete i de studerade mjölkproduktionsanläggningarna vid kallt (respektive
mycket kallt) väder. Problem med kyla bör dock ses i ett större sammanhang.
Lantbrukare som arbetar med mjölkproduktion är utsatta för flera fysiska och
psykiska faktorer i arbetsmiljön, såsom väta, organiskt damm, belastningsbesvär
och stress. Vintertid kan kylan utgöra
ett problem som adderas till de övriga och som därmed ökar belastningen på
individen.

Klimatet i mjölkgropen kännetecknades av låg lufttemperatur, som var lägst vid
golvet, fukt, ofta drag och låga yttemperaturer. Händer och fingrar blev ofta kalla
vid mjölkning. Händerna var ofta bara 20-25 °C. Fingertemperaturen blev särskilt
låg vid mjölkning. I flera fall var den under 16 °C nästan hela arbetspasset. Finger-
temperaturer ända ner till
6 °C respektive 9 °C uppmättes vid slutet av mjölkningen i mjölkgrop med varm
respektive kall samlingsfålla.
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Fot- och tåtemperaturerna minskade i många fall till oacceptabelt låg nivå. Som
anledning till att fötterna blev kalla angavs oftast problem med skyddsskor. Detta
problem hade sannolikt samband med att ofodrade gummistövlar använts i stor
omfattning när man arbetar i våt miljö. Det näst vanligaste problemet var svettiga
eller våta fötter.

Ett viktigt sätt att skydda sig mot kyla är att använda ändamålsenliga kläder.
Kläder av bomull, som suger åt sig fukt och väta lätt, användes av många. Ytterst
är ett material
med vattenavvisande egenskaper ett bättre alternativ i kall och våt omgivning.
Bomull
är inte heller lämpligt närmast kroppen vid arbete som innebär svettning. Fukten
från kroppen sugs upp i bomullen och stannar kvar vid huden. Det ger obehag och
känns
kallt då tyngre arbete med svettning övergår till ett lugnare tempo. Det finns många
syntetiska material i handeln som inte absorberar fukt. Fukten från huden kan i ett
plagg av sådant material röra sig bort från huden och vidare ut till andra klädlager.
Kroppen känns då både behagligare och varmare.

Både enkätsvar och observationer tydde på att kylan upplevdes som ett mindre
problem i gårdar med kall lösdrift, trots att många av gårdarna som ingick i
undersökningen låg i norra Sverige, som har låga vintertemperaturer. Vid kall
lösdrift anpassas sannolikt arbetet och skyddet mot kyla till låga temperaturer och
temperaturväxlingarna blir färre, vilket leder till mindre obehag av åtminstone
den anledningen. Den större erfarenheten av arbete i kyla gör förmodligen att
lantbrukarna organiserar sitt arbete på ett sätt som minimerar problemen med
kyla. Arbetet på gårdar med uppbundna djur innebär många växlingar mellan
inomhus- och utomhustemperatur. Just temperaturväxlingar angavs vara en vanlig
orsak till obehag.

Baserat på resultaten från undersökningen har rekommendationer utarbetats. Det
gäller en lång rad åtgärder för att motverka kalla händer och fötter, drag m.m.
samt hur man bör klä sig.

Summary
The aim of the project was to analyse problems with cold when working in dairy-
farms with respect to prevalence, frequency and risk for injuries and to propose
measures for improvements of thermal conditions.

The project comprised two parts: a field study and a questionnaire survey.

The field studies were performed at seven dairy-farms in the Uppsala region and
six dairy-farms in the northern region of Sweden (Västerbotten). Four of the farms
in the Uppsala region were non-insulated loose housing barns, one was an insulated
loose housing barn and two had traditional barns with tie stall. In Västerbotten, five
of the
farms were non-insulated loose housing barns and one was an insulated loose
housing barn. In total, 20 farmers were studied during milking and animal feeding
and maintenance. The majority of the studied farmers were owners of the farm and
family members.
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During the field study, both physiological and physical measurements were per-
formed. In addition, a detailed observation of the work, which enabled linking of
measured data and the work tasks that were carried out. The physiological meas-
urements included
skin temperature of different body parts and heart rate. All subjects and their
clothes were weighed before and after work in order to estimate sweating and
evaporation. Further, the energetic workload was measured at the farms in
Västerbotten. The physical measurements concerned air and surface temperature
and air velocity in the buildings where work was performed as well as outdoors.

A questionnaire was sent to 140 dairy-farms in the northern part of Sweden. The
questions concerned problems and discomfort that may be related to cold, for
example, how cold affected the work, problems with clothing, gloves and footwear.

As was expected, the study showed that cold might cause considerable stress for
dairy-farmers during cold weather. However, problems with cold should be
viewed in a larger context. Workers in dairy-farms are exposed to several physical
and physiological stressors in the work environment, such as moisture, organic
dust, musculoskeletal stress and mental stress. During winter, cold adds to these
stressors, which increases
the environmental load on the individual.

The typical climate in the raised milking parlours was as follows: low air tempera-
ture, which was lowest at foot level, high humidity, moisture, frequent draught and
low surface temperatures. Hands and fingers often became cold during milking.
The hands were
often 20-25 °C. Especially the finger temperatures dropped to low levels during
milking. In many cases it was below 16 °C for almost the whole spell of work.
Finger temperatures down to 6 °C were observed at the end of the milking period in
milking parlours with a non-insulated holding area, and 9 °C in milking parlours
with an insulated holding area.

In many cases, foot and toe temperatures dropped to unacceptably low levels. The
reasons for cold feet were reported to be the result of inadequate footwear. This
problem was probably related to the fact that rubber boots without an insulation
layer were very common among the farmers. The second most common problem
was sweaty or wet feet.

An important way to be protected from cold is to use adequate clothing. Cotton,
which absorbs moisture and water well, was a very common material in the gar-
ments worn
by the farmers. For the outer layer of the clothing, a water-repellent material is a
better alternative in cold-wet environments. At heavy work, which results in
sweating, cotton
is not the most appropriate material to wear close to the skin. Sweat is absorbed
by the cotton and thus stays at the skin. This leads to discomfort and feels cold
when heavy work changes to light work, or when the worker moves outdoors.
Many commercial non-absorbing materials, which may contribute to better
thermal comfort, are available. When using underwear made of such materials,
the moisture is transported away from the skin to other clothing layers.
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Both the survey results and the observations indicated that cold was experienced as
a minor problem in farms with non-insulated loose housing barns even though
most of the participating farms were situated in one of the coldest regions of
Sweden. In non-insulated loose housing barns, the work and the protection from
cold is most likely adjusted to
the cold climate, and temperature changes may lead to less discomfort, at least, for
that reason. Greater experience of work in cold conditions probably contributes to a
work organisation that minimises cold problems. In traditional barns, temperature
changes between buildings and outdoors are common and were considered a major
cause for thermal discomfort.

Based on the results from this study, recommendations have been worked out.
They provide a long list of interventions to prevent cold hands and feet, advice
about clothing and other measures for improvements of the thermal conditions.

Bakgrund
I många av dagens moderna mjölkproduktionsanläggningar utförs en betydande del
av arbetet med mjölkproduktion i byggnader som av ekonomiska skäl inte är
konstruerade för att isolera mot kyla, dvs. kall lösdrift. En övergripande fråga vi
ställt oss är hur kylan påverkar arbetsmiljön i oisolerade stall jämfört med tradi-
tionella byggnadslösningar. Flera produktionsstörningar har direkt koppling till
kyla:

•  gödsel fryser fast och måste hackas bort
•  maskinutrustning kräver mer underhåll
•  snö och is hindrar transporter mellan stall och foderlager

Vid ovannämnda situationer är det vanligt att arbetsmiljöfrågorna glöms bort. Bra
arbetsmetoder och klädsel kan saknas.

Oberoende av i vilken stalltyp arbetet utförs upplever förmodligen många att man
någon gång under den kalla delen av året ”far illa” av kylan. I SLF:s FoU-program
för en god arbetsmiljö inom jordbruket prioriteras omgivningsfaktorn kyla. Den
genomförda fältstudien och frågeundersökningarna sökte svar på frågor om orsaker
och konsekvenser
till problem förorsakade av kyla. I frågeundersökningarna fokuserades de problem
som personer som arbetar i mjölkproduktionsanläggningar har upplevt som
påfrestande. En svårighet med tolkningen av frågeundersökningar är att vissa
personer upplever stora problem vid en viss temperatur medan andra påverkas
mindre av kyla. Detta problem
kan ändå delvis övervinnas genom objektiva mätmetoder.

De mjölkproduktionsanläggningar som varit med i studien har studerats och ana-
lyserats utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Vi har velat få svar på hur allvarliga
arbetsmiljöproblemen är då mjölkning sker i lokaler med temperaturer mellan
0 och 10 °C. Är det vanligt att personer upplever obehag när man förflyttar sig
mellan kalla och varma, fuktiga utrymmen, t.ex. en varm ladugård och kalla
foderutrymmen? Uppstår andra problem då en ny produktionsform såsom kalla
lösdriftstall etablerats på allt fler ställen, inte minst i den nordliga delen av landet?
Har mjölkaren svårt att hålla sig varm om temperaturen är låg och kall luft ström-
mar in i mjölkningsgropen? Andra frågor är om beklädnadssystem kan utformas
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som fungerar bättre vid arbete i mjölkproduktionsanläggningar än de kläder som
används idag.

Den beskrivning av kylans inverkan på arbetsmiljön som följer i rapporten in-
riktas mot förhållanden i mjölkproduktionsanläggningar. Vid fältstudien har de
olika byggnadstyper som används för mjölkproduktion studerats och hur arbetet
är organiserat i dessa. Valet av arbetskläder har stor betydelse för skyddet mot
kyla och detta har därför varit en central fråga då vi besökt lantbrukarna.

Termiska faktorers effekter på människan
Människans kropp svarar med kompensatoriska åtgärder vid påverkan av termiska
faktorer. Detta alltid närvarande stimuli resulterar i knappt märkbara svar under
gynnsamma omständigheter, men i mer extrem miljö, såsom kyla, blir kroppen
utsatt för
stress. Den termiska omgivningen innefattar en rad fysiska faktorer (lufttemperatur,
värmestrålning, fuktighet och lufthastighet) som alla på sitt speciella sätt påverkar
människans värmeutbytesprocess. Till detta kommer att människan har två
kraftfulla kompensationsmöjligheter, nämligen fysisk aktivitet och beklädnad, som
ofta kan neutralisera klimatstress. Den interaktiva effekten av de olika faktorerna
bestämmer exponeringens effekter på kroppen.

Den termiska effekten på människokroppen kan klassificeras som effekter på
hälsa, funktion, prestation och komfort. Värmeobalans och fysiologisk ansträng-
ning kan förorsaka alla typer av effekter varvid effekterna blir mer uttalade och
svårare desto större påfrestningen är.

Ett generellt problem vid arbete i kyla är att bevara en optimal värmebalans i
kroppen genom en kontinuerlig anpassning av klädsel och aktivitet efter klimat-
förhållandena. Brister i klädsel, utrustning och arbetsmetoder försvårar en sådan
anpassning, vilket
leder till värmeobalans och svårigheter att i första hand hålla händer och fötter
varma. Ändamålsenlig arbetsklädsel är inte alltid tillgänglig och väljs ofta inte efter
rationella överväganden. Nya metoder för bedömning av arbete i kyla (ISO TR
11079) anger en metod som utgångspunkt för planering och genomförande av
arbete i kyla med hänsyn taget till de viktigaste faktorerna som bestämmer
människans värmebalans och med specificerade kriterier för acceptabel påverkan
av kyla. I tabell 1 anges vid vilka hudtemperaturer komfort och funktion påverkas
hos händer och fingrar enligt publicerad litteratur (Heus m.fl., 1995). Kläderna,
t.ex. handskar, försvårar i många fall utförandet
av arbetet.

För fötter finns mindre information om funktionsnedsättning än för händer. Efter-
som händer och fötter fungerar lika fysiologiskt sett är det sannolikt att tempera-
turgränserna gäller även fötter och tår. När det gäller upplevelsen av kyla respek-
tive smärta i fötter och tår, tycks den i alla fall överensstämma bra med upplevel-
sen av kyla i händer och fingrar, dvs. fötterna känns mycket kalla då fottempera-
turen når 20 °C och smärta upplevs i hög grad vid en hudtemperatur av 15 °C
eller kallare (Kuklane, 1999).

Tabell 1. Temperaturgränser för komfort och funktion hos händer och fingrar.
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32-36 °C Optimal funktion

27-32 °C Effekter på rörlighet, precision och hastighet

24 °C Rekommenderad undre gräns för fingrar vid nivå “låg påverkan
av kyla” enligt ISO TR 11079

20-27 °C Försämrad prestation vid arbete med små detaljer, minskad uthållighet,
händerna känns kalla

15-20 °C Försämrad prestation vid grovmotoriskt arbete, smärta förekommer

15 °C Rekommenderad undre gräns för fingrar vid nivå “hög påverkan
av kyla” enligt ISO TR 11079

10-15 °C Minskad muskelstyrka och koordination, smärta

6 –8 °C Känselbortfall, grova rörelser (grepp) kan utföras

< 0 °C Förfrysning av vävnad

För kallt klimat finns inget klart samband mellan risknivå och klimatförhållanden
utom
för lokal vindavkylning och kylning av oskyddad hud genom ledning. Kalla
metallytor representerar en fara för förfrysning, dvs. lokal vävnadsskada. Upp-
kommer en lokal kylskada kan detta leda till mångåriga besvär och svårigheter att
arbeta och vistas i kyla. Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att kyla
kan ha ogynnsam påverkan ur hälsosynpunkt.

Funktionella effekter definieras som avtagande eller försvagade funktioner i t.ex.
cirkulationsapparat och neuromuskulär funktion. Den mänskliga kroppen har
emellertid, även om det varierar individuellt, avsevärd kapacitet för funktionell
justering, antingen det gäller fysiskt arbete eller extremt klimat. Inom ett visst
område och tid är effekterna godtagbara, dock till priset av t.ex. ökad energikost-
nad. För varje individ finns det emellertid en okompenserbar högsta belastning
som kan godtas och ovanför vilken trötthet och utmattning gradvis utvecklas.

Muskelfunktion är relaterat till muskeltemperatur. Inom ett begränsat temperatur-
område är de neuromuskulära funktionerna optimala. Utanför detta område, sär-
skilt vid lägre temperaturer, försämras den muskulära funktionen. Nedkylning av
extremiteterna förhindrar en normal funktion. Kylan gör händer och fötter stela,
långsamma och i värsta fall känslolösa. Nedkylning av extremiteterna sker ofta i
samband med att hela kroppen kyls ned, men kallt drag eller kalla golv kan lokalt
förorsaka nedkylning av fötterna.

Suboptimala klimatförhållanden påverkar fysisk prestation och arbetskapacitet.
Den exakta karaktären av effekterna, såväl som relationen till klimatförhållandena
återstår emellertid att bli klarlagda.

Små ändringar i klimatet utanför den termoneutrala zonen (20-26 °C) påverkar
komfortupplevelsen. En termisk omgivning känns behaglig endast om hela kroppen
är i god värmebalans och då ingen lokal termisk störning upplevs. Relationen mellan
termisk upplevelse och omgivande klimatförhållanden har studerats i stor
omfattning. Fanger
(1970) utvecklade en metod genom vilken termisk upplevelse kan förutsägas på
grupp-
nivå för kombinationer av klädsel, aktivitetsnivå och klimatbetingelser. Metoden har
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accepterats som en internationell och europeisk och svensk standard (ISO-EN-7730,
1995).

När det gäller arbeten inom animalieproduktion arbetar man ofta omväxlande i
värme och kyla. I regel är fuktigheten dessutom mycket hög i vissa utrymmen.
Ytterligare en faktor av stor betydelse för klimatupplevelsen och inverkan av
klimatet är starka luftströmmar och drag.

Mål
Målet med projektet var att analysera problem med arbete i kyla i mjölkproduk-
tionsanläggningar vad gäller förekomst, frekvens och skaderisk samt att föreslå
åtgärder för förbättringar.

De klimat-ergonomiska frågeställningar som behandlades i projektet var:

•  Vilken fysisk belastning innebar arbetet?

•  Bibehölls värmebalansen?

•  Blev man kall i några kroppsdelar under arbetet?

•  Hur upplevdes temperaturen i kroppen under mjölkning och annat ladugårds-
arbete vintertid?

•  Vilken påverkan hade de olika driftstyperna på människan?

Projektets omfattning
Projektet bestod av två delar:

Del 1. En fältstudie som genomfördes dels i Uppsalatrakten, dels i Västerbottens län.

Del 2. En enkätstudie riktad till lantbrukshälsans medlemmar i norra regionen med
mjölkproduktion.

Del 1 – Fältstudie i mjölkproduktionsanläggningar

Uppläggning och genomförande

Försöksplan

Planering av mätningar och val av mätutrustning skedde i samverkan mellan JTI
och Klimatgruppen vid Arbetslivsinstitutet vid projektmöten genomförda under
hösten 1998.
I samråd med LRF Hälsa Sverige och Svenska Lantarbetareförbundet planerades
och valdes mjölkproduktionsanläggningar ut där fältstudierna förlades. Av 13
mätningar förlades sju till Uppsala för att visa förhållanden i Mellansverige. De
övriga sex fältstudierna förlades till Skellefteå och Umeå i Västerbottens län.

Gårdsbesök

Inför fältmätningarna genomfördes besök på gårdarna för att informera försöks-
personerna om hur mätningarna skulle genomföras. Under fältförhållanden behövs
vissa rutiner för att mätningarna skulle fungera på försökspersonerna. Det gällde
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främst hur hudtemperaturgivarna skulle sitta på kroppen för att inte hindra arbetet.
Under besöken rekognoserades även byggnaderna för att finna lämpliga platser att
montera upp utrustning för att genomföra temperaturmätningar i de olika lokaler i
stallen där arbete utfördes.

Urval av gårdar

Sammanlagt 13 gårdar utvaldes för mätningar under vintern 1999. Sju av gårdarna
valdes från Uppsala län för att visa förhållanden i Mellansverige. De övriga sex
valdes från Västerbottens län. Mätningarna utfördes under januari 1999 i Uppsala
län och under februari och mars 1999 i Västerbotten. I urvalet av försöksvärdar in-
gick såväl varm och kall lösdrift som uppbundna besättningar så att de vanligaste
byggnadslösningarna kunde studeras. På försöksgårdarna användes olika foder-
hanteringssystem. Förhållandena kan nämligen bli helt olika om gården är utrustad
med tornsilo, plansilo eller tillämpar systemet med ensilage i rundbalar. Arbets-
tiden utomhus och arbete med traktor ökar väsentligt där man har t.ex. plansilo
eller tillämpar systemet med ensilage i rundbalar. Även anläggningar där fullfoder
användes studerades. I dessa fall arbetade försökspersonerna mycket utomhus.
Under arbetet med fyllning, blandning och utfodring med fullfoder vistades per-
sonerna omväxlande i och utanför traktorn.

Beskrivning av försöksgårdarna

En sammanställning över de studerade gårdarna lämnas i tabell 2. I bilaga 1
beskrivs de olika gårdarna mera detaljerat.

Tabell 2. Översiktlig beskrivning av studiegårdarna.

Geografiskt område Stallsystem Gård
nr

Antal
kor

Foderhanterings-
system

Uppsalatrakten Kall, öppen lösdrift 1 65 Plansilo
” ” 2 65 Plansilo
” ” 3 70 Plansilo
” ” 4 70 Plansilo
” Varm lösdrift 5 120 Tornsilo
” Uppbundna djur 6 35 Plansilo
” ” 7 70 Tornsilo

Trakten av Skellefteå
och Umeå

Kall öppen lösdrift 8 20 Rundbalar

” ” 9 120 Fullfoder
” ” 10 65 Tornsilo
” ” 11 65 Tornsilo
” ” 12 120 Plansilo
” Varm lösdrift 13 60 Plansilo

Studiepersoner

20 personer (17 män och 3 kvinnor) som arbetade med mjölkproduktion följdes under
en av sina arbetsdagar. Flertalet av dem var egna lantbrukare respektive
familjemedlemmar. Deras ålder var mellan 19 och 68 år (medelålder: 42 år, SD 13),
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medellängd 179 cm, SD 9 (variationsvidd: 160-193 cm), medelkroppsvikt 84 kg, SD
15 (variationsvidd: 58-115 kg). Under mätdagen studerades en person eller två
personer parallellt om de arbetade tillsammans med mjölkproduktion. Arbetet
studerades sammanlagt under 13 mätdagar.

Beskrivning av arbetet i mjölkproduktionsanläggningarna

De rutiner som arbetet följer vid mjölkning kan indelas i två huvudgrupper. Vid
den vanligaste byggnadslösningen som är uppbundna djur i båsladugård, sker
mjölkningen
vid kon på båspallen. Då arbetet utförs i den stalltypen håller sig ofta temperatur
omkring
10 °C. Mjölkning i mjölkgrop är den andra typen av lösning som vi har studerat på
försöksgårdarna. Med den tekniken sker mjölkningen i en viss del av
mjölkanläggningen
dit korna drivs för mjölkning. Mjölkaren kan vanligtvis driva in korna i någon typ
av samlingsfålla som kan vara utomhus eller i ett uppvärmt utrymme. Beroende på
anläggningens storlek och antalet djur kan mjölkning pågå i gropen under 1-2,5
timmar varje morgon och kväll.

Vid djurskötsel ger variationen av byggnadslösningar de största skillnaderna i
arbetsinnehåll. Då produktionen sker i kalla ligghallar sker en stor del av arbetet i
utomhustemperaturer. Vid mjölkproduktion i stall med uppbundna djur sker det
mesta arbetet i ladugården. Då vi studerat personer som arbetat i dessa stall som
ofta är uppförda av tidigare generationer på gården finner vi att många om och
tillbyggnader har skett för
att rationalisera produktionen. Detta kan medföra att lokalerna inte alltid
inrymmer nödvändiga lokaler för dagens produktion utan att många transporter
sker till och ifrån byggnaden vilket orsakar problem. Temperaturskillnader kan ge
obehag när man förflyttar sig mellan kallt och varmt. Ett exempel på detta är
förflyttningar mellan fuktiga utrymmen i en varm ladugård och kalla
foderutrymmen.

Sammanfattningsvis har flertalet av de personerna vi har studerat haft specialise-
rade arbetsuppgifter. Uppdelningen har vanligtvis varit mellan mjölkning och
djurskötsel
men på vissa lantbruk har allt arbete i mjölkproduktionen skötts av en person.
Arbetet utfördes mest inomhus. I de kalla lösdrifterna arbetade man givetvis
oftare utomhus.
På vissa gårdar hade man mer utomhusarbete, bl.a. beroende på att ungdjur stod
ute,
i annan byggnad eller att man behövde göra underhåll eller reparation på
utrustning utomhus. Arbetet började i allmänhet tidigt på morgonen (kl. 5-8).
Förmiddagspasset var mellan ca 2 och 5 timmar. En längre lunchrast i värme
följde. På de tre gårdar, dvs. gårdarna nr 1, 2 och 5, som studerades först gjordes
mätningar på studiepersonerna även hela eftermiddagspasset. Det var 2,5-4
timmar. För- och eftermiddagspasset innehöll i huvudsak samma arbetsmoment,
varför endast ett av passen studerades fortsättningsvis.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna under mätdagarna var:
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•  Mjölkning
•  Foderhantering
•  Utfodring av mjölkkor, ungdjur och småkalvar
•  Utgödsling och städning
•  Reparation och underhåll av teknisk utrustning
•  Administrativa sysslor

Bild 1. En av studiepersonerna före arbetspasset. Foto: Kalev Kuklane
Beskrivning av arbetskläder

Försökspersonerna hade sina ordinarie arbetskläder under arbetet. De arbetskläder
som bars av de olika personerna har sammanställts i tabell 3. De underställ, tröjor,
skjortor, byxor och sockor (de innersta) som användes var mestadels av bomull.
Jackan och overallen var oftast av blandade fibrer eller bara syntetmaterial. Extra-
sockorna var oftast av ull eller syntet. 16 av de 20 studiepersonerna använde
gummistövlar. Två hade lågskor, men använde gummistövlar vid spolning av
mjölkgropen och de övriga hade Graningekängor respektive skoterkängor. Den
sammanlagda vikten av kläder och skor var 4,3 kg i medeltal. Isolationen hos
arbetskläderna skattades med hjälp av ISO 9920 (1993). Den skattade basala
isolationen hos studiepersonernas arbetskläder varierade mellan 0,9 och 1,9 clo.
1 clo motsvarar 0,155 m2W/ °C.

Tabell 3. Beskrivning av vilka plagg och vilket antal plagg försökspersonerna bar under mätdagen.
Parentes innebär att plagget användes vid enstaka tillfällen. Siffrorna anger antal plagg av samma
sort.

Studieperson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Undertröja 1 1
Långkalsonger 1 1 1 1 1 1 1
T-shirt 1 1 1 1 1 1 1
Skjorta 1 1 1 1
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Tröja 1 1 2 1 1 1
Overall 1 1 1 1 1 1 1 1
Byxor 1 1 1 1 1
Jacka 1 1 1 1
Väst (1) 1 1
Keps/mössa 1 1 1 1 1 1
Sockor 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
Stövlar 1 1 1 1 1 1 1 1
Skor 1 1
Handskar 1
Krage
Studieperson 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Undertröja 1 1
Långkalsonger 1 1 2 1 1 1 1 1 1
T-shirt 1 1 1 1
Skjorta 1 1 1 1 1 1
Tröja 2 1 1 1 1
Overall 1 1 1 1 1 1 1 1
Byxor 1 1 1
Jacka 1 1
Väst 1 1
Keps/mössa 1 1 1 1 1
Sockor 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Stövlar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Skor
Handskar 1 1 1 1
Krage 1

Bild 2. Väderstation uppställd utanför stallet. Foto: Désirée Gavhed

Genomförda mätningar och metoder

.OLPDWPlWQLQJDU

Fältmätningarna utfördes under tretton dagar januari till mars 1999.
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Utetemperatur och vindhastighet mättes varje timme utanför ladugårdsbyggnaden
med väderstation (i Mellansverige: Vicon WS801, Vicon Ltd, Ipswich, UK, och i
Norrland: Huger WM 918, Huger Electronics GmbH, Tyskland).

Lufttemperaturen mättes med temperaturgivare varje minut (StowAway XTI, Onset
Computer Corp., USA) i de olika lokaler som studiepersonerna vistades i någon tid
under arbetspasset. På de gårdar som hade mjölkgrop mättes temperaturen på tre
höjder: 0,1 m, 1,1 m och 1,7 m. Lufthastigheten mättes med varmtrådsanemometer
(Swema Air 300, Swema, Stockholm) i mjölkgroparna vid mjölkning och några
andra utrymmen på fyra gårdar. På två gårdar mättes yttemperaturen med termistor
(Swema
Air 300, Swema, Stockholm) på detaljer som personalen kommer i kontakt med,
t.ex. metallinredning. Då det var förväntat att inredningen hade samma temperatur
som omgivningen, gjordes mätningarna inte på alla gårdar.

Den relativa luftfuktigheten mättes varje minut med en fuktighetsgivare (StowAway,
Onset Computer Corp., USA) i mjölkgropen eller i båsladugården, där mjölkgrop
inte användes.

)\VLRORJLVND�PlWQLQJDU

Förberedelserna för mätningar började ca en halvtimme före mätningarna, vilkas
starttid varierade mellan kl. 5 och 8. Undantag var mätningen på gård 8, som
startade kl. 15.30. Mätningarna inleddes med att klädesplaggen och stövlarna
vägdes. Varje plagg vägdes separat före och efter arbetsdagen för att undersöka
fuktabsorption i kläderna (avdunstning från huden respektive eventuellt upptag
från omgivningsluften). Plaggen beskrevs också med avseende på material och typ
i ett mätprotokoll.
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Bild 3. Studieperson med bröstelektroder för registrering av hjärtfrekvens och
temperaturgivare med datainsamlingssystem fästa på huden. Foto: Kalev Kuklane

Temperaturgivare (StowAway XTI, Onset Computer Corp., USA) tejpades på en tå
(andra tån), fotens översida, underbenets framsida, lårets framsida, bröst, handrygg,
ett finger, underarm och kind för att mäta hudtemperaturen. Temperaturvärden
insamlades
på individuella dataloggrar, som tejpades på huden 20-30 cm från mätgivaren.
Medelhudtemperaturen beräknades genom att temperaturen från de enskilda
mätställena på kroppen viktades efter kroppsytan enligt tabell 4. Hjärtfrekvensen
(HF) mättes telemetriskt. En transmitter sittande på ett bröstbälte (Sporttester, Polar
Electro Oy, Finland) registrerade HF och värdena samlades i en mottagande enhet i
en klocka runt armen.
Alla värden registrerades varje minut under hela arbetspasset. Under arbetsdagen
mättes syreupptagningen under 10-15 minuter vid ett tillfälle under mjölkning med
en telemetrisk gasanalysator (Metamax, Cortex GmbH, Tyskland) på åtta
studiepersoner.

Tabell 4. Ytfaktorer för beräkning av medelhudtemperatur.

Kroppsdel Fot Underben Lår Bröst Hand Underarm Kind

Viktningsfaktor 0,07 0,14 0,14 0,28 0,07 0,14 0,07

$UEHWVVWXGLH�RFK�DUEHWVWLG�L�ROLND�ORNDOHU�L�PM|ONSURGXNWLRQVDQOlJJQLQJDUQD

Studiepersonerna följdes och observerades under hela arbetspasset. Vid fältmät-
ningarna dokumenterades arbetstider och vad försökspersonerna utförde för arbets-
uppgifter då
de vistades i olika lokaler i stallen. Dessa uppgifter, som sammanställts i bilaga 1,
är av största betydelse vid tolkning och analys av insamlad temperaturdata.
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Bild 4. Studieperson med mätutrustning vid mjölkningsarbete i mjölkgrop. Foto: Kalev Kuklane

8SSOHYHOVH�DY�DQVWUlQJQLQJ�RFK�N\OD

Under arbetspasset med ca 30 minuters mellanrum eller då ett arbetsmoment
avslutats, fick studiepersonerna skatta ansträngning och temperaturupplevelse i
hela kroppen, fötterna, händerna och ansiktet enligt skattningsskalorna i bild 5.

D� 7HPSHUDWXUXSSOHYHOVH
L�NURSS��KlQGHU��I|WWHU

E� 8SSOHYG�DQVWUlQJQLQJ

-4 Mycket, mycket kallt

-3 Mycket kallt

-2 Kallt

-1 Något kallt

0 Neutralt

+1 Något varmt

+2 Varmt

+3 Mycket varmt

+4 Mycket, mycket varmt

Ingen ansträngning 6
7

Mycket , mycket lätt
8

Mycket lätt 9
10

Ganska lätt 11
12

Något ansträngande 13
14

Ansträngande 15
16

Mycket ansträngande 17
18

Mycket, mycket ansträngande 19

Maximalt ansträngande 20
Bild 5. Skattningsskalor för a) temperaturupplevelse (ISO/TR-11079, 1993) och
b) upplevd ansträngning (Borg, 1987).
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,QWHUYMX�PHG�VWXGLHSHUVRQHUQD

Varje fältstudie avslutades med en enkät där varje studieperson besvarade frågor
om vilka problem man hade i samband med kyla under mätdagens arbetspass.

Resultat av fältstudie i mjölkproduktions-
anläggningar

Klimat

Lufttemperatur och vindhastighet utomhus under mätdagarna redovisas i tabell 5.
Temperaturen var mild för årstiden i Mellansverige, medan den var normal i
Norrland.

Tabell 5. Klimatförhållandena under mätdagarna.

Gård Medelvärde ute-
temperatur, °C, vid

mättillfället

Medelvind,
m/s

Driftstyp Normal medel-
temperatur för

orten,  °C

1 6,8 Data saknas K/V –4
2 5,0 Data saknas K –4
3 6,6 Data saknas K/V –4
4 6,0 Data saknas K –4
5 –8,0 2,4 V –4
6 4,1 1,4 B –4
7 –8,0 2,0 B –4
8 –10,8 0,0 K/V –9
9 –7,9 2,4 K –9

10 –6,3 0,7 K/V –9
11 –6,4 0,0 K/V –9
12 –8,2 2,3 V –4
13 –3,2 1,2 K/V –9

K = kall lösdrift
V = varm lösdrift
K/V = kall lösdrift + varm samlingsfålla
B = båsladugård

Medelvärdet av lufttemperaturen varierade mellan –10,8 °C och +6,8 °C och
vindhastigheten mellan 0 och 2,4 m/s. Lufttemperaturen var oftast som lägst i
början av mätdagen och ökade mot eftermiddagen.

Lufttemperaturen i olika delar av lokalerna för varje gård visas i bilaga 1. Luft-
temperaturen i mjölkgropen följde kornas rörelser i lokalen. Temperaturen ökade
tydligt när korna kom in för mjölkning och minskade något igen då gruppen föstes
ut. Medel-
värden för lufttemperaturen i de olika driftstyperna visas i bilaga 2, tabell 15.

Lufthastigheten i mjölkgropen varierade mellan 0,1 och 0,4 m/s. Som en jäm-
förelse upplevs drag vid 0,15 m/s. Temperaturskillnader mellan utrymmen gör att
luften strömmar snabbare i gränsområdet. De högsta lufthastigheterna uppmättes i
öppningar mellan utrymmen. På en gård i en öppning mellan kallt foderrum och
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varmare ladugård uppmättes en lufthastighet på 5 m/s, vilket är mycket högt för
inomhusförhållanden.

Den relativa luftfuktigheten (RF) i mjölkgroparna varierade mellan 41 och 84 %.
Medelvärdet från sju gårdar var 64 %. I de två båsladugårdarna var RF liknande,
64 respektive 80 %.

Arbetstid i kyla

Tabell 6. Observerad arbetstid i kyla (under +10 °C) under mätdagarna i minuter.

Gård nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mjölkare 32 182 108 0 234 0 0 0 238 180 140 0 177

Djurskötare 92 54 38 0 172 41 0 61 186 105 138 57 196

Resultat av insamlade mätdata

Fuktabsorption i kläderna

Efter arbetspassets slut hade kläderna ökat i vikt med 38-567 g. I det yttersta kläd-
skiktet (overall, eller jacka med byxor) fanns mest fukt, i medeltal 71 g. Skorna
ökade 20 g i vikt. En del av fukten härrörde utifrån, till exempel från vatten som
stänkt upp vid spolning av golv, men en del av fukten hade sannolikt avdunstat från
kroppen, men inte transporterats vidare. I sockorna uppmättes i medeltal 7 g, i de
kroppsnära plaggen i medeltal 17 g och
i mellanlagren (tröja, skjorta) i medeltal 12 g. Bomullsplaggen i inner- och
mellanlager innehöll i medeltal mer fukt (ca 12 g) än de av syntet (ca 6 g).
Syntetplaggen utgjorde
dock bara 15 % av alla plagg i inner- och mellanlagren. En person, som svettades
väldigt mycket, hade ca 450 g svett i kläderna efter arbetspassets slut. Denna person
arbetade i huvudsak med foderhantering och utgödsling.

Arbetstyngd, syre-/energiförbrukning och hjärtfrekvens

Foderhantering (bära, lasta ensilage) och skrapning av gödsel under kalvboxar var
de arbetsmoment som upplevdes som tyngst.

Syreförbrukningen under mjölkning uppmättes till i medeltal 0,83 l/min, (variations-
vidd: 0,56-1,14 l/min), vilket motsvarar ”måttligt tungt” arbete enligt ISO 7243
(1989). Arbetstyngden varierade framför allt med arbetstakt och arbetsmetod (ej
undersökt).
Den lägsta syreförbrukningen uppmättes hos en studieperson som bara använde tre
mjölkorgan, vilket innebar mycket väntan. Syreförbrukningen under annat arbete var
högre, i medeltal 1,24 l/min (variationsvidd: 1,03-1,57 l/min). Det högsta värdet
mättes
på en person som arbetade med foderhantering och motsvarar "mycket tungt" arbete.

Hjärtfrekvensen (HF) var i medeltal vid mjölkning 93 slag/min. Vid annat arbete
var HF
i medeltal 98 slag/min. Medelvärdet för hjärtfrekvensen över hela mjölkningen
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varierade mycket mellan individerna, mellan 79 och 129 slag/min (bilaga 2, tabell
19). HF varierade dessutom väldigt mycket inom individen, så mycket som 75
slag/min. Exempel på hjärtfrekvens och upplevd ansträngning hos två studie-
personer på en gård visas i bilaga 3,
bild 32.

Kroppstemperatur och hudtemperatur, isolationsbehov och komfort

Isolationsbehovet varierar med bl.a. arbetstyngd och omgivningsklimat. Flera av
studiepersonerna hade för mycket isolation för de rådande betingelserna. Det
ledde i vissa fall till att svettning förekom ganska ofta. Nio uppgav i frågeformu-
läret att de varit svettiga någon del av dagen. Tre av dessa uppgav också att de
blivit kalla om fingrar, fötter
och ansikte under samma arbetspass. Bara tre av tretton som mjölkade hade en
medelhudtemperatur något över komfortnivå enligt Fanger (1970). Övriga tio
hade alltför
låg medelhudtemperatur enligt komfortkriteriet. För den arbetstyngd som mjölk-
ningen innebar och den beklädnad som användes skulle den optimala operativa
temperaturen vara ca 10 °C enligt ISO-EN-7730 (1995). Den upplevda
temperaturen i kroppen var mestadels "neutral" eller något varm. I början av
dagen kände sig många något kalla, men de blev snart varmare efter en stunds
arbete. Bara en person uppgav sig vara kall vid påfyllning av foder i kalla
utrymmen (skulle, loge, utomhus) eller vid arbete utomhus. Vid arbeten som ut-
fördes varierande i kalla och varmare lokaler satte man ibland på sig en väst och
ibland handskar, men inte alltid.

De största problemen med kyla observerades för händerna i samband med spol-
ning
av golv, arbete på skulle, utfodring av kalvar och vid slutet av mjölkning. För
fötterna noterades de största problemen med kyla vid arbete i mjölkgrop, i traktor
och vid utomhusarbete. Exempel på hud- och lufttemperaturer vid arbete i mjölk-
gropen på
en gård visas i bilaga 3, bild 33.

Medelhudtemperaturen beräknad som ett medelvärde över hela arbetspasset vari-
erade mellan 26,7 °C och 32,2 °C. Individernas medelhudtemperatur varierade
mycket under arbetspasset. Medelhudtemperaturen var knappt 1 °C lägre hos de
som mjölkade
(30 °C) än de som arbetade med djurskötsel (30,7 °C), vilket kan förklaras av att
mjölkningsarbetet i mjölkgrop var mindre rörligt än annat arbete med djurskötsel
(värmeproduktionen var ca 10 % högre vid annat arbete än mjölkning).
Individdata visas i bilaga 2, tabell 16.

Medeltemperaturen under arbete i olika driftstyper anges i bilaga 2. Inget sam-
band mellan hudtemperatur och lufttemperatur kunde observeras (bild 6), inte
heller mellan hudtemperatur och utomhustemperatur. Detta kan till viss del
förklaras med att temperaturen (i extremiteterna) dels påverkas av den fysiska
belastningen i hög grad, dels att man klär på sig mer då temperaturen är lägre.
Arbetsintensiteten skilde sig mellan olika gårdar (antal kor/tidsenhet bl.a.) och
verksamheter.
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Däremot såg man tydligt att händer och fötter hade mer extrema temperaturer
under längre tid då omgivningstemperaturen var lägre (bild 8, 9, 10 och 11). På
grund av att
det bara fanns data från mjölkning i två studiegårdar med mjölkproduktion i
båsladu-
gård respektive i varm lösdrift saknades tillräckligt underlag för en rättvisande
tolkning
av driftstypens betydelse på hudtemperaturen. Temperaturvärdena finns återgivna i
bilaga 2, tabell 15. Medelvärden för medelhudtemperatur och extremiteternas
temperatur illustreras i bild 7.

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20 25

Tå

Fot

Medel hud

Hand

Finger

Lufttemperatur (°C)

Hudtemperatur (°C)

Bild 6. Medelvärde hudtemperatur och lufttemperatur under arbetspasset vid mjölkning
och annat arbete, n=20.
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Bild 7. Medelvärde hudtemperatur och lufttemperatur för olika driftstyp under arbetspasset
vid mjölkning. K: kall lösdrift med kall samlingsfålla (n=3), K/V: Kall lösdrift med varm
samlingsfålla (n=6), V: varm lösdrift (n=2), B: båsladugård (n=2). Fingertemperaturdata
saknades för studieperson i en av båsladugårdarna.
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Temperatur händer

Händer och fingrar blev ofta kalla vid mjölkning. Särskilt fingertemperaturen blev
ofta mycket låg, i flera fall var den under 16 °C nästan hela arbetspasset. Händerna
var ofta bara 20-25 °C. Medelvärden för hand- och fingermedeltemperaturer under
mjölkning
visas för varje individ uppdelat på mjölkning och annat arbete i bilaga 2, tabell 18.
De
låga temperaturerna sammanhänger sannolikt med att man arbetade barhänt, hade
blöta händer, ofta tog i kalla föremål (såsom stallinredning av metall) och att man
periodvis stod ganska stilla (framför allt i mjölkgroparna). Fingertemperaturer ända
ner till 6 °C respektive 9 °C uppmättes vid slutet av mjölkningen i mjölkgrop med
varm respektive kall samlingsfålla. Övrigt arbete (foderhantering, gödselhantering
etc.) var ofta mycket rörligt och innefattade tunga moment, vilket gjorde att
händerna vanligtvis var varmare än vid mjölkning. Dock blev händerna kalla tidvis
vid arbete utomhus, i kalla ligghallar eller i kalla foderlager. Händerna var hos de
flesta någon period av arbetspasset lägre än 24 °C (jämför tabell 1),
vilket är kriterium för minsta acceptabla handtemperatur i ISO TR (1993). Exempel
på hand- och fingermedeltemperaturer hos två studiepersoner på en gård visas i
bilaga 3,
bild 30.

Trots att fingrar och händer var kalla, skattade studiepersonerna ibland händerna
som "neutrala" eller varma. Det kan bero på att tillvänjning skett, att de inte upp-
levde händerna som kalla eftersom de varit kalla länge.
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Bild 8. Antal minuter i medeltal som handtemperaturen var lägre än 18, 21 respektive
24 °C i olika driftstyper vid mjölkning i mjölkgrop och på båspall. L=lösdrift, S=samlingsfålla.
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FINGRAR
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Bild 9. Antal minuter i medeltal som fingertemperaturen var lägre än 15, 18, 21 respektive
24 °C i olika driftstyper vid mjölkning i mjölkgrop och på båspall. L=lösdrift,
S=samlingsfålla.
Temperatur fötter

Under mjölkning ändrades fot- och tåtemperaturer inte så mycket. Vid annat
arbete, då man måste gå ut eller in i kalla lokaler, fluktuerade temperaturerna,
beroende på fysisk aktivitet och omgivningstemperatur. Tåtemperaturen gick
under 22 °C hos alla studiepersoner vid något tillfälle. Den lägsta uppmätta fot-
temperaturen var 20,1 °C och den lägsta tåtemperaturen 12,8 °C (samma person).
Exempel på fot- och tåmedeltemperaturer hos två studiepersoner på en gård visas
i bilaga 3, bild 31.
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Bild 10. Antal minuter som fottemperaturen var lägre än 21 respektive 24 °C i olika
driftstyper vid mjölkning i mjölkgrop och på båspall. L=lösdrift, S=samlingsfålla.
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Bild 11. Antal minuter som tåtemperaturen var lägre 15, 18, 21 respektive 24 °C i olika
driftstyper vid mjölkning i mjölkgrop och på båspall. L=lösdrift, S=samlingsfålla.
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Byggnadslösningens betydelse

Det var inget tydligt samband mellan driftstyp och temperatur på händer och
fötter,
även om det fanns en tendens till att fötterna och händerna påverkades av
temperaturen i lokalen. Fingrarna och tårna var dock relativt opåverkade av om
temperaturen var
5 °C eller 10 °C.

Antalet studerade personer i varje byggnadstyp var ganska få. Därmed kan inga
generella slutsatser om eventuellt samband mellan hudtemperatur och luft-
temperatur dras.

Däremot observerades att fot- och tåtemperaturerna var lägre under längre tid i
kall lösdrift respektive drift med uppbundna kor (bild 10 och 11). Detta mönster
var inte lika tydligt för händer och fingrar (bild 8 och 9). Händerna var kallare
längre tid i kall lösdrift med kall samlingsfålla men skilde sig inte mycket mellan
övriga driftsformer.

Observationer

En beskrivning av arbetet på gårdarna och observationer därifrån ges i bilaga 1.

Resultat av frågeundersökning på gårdarna vid fältstudie

Besvär av kyla

Två personer av 20 kände sig besvärade av kyla några gånger under dagen och
ytterligare två ofta (mer än hälften av arbetsdagen). Bara en kände sig besvärad
av vind
(mer än hälften av arbetsdagen).

Kylan i hela kroppen ansågs främst ha samband med vind (9 personer), omväxlande
tungt/lätt arbete (6 personer), svettning (6 personer) och klädernas material (5 perso-
ner). Nästan hälften (9 personer) var svettiga någon del av dagen. Två var svettiga
hela arbetsdagen. En påpekade att detta gällde även i kyla, och särskilt vid körning
av ensilage.
Åtta tyckte att kläderna kändes fuktiga eller våta under arbetet. En person hade
huttrat
eller skakat av köld under arbetsdagen.

Hos två personer kändes fingrarna kallast av alla kroppsdelar. Fötterna kändes
kallast för en person och ansiktet/näsan kändes kallast för två personer.

Manuellt arbete och problem med händer och handskar

Ingen upplevde att de blev så kalla om fingrarna så att de fick problem att hantera
verktyg eller redskap. Bara fem använde handskar under arbetet, varav tre var bar-
hänta någon
gång eller ibland. Orsaken till att de arbetade barhänt var för en person att
vederbörande
inte hade några handskar, för andra att man inte var ute så mycket, att det inte kändes
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kallt utan handskar, att man mjölkade och då inte använde handskar. När man
använde handskar var läderhandskar vanligast (10 personer), tre använde
bomullshandskar, två ullhandskar och en använde gummihandskar. Man upplevde
olika problem med handskar: Svårighet att få tag i små saker (7 personer), blev blöt
om händerna (5 personer), svårig-
het att greppa föremål (4 personer), dålig passform (4 personer), både alltför stora
fingrar och alltför trånga fingrar uppgavs vara problem, otillräckligt skydd mot skador
(3 personer). Två frös om händerna i handskarna, en tyckte de var besvärliga att ta på
och av,
och en svettades om händerna.

Kylan i händerna sattes främst i samband med kontakt med kalla ytor (12 personer)
och ändring av aktivitet (8 personer).

Skyddsskor

De flesta uppgav problem med sina skor. De var i frekvensordning: att man frös
om fötterna (7 personer), fem svettades om fötterna, fem blev blöta om fötterna,
risk att halka (3 personer), skoskav (2 personer), otillräcklig skydd mot skador
(2 personer), en tyckte de påverkade arbetsförmågan negativt, och en ansåg att de
hade dålig passform, var obekväma och begränsade rörligheten. En tyckte också
att stövlarna blev stela och kalla vid –5 °C. En tyckte att stålhättan kylde.

Kylan i fötterna ansågs främst ha samband med materialet i skorna (5 personer),
ändring av aktivitet (4 personer), kontakt med kalla ytor (3 personer), sättet
skorna används
(3 personer) och svettning (3 personer).

Halka

Det var inte vanligt att någon halkade; endast en person halkade under mätdagen.
Det ledde dock inte till att personen föll eller skadades.

Del 2 – Enkät till lantbrukare som arbetar i
mjölkproduktionsanläggningar i Norrland

Uppläggning och genomförande

Genom en bred enkätstudie riktad till mjölkproducenter anslutna till LRF Hälsa
Sveriges företagshälsovård insamlades uppgifter angående kylans inverkan på
arbetsmiljön. 140 enkäter till mjölkproducenter i Västerbotten och Norrbotten
sändes ut. 73 svarade,
varav 2 hade slutat med mjölkproduktion och därför inte togs med i
resultatredovisningen. Svarsfrekvensen var således strax över 50 %, vilket är
ganska lågt. Av de som svarade hade 11 kall lösdrift, 3 varm lösdrift medan resten
hade båsladugårdar.
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Enkätutformning

De utgångspunkter vi hade under arbetet med enkätutformningen var att få en
kartläggning av förhållandena och problem vid norrländska mjölkproduktions-
anläggningar, eftersom kylan vanligtvis är sträng där. För att se variationer och
mönster behövdes kvantitativa data som kan beskriva förhållandena. Därför för-
sökte vi utforma enkätfrågorna så att de skulle komplettera frågeformuläret som
användes vid fältstudien. Särskilda frågor ställdes om kläder och skor för att få
mer detaljerad kunskap om vilka plagg som användes och vilka problem lant-
brukarna upplevde då det gäller beklädnad (bilaga 5).

Resultat

Arbetsuppgifter som utförs i kyla

De som svarade på enkäten arbetade mellan 1,5 och 10 timmar per dag med mjölk-
produktion. Medelvärdet var 6,2 timmar.

Tabell 7 beskriver vilka arbetsmoment som normalt utfördes i kalla utrymmen.
Arbete med traktor (foder- och gödselhantering) var det vanligaste arbetet i kyla.
Notera att
22 svarade utfodring i kall lösdrift, trots att bara 11 av dem som svarade hade kall
lösdrift. Troligen berodde det på att frågan uppfattades som utfodring i kalla
utrymmen.

Tabell 7. Antal svar om arbete i kalla utrymmen. n=71.

Foderhantering Stall Gödselhantering Underhållsarbete

Traktor 47 Utfodring i kall lösdrift 22 Traktor 23 Foderutrustning 26

Loge 35 Tillsyn av mjölkkor 10 Skottkärra 6 Reparation av inredning 12

Utomhus 31 Gödselskrapning 9 Minilastare 5 Gödselutrustning 4

Skulle 24 Mjölkning i mjölkgrop 6

Mjölkning utan mjölkgrop 2

Kylans inverkan på produktionen och arbetsmiljön

Man bör notera att 7 lantbrukare, dvs. 10 % av de som svarade, ansåg att kylan utgör
ett stort arbetsmiljöproblem. Ungefär hälften upplevde bara små problem med
produktionsstörningar och arbetsmiljöproblem och ungefär hälften upplevde
måttliga problem (bild 12). De flesta ansåg att kyla skapade måttliga eller stora
obehag vid traktorkörning och foderhantering (bild 13). Gödselhantering och annat
arbete ute var också verksamheter som ganska många ansåg ge måttliga eller stora
obehag av kyla.
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Kylans inverkan på produktionsstörningar och arbetsmiljö
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Bild 12. Svar på frågan: Hur allvarliga produktionsstörningar och övriga problem anser
du att kylan orsakar i mjölkproduktion vintertid? 1 innebär små problem, 7 innebär stora
problem. Kategorierna ”små”: 0,1,2; ”måttliga”: 3,4,5; ”stora”: 6,7 i enkätformuläret.
Skillnader i upplevelsen av obehag observerades mellan båsladugård och lösdriftstall
(bild 13). De som hade båsladugård upplevde större obehag vid arbete som innebar
att de växlade mellan olika temperaturer (arbete med traktor, foderhantering och
övrigt utearbete) än de med lösdrift.
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Obehag av kyla vid olika arbetsmoment i
lösdrift
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Bild 13. Svar på frågan ”Hur stort obehag av kyla skattar du vid respektive verksamhet?”
Kategorierna ”små”: 0,1,2; ”måttliga”: 3,4,5; ”stora”: 6,7 i enkätformuläret.

Drag

Omkring en tredjedel av de som svarade på enkäten, 21 personer, varav 6 i kall
lösdrift, upplevde obehag av drag i de byggnader som användes i mjölkproduk-
tionen.

I tabell 8 beskrivs vad lantbrukarna trodde orsakar drag i de byggnader de använde
för mjölkproduktion. Förutsättningen för att svara på frågan var att de hade upplevt
obehag av drag. Ändå svarade ytterligare tre personer, totalt 24. Orsakerna till drag
enligt enkäten ansågs främst vara temperaturskillnader ute/inne och att öppna
dörrar och ventilationen orsakade drag.

Tabell 8. Antal svar på frågan ”Orsak till kallras eller drag i byggnader som används
i mjölkproduktion, n=24.

Orsak Kall lösdrift
n=7

Båsladugård
n=17

Summa

Öppna dörrar 3 9 12
Temperaturskillnader ute/inne 2 9 11
Ventilation 2 7 9
Temperaturskillnader mellan utrymmen 1 5 6
Otät byggnad 2 0 2
Vind 2 0 2
Otäta fönster 0 0 0
Dålig isolation 0 0 0
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Trots att bara 21 personer svarade att de upplevde obehag av drag på den direkta
frågan, svarade 32 personer på frågan om i vilka utrymmen draget skapade obehag
(tabell 9). Det utrymme som upplevdes ha störst problem med drag, mätt i antal,
var ladugården. Flera upplevde också att foderförråden var dragiga. I kall lösdrift
var dragproblemen störst i mjölkgrop och samlingsfålla. Vid tolkning av tabellerna
måste man beakta att den vanligast förekommande byggnadslösningen var båsladu-
gård.

Tabell 9. Utrymmen där obehag av drag/kallras upplevs i mjölkproduktionstallar.
Flera alternativ kunde väljas, n=32.

Utrymmen Kall lösdrift
n=8

Båsladugård
n=24

Summa

Ladugård 4 16 20
Foderförråd 1 7 8
Skulle 0 4 4
Ligghall 2 1 3
Mjölkgrop 3 0 3
Samlingsfålla 3 1 3
Loge 0 2 2
Mjölkrum 0 1 1
Kalvrum 0 1 1
Kontor 0 0 0
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Exponeringstid i mjölkgrop
Tabell 10. Arbetstid i mjölkgrop i kall lösdrift.

Tid i mjölkgrop
Gård Antal kor

tim min

Temperatur i mjölk-
grop vid –10 °C

utetemperatur,  °C

A 52 4 10-12
B 55 5 10-15
C 50 5 12-15
D 120 4 30 15
E 42 4 10
F 90 2 30 5
G 65 4 45 8

Av de som svarade hade 7 kall lösdrift med mjölkgrop. Lantbrukarna skattade
mjölkgropens temperatur och arbetstiden i mjölkgropen så som redovisas i tabell 10.

Påverkan på kroppen och upplevelse av kyla

Händer och fötter är de kroppsdelar som oftast blev kalla vid arbete i mjölkproduk-
tion. Diagrammet i bild 14 visar vilka av givna faktorer som ansågs påverka att man
kände sig kall om kroppen, om händerna, respektive kall om fötterna. Svettning och
omväxlande tungt/lätt arbete nämndes som vanliga orsaker (20 respektive 18
personer) till att man kände sig kall. Vind nämndes som en annan viktig orsak av
ganska många (16 personer).
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Bild 14. Faktorer som sattes i samband med upplevelsen av kyla.
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Utifrån observationer vid fältstudier formulerades ett antal påståenden gällande
pro-
blem vid mjölkproduktion i kyla. Lantbrukarnas uppfattning om dessa påståenden
redovisas i bilaga 4.

En majoritet av de svarande (57 respektive 58 personer) tyckte att tekniska
problem uppkom först vid –20 °C. Kylan upplevdes obehaglig av 16 personer vid
–10 °C, medan sju tyckte att obehag av kyla uppkom redan vid 0 °C. Många
(44 personer) angav att temperaturskillnader, mellan kostall och närliggande
foderlager liksom övergången mellan varm traktor och kylan ute, var obehagligt.
Ett annat problem var att byxbenen blev genomblöta vid spolning.

Kläder och kyla

De kläder man angav att man använder på vintern vid –10 °C utomhus anges i
bild 15. Bomull var ett vanligt material, särskilt i de kläder som bärs närmast
kroppen (t.ex. sockor, långkalsonger, undertröja, t-shirt). Ull var vanligast i extra-
sockor, vilka bara hälften använde. Man hade vanligen ofodrad overall av olika
material ytterst. Drygt hälften använde vinterjacka och knappt hälften använde
värmeväst. 19 använde
både byxor och overall. Två personer använde tre lager tröjor, 13 personer två
lager medan 38 endast hade en tröja. Drygt en fjärdedel tyckte det var ett problem
att ytterkläderna (vinterjacka, blåbyxor och overall) blev blöta utifrån, att
kläderna gav otillräckligt skydd mot vind, att de begränsade rörligheten och att
underkläderna blev fuktiga av svett.

Händer och handskar

Kontakt med kalla ytor var en vanlig orsak till kalla händer enligt många (28 av
61 personer). De flesta (ca 85 %) använde handskar halva arbetstiden eller
mindre.
17 % använde aldrig handskar och 48 % ca en fjärdedel av arbetstiden. Fodrade
skinnhandskar var den vanligast förekommande typen av arbetshandskar. De
använ-
des i all verksamhet utom mjölkning. Tyghandskar användes av tolv personer och
var mycket vanligare än gummihandskar (3 personer). Några (6 personer)
använde handskar även vid mjölkning (gummihandskar eller ofodrade skinn-
handskar). Nästan hälften rapporterade problem med att greppa föremål, särskilt
små saker, med hand-skar på (32 personer), vilket kan vara en betydande orsak
till varför handskar inte användes i så stor utsträckning. Många hade klagomål på
handskarnas utformning. Handskarna ansågs ha för långa fingrar (14 personer),
vara trånga (10 personer) och besvärliga att ta på och av (10 personer). Många
frös om händerna (15 personer)
även med handskar på och tyckte att de isolerade otillräckligt (25 personer).
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Bild 15. Arbetskläder och material som användes vid –10 °C utomhus, n=70. Observera
att några personer angav att de använde flera plagg av samma sort (t.ex. tröjor), men
ibland av olika material. Åtta angav två material för sockor, två för undertröja, lång-
kalsong, tröja och byxa, en för skjorta, sex för fodrad overall och vinterjacka, samt tio för
ofodrad overall).

Fötter och skyddsskor

I tabell 11 redovisas användning av stövlar/kängor. Av de använda
stövlarna/kängorna var 44 tillverkade av Tretorn, 8 av Nokia, 7 av Stålex, 3 av
Hevea, 2 av Sievi, 8 av olika andra tillverkare och 13 hade inga tillverkare angivna.
De flesta hade inte uppgett något namn på modellen (66 av 84). Därför går det inte
att analysera olika modeller separat.

Nästan alla använde samma fotbeklädnad vid mjölkning som vid annat arbete.
Några använde dock två eller tre olika stövlar/kängor. Gummistövlar var den
absolut vanligaste typen av fotbeklädnad. Både naturgummi- och polyuretanstövlar
förekom. 88 % av alla skodon var vattentäta, 69 % var av gummi och 19 % var av
polyuretan. Flest personer använde ofodrade gummistövlar med ståltåhätta.
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Tabell 11. Användning av stövlar/kängor (antal personer n=71). Några angav flera typer
av stövlar (antal stövlar n=84). De flesta stövlar användes både vid mjölkning och för
andra arbetsuppgifter, men några användes bara vid mjölkning eller vid andra arbets-
uppgifter.

MJÖLKNING

Material: Gummi Polyuretan Läder

Ståltå: med utan med utan med utan

Foder: med utan med utan med utan med utan med utan med utan

Antal 6 32 10 4 3 13 - - 2 4 1 -

ANNAT ARBETE

Antal 7 30 10 5 3 12 - - 4 2 - -

I bild 16 visas rapporterade problem med skodon. Det fanns inget samband mellan
att frysa om fötterna och användning av fodrade eller ofodrade stövlar (tabell 12).
Det
beror delvis på att man använde olika sockor i olika stövlar, delvis på grund av
olika temperaturförhållanden på olika gårdar. Ofta använde man tjockare eller flera
sockor med ofodrade stövlar, vilket innebär att den totala termiska isolationen kan
bli lika som med fodrade stövlar. Det bekräftades också av den vidare analysen av
alla stövlar tillsammans, vilken visade att det var ca 50 % som angav att de frös om
fötterna, oberoende av foder eller ståltå.
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Bild 16. Rapporterade problem med skodon på vintern vid arbete i mjölkproduktion.
n=75.

Tabell 12 visar att det var relativt få som klagade på kalla fötter av de som använ-
der läderstövlar/kängor. Det kan vara relaterat till att läder absorberar och släpper
igenom
mer fukt. I kyla är avdunstningen liten och absorptionen hos skomaterialet är viktig
för
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att hålla fötter torra och varma. Dock är antalet användare av läderstövlar/kängor
för
liten för att bestyrka slutsatserna. Samtidigt är arbetsmiljön på gårdarna ofta våt
och användning av gummistövlar är nödvändig. Tabell 13 och 14 visar att cirka en
femtedel
av de svarande upplevde problem med svettiga fötter och blöta skor, både i
gummi/polyuretanstövlar och läderkängor.

Tabell 12. Upplevelse av kalla fötter i olika ofodrade och fodrade stövlar vid arbete
med kor.

Mjölkning Annat arbete

Gummi Polyuretan Läder Gummi Polyuretan Läder

Ofodrade Fryser inte 23 7 4 22 6 2

Fryser 13 6 - 13 6 -

Fodrade Fryser inte 9 - 3 10 - 3

Fryser 7 3 - 7 3 1

Totalt Fryser inte 32 7 7 32 6 5

Fryser 20 9 - 20 9 1

Tabell 13. Upplevelse av blöta fötter för olika ofodrade och fodrade stövlar vid arbete
med kor.

Mjölkning Annat arbete

Gummi Polyuretan Läder Gummi Polyuretan Läder

Ofodrade Inte blöta 27 12 3 27 11 1

Blöta 9 1 1 8 1 1

Fodrade Inte blöta 13 2 2 14 2 3

Blöta 3 1 1 3 1 1

Totalt Inte blöta 40 14 5 41 13 4

Blöta 12 2 2 11 2 2

Tabell 14. Upplevelse av svettiga fötter för olika ofodrade och fodrade stövlar vid arbete
med kor.

Mjölkning Annat arbete

Gummi Polyuretan Läder Gummi Polyuretan Läder

Ofodrade Svettas inte 26 12 3 27 11 1

Svettas 10 1 1 8 1 1

Fodrade Svettas inte 15 1 3 16 1 4

Svettas 1 2 - 1 2 -

Totalt Svettas inte 41 13 6 43 12 5

Svettas 11 3 1 9 3 1

Dålig passform var generellt ett litet problem, bara tre av 84 hade angivit detta.
Ingen tyckte att stövlarna begränsar rörligheten och ingen hade haft skoskav på
grund av användning av stövlar. Av dem som använde stövlar utan ståltå ansåg
33 % att stövlarna hade otillräcklig skydd mot skador, medan bara 12 % av dem
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som använde stövlar
med ståltå ansåg det. 21 % (17 av 83) angav att det var risk att halka i
skyddsskorna. Halkrisken ansågs vara större med polyuretanstövlar (mer än 30 %
angav halkrisk)
än i gummistövlar. Ingen av de som använde läderstövlar/kängor angav halkrisk
som problem. Tyvärr framkom det inte vilket material man har använt i sulan.

Övriga kommentarer och förslag

Flera av lantbrukarna tog tillvara möjligheten att ge förslag och kommentarer
gällande arbete i kyla utöver de styrda frågorna i formuläret. Dessa har samman-
fattats i bilaga 5.

Diskussion och slutsatser
Traditionellt har mjölkproduktionen skett i båsladugårdar. Under 1950-talet
började man emellertid att gå över till lösdrift. Denna driftsform har undan för
undan ökat i omfattning. År 1994, det senaste år för vilket man har statistik, var
andelen mjölkkor
i uppbundna besättningar 84 % av det totala antalet (Dalby, 1994). För
närvarande
(år 2001) beräknas andelen mjölkkor i båsladugårdar ha sjunkit till 75-80 %. Vid
nybyggnad är det numera huvudsakligen lösdriftsanläggningar som uppförs.
Samtidigt pågår en snabb övergång till större besättningar.

Under senare år har det uppstått svårigheter med nyrekrytering av djurskötare. En
av anledningarna till detta kan vara att arbetsmiljön anses vara påfrestande. Det är
därför viktigt att man ökar kunskapen om hur arbetsmiljön kan förbättras. Den
här redovisade studien är en del i detta arbete.

Yngre lantbrukare (30-44 år), med relativ lång erfarenhet av lantarbete (ca 17 år)
upplevde temperaturskillnader mellan varma och kalla lokaler eller ute/inne som
ett större problem (70 % av alla tillfrågade) än äldre lantbrukare (60 %)
(Lundqvist, 1988).

Vi fokuserade på problem relaterade till kyla i denna undersökning. Problem med
kyla bör dock ses i ett större sammanhang. Lantbrukare som arbetar med mjölk-
produktion är utsatta för flera fysiska och psykiska faktorer i arbetsmiljön, såsom
väta, organiskt damm, belastningsbesvär och stress. Vintertid kan kylan utgöra ett
problem som adderas till de övriga och som därmed ökar belastningen på indi-
viden.

Resultaten av fältmätningarna bör tolkas med hänsyn till att klimatförhållandena
under flera av mätdagarna i Uppland var milda, med låg vindhastighet och mått-
ligt låga lufttemperaturer. I Norrland var temperaturen normal, men vintertid kan
temperaturen variera mycket omkring medelvärdet, från flera plusgrader ner till –
40 °C, i de områden där studiegårdarna låg.

Lufttemperaturen utomhus påverkar tydligt temperaturen i lösdriftshallar och andra
lokaler. I en ouppvärmd hall med tre väggar är lufttemperaturen vid utom-
hustemperaturer under 0 °C ca 2,5 °C högre än ute (Tuure, 1995) och visar ett
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linjärt samband. I andra lokaler, såsom mjölkgropar ökar skillnaden med lägre
utomhustemperatur. Enligt Tuure (1995) är temperaturen i mjölkgropen ca 11 °C
vid 0 °C utomhus, medan den är ca
7 °C vid –10 °C utomhus (dvs. 17 °C skillnad). Sambandet mellan temperaturerna
är naturligtvis olika beroende på byggnadskonstruktion.

Endast hälften av gårdarna i Mälardalen använde traktor i samband med arbets-
passet i mjölkstallet på morgonen. De övriga hade mekaniserat foderhanteringen
så att de inte behövde lämna stallet. Den huvudsakliga användningen av traktorn
var i samband med foderhantering samt skrapning av gödsel på hårdgjorda rast-
gårdar för kor. Orsaker till att försökspersoner upplevde besvären av kyla var
flera. Kontaktkyla vid handgrepp med metallföremål då redskap skulle kopplas på
traktorn förekom, vilket kunde undvikits om handskar använts. Användning av
traktorer utan väderskydd vid gödselskrapning orsakade exponering för både
väder och vind. På gårdarna i norr med kall lösdrift användes traktorn betydligt
mer för foderhantering än i söder. Motorvärmare användes vanligtvis på traktorn.

Mjölkgropens utformning och isolering visade sig vara av största betydelse.
Klimatet i mjölkgropen kännetecknades av låg lufttemperatur, som var lägst vid
golvet, fukt, ofta drag och låga yttemperaturer. I en finsk undersökning av arbets-
miljön i  mjölkproduktionsanläggningar vintertid var lufthastigheten i mjölkgropen
liknande som i vår studie (Tuure, 1995). Medelvärdena i mjölkgropen var vid dessa
studier 0,28 m/s vid golv
och 0,19 m/s i brösthöjd. Vid arbete i mjölkgropen observerades i vår studie tre
huvudsakliga försvårande problem med kyla:

1. Väta och fukt. De flesta använde vatten för avtorkning av kojuvren innan
mjölk-ningen. Händerna var därmed våta nästan hela tiden. Handskar användes
sällan/inte. Ibland spolades också delar av golvet under mjölkningspasset,
vilket bidrog till en fuktig miljö. Kläderna blev också delvis våta. Med våt hud
och låga temperaturer ökar värmeavgivningen från kroppen och händerna
jämfört med om dessa är torra.
I avsnittet ”Rekommendationer” ges förslag på hur dessa problem kan
reduceras.

2. Kontaktkyla. Många föremål liksom inredning, som mjölkaren var i kontakt
med, var gjorda av metall. Metall leder värme snabbt och orsakar därmed
snabba temperaturfall i händer och fingrar. Handskar minskar nedkylningen
dramatiskt (Anttonen, 2000; Geng 2000).

3. Drag. Flera av gårdarna med kall lösdrift hade samlingsfållor utomhus. Det
inne-
bar att kall luft strömmade in i mjölkgropen varje gång som en grupp kor togs
in. Andra hade samlingsfållor i isolerade utrymmen, vilket minskade
dragproblemen.
En finsk undersökning av arbetsmiljön i mjölkproduktionsanläggningar
visade liknande lufthastigheter (Tuure, 1995). Medelvärdena i mjölkgropen
var vid dessa studier 0,28 m/s vid golv och 0,19 m/s i brösthöjd. Att installera
luftslussar kan
vara ett sätt att minska problemen med direkt inströmning av kall luft.



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

41

För att arbetsmiljön ska bli tillfredsställande när mjölkning utförs i mjölkgrop
krävs uppvärmning och goda möjlighet att stänga ute kylan, se ”Rekommenda-
tioner”.

Flera av mjölkbesättningarna i norr var av den storleken att två personer delade
upp arbetet så att den ena kunde arbeta ute och hade varmfodrade kläder. Arbets-
uppdelning mellan mjölkaren och djurskötaren möjliggjorde en bättre anpassad
klädsel för klimatet i de lokaler arbetet utfördes i. Detta reducerade problemen vid
arbete med djurskötsel i de oisolerade lösdriftsstallen betydligt.

Under fältstudierna observerades att många lantbrukare använde gamla plagg,
vilket
kan bero på att man inte ville smutsa ner och förstöra nyare, dyrare skyddskläder.
Ett viktigt sätt att skydda sig mot kyla är dock att använda ändamålsenliga kläder.
Slitna kläder ger sällan ett fullgott skydd. Kläder av bomull, som suger åt sig fukt
och väta
lätt, användes av många. Bomull var det dominerande materialet i de plagg som
bars närmast kroppen, både i fältstudien och i frågeundersökningen. Ytterst är ett
material med vattenavvisande egenskaper ett bättre alternativ än bomull. Bomull
är inte heller lämpligt närmast kroppen vid arbete som innebär svettning. Fukten
från kroppen sugs upp i bomullen och stannar kvar vid huden. Det ger obehag
och känns kallt då tyngre arbete med svettning övergår till ett lugnare tempo. För
arbeten med inslag av större fysisk ansträngning, där svettning kan förekomma, är
troligen plagg av material med lägre absorptionsförmåga (polypropen, polyester,
meraklon m.fl.) att föredra framför naturmaterial. Fukten från huden kan i ett
plagg av sådant material röra sig bort från huden och vidare ut till andra
klädlager. Kroppen känns då både behagligare och varmare. För arbeten som bara
innebär lätt fysisk ansträngning, är det bästa valet av material mer beroende av
känslan mot huden än av materialets fuktabsorberande egenskaper.

Overall var vanligt att bära som yttersta plagg. Overallen har nackdelar som är
betydelsefulla ur klimatsynpunkt. Jacka med byxa är ett mer flexibelt alternativ,
på så sätt att man t.ex. kan ta av jackan om man känner sig för varm under en del
av arbetspasset. Om man behöver mer isolering är det också oftast lättare att bära
en extra tröja under en jacka än en overall. Lantbrukshälsan och Chalmers
Tekniska Högskola samarbetade på 1980-talet omkring ett klädprojekt som ledde
till ett förslag till klädsystem för lantbrukare (Dahlberg & Hansson, 1989) och
utveckling av en kommersiell overall och väst. Man konstaterade redan då att
lantbrukarna saknade kunskap om s.k. funktionella underplagg och deras betyd-
else för komfort och värmebalans. Marknadsföringen av sådana underplagg tycks
inte ha fått genomslag inom lantbruket. Föreliggande studie visar att lantbrukare
behöver mer information om funktionella klädsystem för arbete i kyla i mjölk-
produktion. Det är också viktigt att informationsspridning sker till tillverkare och
försäljare av skyddskläder.

De största upplevda problemen med händer och fingrar var dels att handskar iso-
lerade för dåligt, dels kontakt med kalla ytor. Besvären med kalla ytor bestod i att
man vid arbetet var tvungen att ta tag i föremål av metall. Metall är en mycket
god värmeledare och har en relativt hög värmekapacitet vilket resulterar i att
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värmen i en hand som greppar om ett metallföremål mycket snabbt leds bort. Man
fryser därför direkt om den hand man greppar med. Är man dessutom våt om
händerna kan man lätt ”frysa fast”. Problem med kontaktkyla har ingående
studerats av Geng (2001). Ett sätt att motverka nedkylning av händer och fingrar
kan vara att isolera metalliska ytor som lantbrukaren
är i kontakt med både vid mjölkning och vid andra arbeten med material som
leder värme dåligt (t.ex. trä, frigolit). Många använde inte handskar och de flesta
använde bara handskar under hälften eller mindre del av arbetstiden. En av
orsakerna till detta tycktes vara att handskarna hade dålig passform och att det var
svårt att greppa mindre föremål.

En försvårande faktor i arbetsmiljön vid mjölkproduktion, förutom kylan, är väta.
Vid mjölkning tvättas juver med vatten eller annan vätska och mjölkgropen spolas
av. Om man kan hålla sig mer torr minskar avkylningen av händer och fingrar. Att
ha torkhanddukar tillgängliga i mjölkgropen är ett sätt. En tunn typ av gummi-
handske skulle också kunna hjälpa både mot väta och i viss mån också kontakt-
kyla, utan att för den skull hindra handens funktion. Det är tydligt att arbets-
handskars passform skulle behöva utvecklas.

Vid kortare vistelser i kall omgivning och vid frekventa växlingar av arbete i
kalla/varma lokaler är det vanligt att man inte tar på handskar och andra förstärk-
ningsplagg eftersom det anses vara besvärligt och plaggen ofta inte är tillgängliga.
Det kan ibland avhjälpas genom att plaggen hängs på strategiska platser vid dörr-
öppningar. Handskar kan också hängas i arbetskläderna med lätt öppningsbar
krok. Detta förutsätter givetvis att arbetskläderna är utformade för detta ändamål.

Fot- och tåtemperaturerna minskade i många fall till oacceptabelt låg nivå, som
medför obehag. När det gäller kalla fötter var det vanligaste klagomålet problem
med skyddsskor. Det näst största problemet var svettiga eller våta fötter. Detta
problem har sannolikt samband med att gummistövlar används i stor omfattning
och att man arbetar i våt miljö�

I frågeundersökningen framkom att man hade problem med kalla fötter i 51 % av
alla skodon. En undersökning som rapporterades 1986 (Lantbrukshälsan, 1986)
visade på
i det närmaste samma resultat. Då ansåg 53 % av de 85 tillfrågade lantbrukarna
att man var kall om fötterna. Detta resultat är nedslående med tanke på den tid, 15
år, som gått mellan undersökningarna. Anledningen till utebliven positiv
utveckling skulle delvis kunna vara att produktutvecklingen har släpat efter inom
detta område, men framför allt är det troligen kunskapsspridningen gällande
skyddskläder och -skor som inte varit tillräcklig. Detta skulle kunna avhjälpas
genom riktad ändamålsenligt information från exempelvis branschförbund.

En åtgärd för att minska problemet med kalla fötter och allmänt obehag av kyla i
mjölkgropar kan vara installation av golvvärme och strålningsvärme, vilket fanns
på några av
de gårdar som besöktes. Förslag till sådana lösningar utarbetades i början av 1970-
talet av DeLaval (Ahlin m.fl., 1973). En tysk undersökning av BLT Grub visade att
personalen hade goda erfarenheter av golvvärme och strålningsvärme i
kombination (dlz, 1999). Miljöer med enbart det ena eller det andra systemet var
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dock inte särskilt uppskattade. Totalkostnaden för ett kombinerat golv/strålnings-
värmesystem var lägre än för andra tekniska lösningar med varmluft.

Ståltåhättor anses vara viktiga för att eliminera skador vid djurskötsel (Lantbruks-
hälsan, 1986). 80 % av alla skor som användes hade ståltåhätta. Av de som svarade
att skyddet mot trampskador var otillräckligt använde ändå 65 % stövlar med stål-
tåhätta. 20 % av skorna hade följaktligen inte ståltåhätta, trots skaderisken. Anled-
ningarna till att skor med stålskydd inte används kan bara spekuleras om. Det kan
t.ex. vara att fötterna har ansetts bli kallare i skor med ståltåhättor. Det är viktigt att
påpeka att vetenskapliga belägg för detta saknas (Kuklane, 1999).

Flera lantbrukare i fältundersökningen hade provat flera olika skodon och hade
funnit
en modell som passade. En använde Graningestövlar, vilka ansågs minska
halkrisken. Vissa använde skor för de flesta arbeten och bytte till gummistövlar
när det behövdes, t.ex. vid arbete med vatten. Många tog av stövlarna under
rasterna och försökte även torka dem. Andra sätt att hantera kylan var att ha så
stora stövlar så att en extra socka fick plats. Det är viktigt att även praktiska
erfarenheter och åtgärder sprids vidare
till andra lantbrukare, utöver spridning av information från vetenskapliga studier
och brukarundersökningar som nämnts.

Svarsfrekvensen vid frågeundersökningen var ganska låg, drygt 50 %. Det kan vara
så att de som bryr sig mer om arbetsmiljön även är mer benägna att svara på ett
frågeformulär som berör sådana frågor än personer som inte är så intresserade av
denna.
Det finns då en viss risk att man får en snedfördelning i svaren, dvs. mer positiva
svar
med mindre problem än om alla hade svarat på frågeundersökningen.

Både enkätsvar och observationer tydde på att kylan inte upplevdes som ett stort
problem i gårdar med kall lösdrift, trots att de flesta studerade gårdarna låg i norra
Sverige, som har låga vintertemperaturer. Vid kall lösdrift anpassas sannolikt
arbetet och skyddet mot kyla till låga temperaturer och temperaturväxlingarna blir
färre, vilket leder till mindre obehag av åtminstone den anledningen. Den större
erfarenheten av arbete i kyla gör att lantbrukarna förmodligen organiserar sitt
arbete på ett sätt som minimerar problemen med kyla. Eftersom klimatet vid mät-
ningarna som gjordes vid studiegårdarna i Mellansverige var mycket milt för års-
tiden och enbart Norrlandsgårdar var med i frågeundersökningen kunde inte den
hypotesen prövas. En finsk undersökning kom fram till att det var lättare för en
lantbrukare att klä sig ändamålsenligt vid arbete i kalla lösdriftsanläggningar än
vid arbete i mjölkgårdar med isolerade lokaler (Tuure, 1995). Det bör emellertid
också påpekas att flertalet av dem som deltog i fältstudierna och
enkätundersökningen var egna lantbrukare respektive familjemedlemmar. Arbetet
på gårdar med uppbundna djur innebär många växlingar mellan inomhus- och
utomhustemperatur. Just temperaturväxlingar angavs vara en vanlig orsak till
obehag.

Den stundtals höga cirkulatoriska belastningen vid foderhantering och rengöring
kräver
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att hjärt-kärlsystemet är i god kondition. Både god syreupptagningsförmåga och
muskelstyrka behövs, eftersom bl.a. tunga fodervagnar måste förflyttas och
skottkärror lastas och köras. Arbetet i sig ger sannolikt en viss träningseffekt, men
regelbunden uthållighetsträning ("konditionsträning") och styrketräning kan
behövas för att minska den relativa belastningen av arbetet på kroppen.
Information om vikten av god hjärt- och kärlhälsa
vid arbete i mjölkproduktion bör ges av studievägledare vid yrkesval och av
arbetsgivare vid nyrekrytering av personal.

Värmeproduktionen i kroppen står i proportion till syreförbrukningen. Ett tungt
arbete innebär därmed att en stor mängd värme produceras. För komfort krävs att
värmebalansen i kroppen upprätthålls. Överskottsvärme från kroppen avges
huvudsakligen genom konvektion och strålning i kall omgivning, men även genom
avdunstning av svett. Det är viktigt att värmeavgivning möjliggörs genom att
klädernas isolation kan varieras med arbetstyngden och att de inte är för täta, så att
ånga inte kan släppas igenom. Vid lättare arbete kan problemet för att upprätthålla
värmebalans vara det omvända, att allt-för lite värme avges i förhållande till vad
som produceras i kroppen. För komfort är det nödvändigt att ha kläder med god
isolation, både på bålen, huvudet, benen, armarna, händerna och fötterna.

Rekommendationer
%\JJQDGVWHNQLVND�UHNRPPHQGDWLRQHU

•  Golv i mjölkgrop bör ha så låg värmeledning som möjligt för att undvika
värmeförluster från fötterna. Betong med ingjuten golvvärme kan rekom-
menderas för detta ändamål. Metallplåt bör undvikas, då värmelednings-
förmågan är mycket hög.

•  Drag i mjölkgrop kan förebyggas/åtgärdas genom användning av varm
samlingsfålla och genom att luftslussar byggs. En kraftig plastgardin i dörr-
öppningar minskar direktinströmningen av kall luft. Varmluftsgardiner har
liknande effekt, men är energikrävande.

 )|UHE\JJDQGH�DY�DOOPlQ�QHGN\OQLQJ�RFK�REHKDJ�DY�N\OD

•  Om båsladugård eller varm lösdrift används, kan byggnation av uppvärmda,
mindre utrymmen för foderlagring och foderhantering (t.ex. för ensilagebalar
och kraftfoderblandningar) i anslutning till ladugård/ligghall rekommenderas.

•  Värmeelement med strålningsvärme som riktas mot kroppen kan förebygga
nedkylning av kropp, händer och fötter.

•  En behaglig temperatur för mjölkningsarbete är beroende av beklädnadens
isolation och arbetets tyngd. Därför kan inte en allmän optimal operativ
temperatur anges för arbetet. För de betingelser som rådde vid mjölkning
skulle den optimala operativa temperaturen vara ca 10 °C och lufthastigheten
understiga 0,15 m/s.

•  Organisera arbetet så att frekvensen byte mellan varma och kalla utrymmen
blir så låg som möjligt
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bQGDPnOVHQOLJ�NOlGVHO�RFK�DQYlQGQLQJ�DY�NOlGVHOQ

•  Klädseln måste anpassas till den verksamhet man ska hålla på med om man
ska
ha det bekvämt. Det är bäst att klä sig i flera lager. Då är det lättare att
anpassa klädseln till olika situationer. Jacka och byxor är därför att föredra
framför overall.

•  Ordna på arbetsplatsen så att förstärkningsplagg kan hängas upp och att
handskar kan placeras i dörröppningar till kalla utrymmen. Möjligen kan flera
plagg behövas till olika utgångar.

•  För arbeten där svettning ofta förekommer, är underställ av material med låg
absorptionsförmåga (polypropen, polyester, meraklon m.fl.) att föredra framför
naturmaterial. Lågabsorberande underställ bör kombineras med ett värmande
plagg i mellanlagret eller ett fodrat ytterplagg som har god absorptionsförmåga.

•  För lättare arbeten kan valet av material i understället baseras mer på hur det
känns mot huden än av materialets fuktabsorberande egenskaper. Bomull, ull
(spunnen av tunna fibrer) eller syntetmaterial kan fungera bra.

•  Blöta och svettiga kläder bör bytas för att motverka nedkylning, exempelvis när
verksamheten övergår till mindre ansträngande arbetsmoment.

•  Kläder för utomhusbruk bör vara vindtäta och varma, men också smidiga.

•  Väst är ett bra förstärkningsplagg då man ska vistas kortare tid utomhus. Den
är enkel att ta av och på och den förhindrar inte armrörelser.

•  Halsduk eller ”fuskolle” skyddar nacke från vind och drag.

•  Det är viktigt att utrymmen och anordningar för tvätt och torkning av kläder och
sko-
don finns i anslutning till personalutrymmena.

)|UHE\JJ�QHGN\OQLQJ�DY�KlQGHU

YLG�PM|ONQLQJ�JHQRP�DWW�DQYlQGD�

•  Förkläde med värmepåse i fickan. (Påsar som värms kemiskt finns i handeln.)

•  IR-värmare (strålningsvärme) i mjölkgrop.

•  Plast/gummihandskar och armbågsskydd i plast.

•  Torkhanddukar i mjölkgropen. Torka ofta om handskar inte används.

YLG�DOOD�DUEHWHQ�JHQRP�DWW�

•  Isolera metalliska kalla ytor med material som leder värme dåligt (t.ex. trä,
frigolit).

•  Använda flera typer av handskar och vantar för olika ändamål (plastade,
fodrade, skinn m.m.). En handske kan sällan klara alla krav som ställs på
olika typer av arbeten.



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

46

•  Hålla händer och handskar torra så långt som möjligt. Byta till torra handskar
vid behov.

•  Ordna så att handskar kan fästas med lättöppnad krok i jacka eller byxor eller
att det finns fickor som är tillräckligt rymliga för handskar. På så sätt är de
alltid tillgängliga.

)|UHE\JJ�QHGN\OQLQJ�DY�I|WWHU

Det är många krav som ställs på skyddsskor för mjölkproduktion. Väderlek, våt
miljö, "aggressiv" golv- och markmiljö, halka, ojämnheter och frusen mark på-
verkar valet av skor. Stålskydd behövs dessutom för att undvika trampskador.
Baserat på denna studie och erfarenheter från annan forskning om skyddsskor i
kyla rekommenderas följande för fotbeklädnad:

•  Två olika modeller – för sommar respektive vinter – behövs. Det är svårt att
kombinera bra passform och god komfort för både kyla och värme i en enda
modell.

•  Tjocka extrasockor är bra att använda i kyla, både för att isolera och för att
absorbera fukt. Särskilt i gummistövlar, som är helt täta, är det viktigt att
fukten från foten kan omhändertas i ett material på ett visst avstånd från huden,
så att huden hålls torr. Skon/stöveln måste därför ha utrymme för tjocka
extrasockor. Om skon är för liten, resulterar det i att sockorna pressas ihop och
isolationen reduceras, samtidigt som blodflödet kan hindras.

•  Mjölkning innebär ofta mycket stående på sten eller metall. Skorna bör därför
ha välisolerande sulor. Tjocka iläggssulor av filt (8-10 mm) kan ytterligare
minska värmeledningen genom sulorna. Dessutom kan filt absorbera mycket
fukt, så att fötterna bibehålls relativt torra en längre period. Löstagbara sulor i
skorna kan lätt tas ut och torkas mellan arbetspassen. Isolerade stövlar med
löstagbart foder, gärna av filt rekommenderas av samma anledning. Filtsockor
kan tjäna samma syfte. Det är dock viktigt att fodret är av sådan kvalitet att
det inte veckas.

•  Stövlarna bör tas av under raster och om sockorna blivit våta, bör de bytas till
torra. För torkning finns olika typer av skotorkare.

.XQVNDSVVSULGQLQJ

Information om betydelsen och sammansättning av ändamålsenlig klädsel för
mjölkproduktion är av största vikt för att förändring till det bättre ska kunna ske.
Information bör därför ges till lantbrukare, tillverkare och försäljare av arbets-
kläder, förslagsvis av branschorganisationer.

%HKRY�DY�YLGDUHXWYHFNOLQJ

•  Utformning av handsksystem och fotbeklädnad för lantbruksarbete i kyla som
föebygger nedkylning men samtidigt säkerställer funktion och komfort.
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•  En yttervante som kan öppnas så att fingrarna kan friläggas och röras
obehindrat samtidigt som de skyddas av en tunn innerhandske.

•  För mjölkning skulle en ny modell av lättfodrad jacka och byxa behöva tas
fram med bl.a. fickor anpassade till mjölkning samt fuktskydd i ärm- och
benslut.

•  Blixtlås i fodrade vinterjackor kan sannolikt förbättras med större grepp.
Plastblixtlås kan vara att föredra för att reducera känslighet för vätska och för
att minska värmeledningen i plagget.

•  Stövlarna borde förbättras när det gäller skydd mot trampskador. De flesta
modeller av gummistövlar saknar särskilt skydd för ovandelen av foten.
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%LODJD��

Beskrivning av studiegårdar, klimat och arbete

���������

%HVNULYQLQJ�DY�JnUGHQ�RFK�DUEHWHW

Fältmätning genomfördes vid morgonmjölkning på en gård med 65 mjölkkor.
Mjölkproduktionen bedrevs i ett nyare kallt lösdriftstall, där mjölkning skedde i en
modern mjölkgrop. Vid mjölkning drevs djuren in genom en port från ligghallen
via gången till
den varma samlingsfållan där de väntade på sin tur att bli mjölkade i gropen. Efter
mjölkning passerade korna ut genom gångdörrar till ligghallen, se skissen nedan.
Ungdjursuppfödning skedde i den tidigare äldre ladugården där även utrymmen
finns för lagring
av foder. Arbetet i stallet utfördes av två personer och arbetsuppgifterna var
uppdelade så att en person arbetade med huvudsakligen mjölkning medan den
andre ansvarade för djurskötsel.

27m 11m

36 m

Ungdjusstall

Loge

Mjölkrum

Personalrum

Oisolerad ligghall
DrivgångKotrafik

mjölkning

Mjölkgrop med
varm samlingsfålla

Bild 17. Översikt av stall visar de utrymmen studiepersonerna arbetade i under
mjölkningspasset.

'HWDOMHUDG�EHVNULYQLQJ�DY�VWXGLHSHUVRQHUQDV�DUEHWVSDVV

Mjölkaren mjölkade i gropen mellan 6.30 och 8.18. Därefter utfördes arbete med
djurskötsel, diskning, mm fram till klockan 8.50. En rast hölls mellan 8.50 och
9.46. Arbetet återupptogs vid 9.46 med djurskötsel och foderhantering i logen
fram till arbetspassets avslutning 10.18.

Mellan 7.18 och 7.50 arbetade djurskötaren med gödselskrapning och rengöring i
ligghallen, därefter 7.50-8.50 foderhantering i ligghall. Rast hölls från 8.50 till
9.46. Sedan arbetade djurskötaren i ungdjursladugården och foderladan fram till
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10.05. Arbete med foder och gödselhantering med traktorn skedde omväxlande i
och utanför traktorn från 10.05 till 10.39. Sedan utfördes arbetet mestadels i foder-
ladan eller utomhus fram till lunchen 12.11.

.RPPHQWDUHU�DQJnHQGH�NOLPDW�L�ORNDOHU

Mjölkaren vistades till största delen i mjölkgropen och intilliggande utrymmen där
temperatur och förhållanden var likartade. Djurskötaren utsattes för varierande
klimatförhållanden eftersom arbete utfördes både inom- och utomhus. Den varma
samlingsfållan i stallet gjorde att mjölkaren till viss del undviker kallras orsakade
av drag från ligghallen. Däremot kunde kylan orsaka problem för djurskötaren som
utförde arbete omväxlande inne i stallet och utomhus, t.ex. foder- och gödsel-
hantering.

I tabellen nedan redovisas medeltemperaturerna i de lokaler i mjölkproduktions-
anläggningen där studiepersonernas arbete utfördes, beräknade för den tid då
mjölkaren respektive djurskötaren arbetade där. Vissa förenklingar har gjorts för att
göra det
möjligt att beräkna vistelsetid för studiepersonerna och medeltemperaturer i
lokaler.
För vissa lokaler som studiepersonerna vistades i korta stunder redovisas endast
medeltemperatur.

gYULJD�NRPPHQWDUHU

Det milda vädret vid mättillfället gjorde att vi inte hade möjlighet att bilda oss en
bra uppfattning om byggnadernas isolation. Mjölkarens skattningar för hela
kroppen var
att han var varm hela arbetspasset. Arbetstyngden skattades som något
ansträngande. Fingrarna blev ofta kalla, troligen för att händerna var blöta nästan
hela tiden vid mjölkning. Inga handskar användes. Djurskötaren arbetade så att
han svettades mycket, vilket ledde till att han blev kall emellanåt vid djurskötsel
och foderhantering. Arbete med ensilage upplevdes som mycket, mycket
ansträngande. Automatisk utgödsling, foderhantering med och utan traktor i lös-
drift.

Huvudarbetsuppgift Mjölkning Djurskötsel

Arbete och Utrymme/mätpunkt Medel-
temp. i
lokalen,

°C

Arbets-
tid i

minuter

Medel-
temp. i
lokalen,

°C

Arbets-
tid i

minuter

Arbete i mjölkgrop 0,1 m höjd 14,7 Se nedan

Arbete i mjölkgrop 1,1 m höjd 14,5 Se nedan

Arbete i mjölkgrop 1,7 m höjd 13,7 108

Djurskötsel diskning Gången 11,9

Djurskötsel
foderhantering

Loge 6,5 32

Rengöring Ligghall 10,4 92

Utfodring Ungdjursstall 12,1 19

Gödsel skrapning Traktor 10,8 34
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Foderhantering Utomhus 6,8 92

Utomhustemperatur i medeltal vid mättillfället: 6,8 °C
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���������

%HVNULYQLQJ�DY�JnUGHQ�RFK�DUEHWHW

Fältmätning genomfördes vid morgonmjölkning på en gård med 65 mjölkkor.
Mjölkproduktionen bedrevs i ett nyare kallt lösdriftstall, där mjölkning skedde i
en äldre mjölkgrop. Vid mjölkning drevs djuren in i en samlingsfålla utomhus,
därefter gick korna, i grupper om sex, in genom en dörr direkt in till mjölkgropen.
Efter mjölkning passerade korna ut genom gångdörrar till rastgården, se skissen
nedan. Ungdjursuppfödning skedde i den tidigare, äldre ladugården där även ut-
rymmen fanns för
lagring av foder. Arbetet i stallet utfördes av två personer och arbetsuppgifterna
var uppdelade så att en person huvudsakligen arbetade med mjölkning medan den
andre ansvarade för djurskötsel.

Ungdjusstall

Mjölkrum

Ligghall

Samlingsfålla utomhus

Kotrafik

35 m

13 m

Rastgård
Kalvstall

Mjölkgrop

12 m

40 m

Bild 18. Översikten av stallet visar de utrymmen studiepersonerna arbetade i under
mjölkningspasset.

'HWDOMHUDG�EHVNULYQLQJ�DY�VWXGLHSHUVRQHUQDV�DUEHWVSDVV

Vid 5.43 drev mjölkaren in korna i den kalla samlingsfållan utomhus. Mellan 5.52
och 7.00 pågick mjölkning. Under mjölkning måste mjölkaren gå ut till samlings-
fållan för att driva in nya kor i mjölkgropen. Det medförde att inflödet av kall luft
var stort i mjölkgropen. Arbetspasset avslutas med diskning och spolning av mjölk-
grop vid 8.05.

Djurskötaren började sitt arbete i ligghallen 5.43 med rengöring, delvis utfört i en
traktor utan isolerande hytt. Mellan 6.37 och 7.15 arbetade djurskötaren med kalv-
stallet. Därefter åkte han iväg till ett annat stall för sköta ungdjur, där klimatmät-
utrustning saknades. Därför avslutades mätningarna 7.15 för djurskötaren.

.RPPHQWDUHU�DQJnHQGH�NOLPDW�L�ORNDOHU

Mjölkaren var mest i mjölkgropen och i samlingsfållan utomhus under arbets-
passet.
Kall luft strömmade in i mjölkgropen då samlingsfållan för kor låg utomhus och
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det blev korsdrag mellan dörrarna för in- och utsläpp. Vid låg utomhustemperatur
upplevdes problem med kalla händer vid mjölkning. Djurskötarens utförde arbete
i både ligghall, utomhus och inne i kalvstallet. Sträng kyla var även besvärande
och orsakade problem för djurskötaren särskilt vid rengöring av rastgården, då
arbetet utfördes utomhus i en traktor utan hytt.

I tabellen nedan redovisas medeltemperaturerna i de lokaler i mjölkproduktions-
anläggningen där studiepersonernas arbete utfördes, beräknade för den tid då
mjölkaren respektive djurskötaren arbetade där. Vissa förenklingar har gjorts för att
göra det möjligt att beräkna vistelsetid för studiepersonerna och medeltemperaturer
i lokaler. För vissa lokaler som studiepersonerna vistades i korta stunder redovisas
endast medeltemperatur.

Huvudarbetsuppgift Mjölkning Djurskötsel

Arbete och Utrymme/mätpunkt Medel-
temp. i
lokalen,

°C

Arbets-
tid i

minuter

Medel-
temp. i
lokalen,

°C

Arbets-
tid i

minuter

Arbete i mjölkgrop 0,1 m höjd 9,1 Se nedan

Arbete i mjölkgrop 1,1 m höjd 9,7 Se nedan

Arbete i mjölkgrop 1,7 m höjd 10,1 152

Hämtning av kor i
samlingsfålla

Utomhus 5,0 30

Rengöring djurskötsel Ligghall 5,6 39

Gödsel skrapning Traktor 4,9 15

Utfodring Kalvstall 10,9 38

Utomhustemperatur i medeltal vid mättillfället: 5,0 °C
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%HVNULYQLQJ�DY�JnUGHQ�RFK�DUEHWHW

Fältmätning genomfördes vid morgonmjölkning på en gård med ca 70 mjölkkor.
Mjölkproduktionen bedrevs i ett nyare kallt lösdriftstall, där mjölkning skedde i
en nybyggd mjölkgrop som låg i anslutning till ligghallen. Vid mjölkning drevs
hälften av korna in
från ligghallen till den varma samlingsfållan, se skiss. Efter mjölkning passerade
korna
ut genom gångdörrar till ligghallen. Ungdjursuppfödning skedde i den tidigare
äldre ladugården där även utrymmen för lagring av foder fanns. Utfodring av kor
skedde i ligghallen dit fodret transporterades med traktor. Arbetet i stallet utfördes
av två personer och arbetsuppgifterna var uppdelade så att en person
huvudsakligen arbetade med mjölkning medan den andre ansvarade för
djurskötsel. Endast mjölkaren deltog i mätningen.

KontorMjölkrum

Kalvrum

Samlingsfålla Mjölkgrop

Ungdjursstall

Ligghall
35 m

20m

13 m

Bild 19. Översikt av stall visar de utrymmen studiepersonen arbetade i under mjölknings-
passet.

'HWDOMHUDG�EHVNULYQLQJ�DY�VWXGLHSHUVRQHQV�DUEHWVSDVV

Vid 7.00 startade mjölkaren förberedelserna för mjölkning. Mellan 7.32 och 7.44
skedde indrivning av kor från ligghallen. Mjölkning i mjölkgropen pågick till 9.00
Mellan 9.00
och 9.50 utfördes djurskötsel i ungdjursstall. Rast hölls mellan 9.50 och 10.14.
Sedan utfördes diverse arbeten utomhus med traktor, bl.a. foderhantering.
Arbetspasset avslutades 10.40.
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.RPPHQWDUHU�DQJnHQGH�NOLPDW�L�ORNDOHU

Mjölkaren vistades den största delen av arbetstiden i mjölkgropen och i den intill
liggande samlingsfållan där temperaturerna och förhållanden var likartade. Den
varma samlingsfållan i stallet gjorde att mjölkaren kunde undvika att öppna dörren
mot ligghallen så ofta. Det gick inte att undvika inflöde av kalla luftströmmar då
korna skulle drivas in och ut
från mjölkgropen. Kylan i lösdriften upplevdes stundtals besvärande liksom kalla
fötter.

I tabellen nedan redovisas medeltemperaturerna i de lokaler i mjölkproduktions-
anläggningen där studiepersonens arbete utfördes, beräknade för den tid han
arbetade där. Vissa förenklingar har gjorts för att göra det möjligt att beräkna
vistelsetid för studiepersonen och medeltemperaturer i lokalerna.

Huvudarbetsuppgift Mjölkning

Arbete och Utrymme/mätpunkt Medeltemp.
i lokalen,

°C

Arbetstid
i minuter

Arbete i mjölkgrop 0,1 m höjd 4,0 Se nedan

Arbete i mjölkgrop 1,1 m höjd 5,2 Se nedan

Arbete i mjölkgrop 1,7 m höjd 6,4 108

Djurskötsel Ligghall 3,7 12

Foderhantering Traktor 5,8 26

Utomhus 6,6 -

Utomhustemperatur i medeltal vid mättillfället: 6,6 °C
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Fältmätning genomfördes vid morgonmjölkning på en gård med ca 70 mjölkkor.
Mjölkproduktionen bedrevs i ett nyare kallt lösdriftstall, där mjölkning skedde i en
mjölkgrop som låg i den tidigare ladugården. Vid mjölkning drevs djuren in i
omgångar från rastgården till den varma samlingsfållan i ladugården. Efter mjölk-
ning passerade korna ut genom gångdörrar direkt ut på rastgården. Kalvuppfödning
skedde i oisolerat stall. Ungdjursuppfödning skedde i den tidigare äldre ladugården
där även utrymmen för lagring av foder fanns. Utfodring av kor skedde utomhus,
dit fodret transporterades med traktor. Arbetet i stallet utfördes av två personer och
arbetsuppgifterna var uppdelade så att en person huvudsakligen arbetade med
mjölkning medan den andre ansvarade för djurskötsel. Endast mjölkaren deltog i
mätningen.

Ungdjusstall

15 m

40 m

Samlingsfålla

Mjölkgrop

Kallt kalvstall

Boxar

Mjölkrum

Ligghall

Kotrafik

36 m

11 m

Rastgård

Bild 20. Översikt av stall visar de utrymmen studiepersonen arbetade i under mjölknings-
passet.

'HWDOMHUDG�EHVNULYQLQJ�DY�VWXGLHSHUVRQHQV�DUEHWVSDVV

Mellan 5.35 och 5.47 förbereddes arbetet, sedan drev mjölkaren in kor i den
varma samlingsfållan. Mjölkningen pågick mellan 5.52 och 7.56. Därefter utför-
des diskning och spolning av mjölkgrop fram till 8.20. Då avslutades arbetet med
djurskötsel i kallt kalvstall till 09.21.

.RPPHQWDUHU�DQJnHQGH�NOLPDW�L�ORNDOHU

Mjölkaren vistades den största delen av arbetstiden i mjölkgropen men också ute
på rastgården för att driva in kor till samlingsfållan. Den varma samlingsfållan i
stallet gjorde att mjölkaren till viss del undvek kallras orsakat av drag från rast-
gården. Däremot kunde kyla och drag orsaka problem för mjölkaren då korna
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skulle drivas ut från mjölkgropen, eftersom dörren mot rastgården var öppen
under mjölkning. En kylridå var monterad
i dörren där korna passerade ut från mjölkgropen vilket minskade inflödet av kall
luft.

I tabellen nedan redovisas medeltemperaturerna i de lokaler i mjölkproduktions-
anläggningen där studiepersonens arbete utfördes, beräknade för den tid han
arbetade där.

Vissa förenklingar har gjorts för att göra det möjligt att beräkna vistelsetid för
studiepersonen och medeltemperaturer i lokalerna.

Huvudarbetsuppgift Mjölkning

Arbete och Utrymme/mätpunkt Medeltemp.
i lokalen, °C

Arbetstid
i minuter

Arbete i mjölkgrop 0,1 m höjd 4,0 Se nedan

Arbete i mjölkgrop 1,1 m höjd 5,2 Se nedan

Arbete i mjölkgrop 1,7 m höjd 6,4 165

Djurskötsel
foderhantering

Loge 3,7 61

Utomhus 6,0

Utomhustemperatur i medeltal vid mättillfället: 6,0 °C
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Fältmätning genomfördes vid morgonmjölkning på en gård med ca 120 mjölkkor.
Mjölkproduktionen skedde i ett relativt stort varmt lösdriftstall. Mjölkning skedde i
en modern isolerad mjölkgrop intill ligghallen. Vid mjölkning drevs kor i om-
gångar in i samlingsfållan och passerade mjölkgropen ut i ligghallen, se skiss.
Ungdjursuppfödning skedde i den tidigare äldre ladugården, där även skulle för
lagring av foder fanns. En oisolerad loge i anslutning till ladugården användes
också till förvaring av foder och strömedel. Utgödsling skedde både maskinellt och
manuellt, foderhantering med skottkärra och fodervagn. Arbetet i stallet utfördes av
två personer och arbetsuppgifterna var uppdelade så att en person arbetade med
mjölkning medan den andre ansvarade för djurskötsel.

Varm ligghall

Mjölkgrop Kontor

Kalvrum

Ungdjursstall Loge

50 m

70 m

Personalrum

Kotrafik

Varm samlingsfålla

Bild 21. Översikt av stall visar de utrymmen studiepersonen arbetade i under
mjölkningspasset.

'HWDOMHUDG�EHVNULYQLQJ�DY�VWXGLHSHUVRQHUQDV�DUEHWVSDVV

Mjölkaren arbetade med mjölkning mellan 5.43 och 7.44. Därefter följde djur-
skötsel fram till rasten 8.35 med ett kort avbrott för utomhusarbete 8.17-8.21. Rast
hölls mellan 8.35 och 9.48. Arbetet återupptogs efter rasten vid 9.48 med rengöring
m.m. Arbetspasset avslutades vid 10.54.

Djurskötaren arbetade i ungdjursstallet med rengöring och djurskötsel mellan 5.43 och
8.35. Rast hölls mellan 8.35 och 9.48. Därefter följde omväxlande arbete i ungdjurs-
stall
och kalvrum med djurskötsel fram till arbetspassets slut 10.54. Djurskötaren vistades
korta stunder i oisolerade lokaler som foderförråd och skulle. Vid dessa tog
djurskötaren
på sig en värmande väst.

.RPPHQWDUHU�DQJnHQGH�NOLPDW�L�ORNDOHU

Temperaturerna i de isolerade delarna av mjölkproduktionsanläggningen där studie-
personerna vistades under arbetspasset var ca 9 °C. Arbete utfördes endast kortare



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

59

stunder i oisolerade lokalerna och då främst på loge och skulle. Mjölkanläggningen
var byggd så att transporter inte behövde utföras genom dörrar och portar till och
från byggnaden. Därför gick problemet med inströmmande kall luft genom dörrar att
undvika. Den varma ligghallen i kombination med mjölkgrop och samlingsfålla i
samma byggnad gjorde också att mjölkaren arbetade i en jämn temperatur. Utom-
hustemperaturen vid mättillfället var –11,2 °C men byggnaderna var väl isolerade.
Djurskötaren var dock besvärad av kyla, särskilt upplevdes ofta fingrarna som kalla
under dagen.

I tabellen nedan redovisas medeltemperaturerna i de lokaler i mjölkproduktions-
anläggningen där studiepersonernas arbete utfördes, beräknade för den tid då
mjölkaren respektive djurskötaren arbetade där. Vissa förenklingar har gjorts för att
göra det möjligt att beräkna vistelsetid för studiepersonerna och medeltemperaturer
i lokaler. För vissa lokaler som studiepersonerna vistades i korta stunder redovisas
endast medeltemperatur.

Huvudarbetsuppgift Mjölkning Djurskötsel

Arbete och Utrymme/mätpunkt Medel-
temp. i
lokalen,

°C

Arbets-
tid i

minuter

Medel-
temp. i
lokalen,

°C

Arbets-
tid i

minuter

Arbete i mjölkgrop 0,1 m höjd 8,9 Se nedan

Arbete i mjölkgrop 1,1 m höjd 8,9 Se nedan

Arbete i mjölkgrop 1,7 m höjd 9,0 121

Rengöring Ligghall 7,5

Foderhantering Skulle -11,2

Utfodring Ungdjursstall 8,7 113 9,0 172

Utfodring djurskötsel Kalvrum 6,8

Översyn av foderutrustning Utomhus -11,2 4

Utomhustemperatur i medeltal vid mättillfället: –8,0 °C

gYULJD�NRPPHQWDUHU

Arbetstyngden skattades som ansträngande under mjölkning, vilket motsvarar lätt
till tungt arbete. Händerna och fingrarna var kalla ca en timme i början av mjölk-
ningen.

Djurskötarens arbete upplevdes som ganska lätt till mycket ansträngande. Arbets-
tyngden varierade mycket. Det tyngsta momentet var att skjuta ensilagevagnen och
utfodra ensilage. Kroppen, händerna och fötterna kändes kalla i början av dagen,
men hela kroppen och händerna blev snart varma efter att fp skrapat gödsel ca
15 min. Mycket av arbetet utfördes i kalla foderlager och hand- och fingertempera-
turerna blev låga vid sådant arbete. Kallast kändes händerna efter utfodring av ung-
djur utomhus.
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Fältmätning genomfördes vid morgonmjölkning på en gård med ca 35 mjölkkor.
Mjölkproduktionen bedrivs med uppbundna djur i en moderniserad ladugård.
Mjölkning sker på båspall. Förvaring av grovfoder sker dels på skullen ovanpå
ladugården, dels utomhus. I logen finns utrymmen för beredning och lagring av
foder. Ungdjursuppfödning sker i en mindre ladugården där det finns plats för ca
10 djur. Arbetet i stallet utfördes av en person.

Kontor

Mjölkrum

Kalvrum

Ungdjurstall

30 m

18 m

9 m

6 m

Kostall

Foderbord

Loge

Bild 22. Översikt av stall visar de utrymmen studiepersonen arbetade i under
mjölkningspasset.

'HWDOMHUDG�EHVNULYQLQJ�DY�VWXGLHSHUVRQHQV�DUEHWVSDVV

Lantbrukaren arbetade ensam. Han började arbetet i ladugården med djurskötsel
vid 5.15. Mellan 5.53 och 5.58 hämtades hö på skullen, därefter pågick mjölkning
till 6.53 i ladugården. Sedan diskade han i mjölkrummet fram till 7.24. Djurskötsel
utfördes i ladugården mellan 7.24 och 7.36. Därefter lämnade han ladugården för
att sköta djuren i ungdjursstallet mellan 7.36 och 8.12. Arbetspasset avslutades
8.12.
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.RPPHQWDUHU�DQJnHQGH�NOLPDW�L�ORNDOHU

Under arbetspasset vistades lantbrukaren mest i ladugården och intill liggande
utrymmen där temperaturerna och förhållanden var likartade. Den isolerade ladu-
gården gjorde att problemen med drag och kyla inte var så stora. Däremot kunde
kylan orsaka problem för lantbrukaren vid foderhantering som utfördes utomhus.
När arbetet med rengöring och utfodring skedde i ungdjursstallet måste dörrarna
öppnas vilket medförde drag och avkylning ner till yttertemperatur. Fötterna
kändes kalla.

I tabellen nedan redovisas medeltemperaturerna i de lokaler i mjölkproduktions-
anläggningen där studiepersonens arbete utfördes, beräknade för den tid han
arbetade där. Vissa förenklingar har gjorts för att göra det möjligt att beräkna
vistelsetid för studiepersonen och medeltemperaturer i lokalerna.

Huvudarbetsuppgift Mjölkning

Arbete och Utrymme/mätpunkt Medel-
temp. i

lokalen, °C

Arbetstid
i minuter

Mjölkning, djurskötsel Kostall 10,2 105

Foderhantering Skulle 6,5 5

Diskning Mjölkrum 22,3 31

Djurskötsel rengöring Ungdjursstall 9,2 36

Foderhantering Utomhus 4,1 -

Utomhustemperatur i medeltal vid mättillfället: 4,1 °C

.RPPHQWDUHU

Det milda vädret vid mättillfället gjorde att det var svårt att bilda sig en riktig
uppfattning om vilka problem som uppstår vid sträng kyla.
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Fältmätning genomfördes vid morgonmjölkning på en gård med ca 70 mjölkkor.
Mjölkproduktionen bedrevs med uppbundna djur i en större moderniserad
ladugård. Mjölk-ning skedde på båspall. Ungdjursuppfödning skedde också i ladu-
gården. Grovfoder förvarades på skullen i ladugården och utomhus. I logen fanns
utrymmen för beredning och lagring av foder. Arbetet i stallet utfördes av en
person.

Kalvrum Foderrum
Mjölkrum

Personalrum

Kostall

49 m

Bild 23. Översikt av stall visar de utrymmen studiepersonen arbetade i under
mjölkningspasset.

'HWDOMHUDG�EHVNULYQLQJ�DY�VWXGLHSHUVRQHQV�DUEHWVSDVV

Lantbrukaren utförde djurskötsel mellan 6.15 och 6.26. Mjölkning skedde varvat
med annat arbete fram till 8.40. Därefter utfördes diskning i mjölkrum fram till
9.24. Sedan följer diverse arbeten, bland annat utfodring av kalvar tills arbets-
passet avslutades 10.12.

.RPPHQWDUHU�DQJnHQGH�NOLPDW�L�ORNDOHU

Temperaturerna och klimatet i de lokaler lantbrukaren arbetade i varierade inte
nämnvärt, med undantag för foderlokal. Den välisolerade ladugården gjorde att
problemen med drag och kyla i ladugården inte var stora. Mellan foderlokal och
ladugård var dock temperaturen olika vilket resulterade i hög lufthastighet i
närheten av öppningen. Lantbrukarens höga arbetstempo vid mjölkning kunde
göra att han blev varm, vilket kunde leda till avkylning under senare delen av
arbetspasset.
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I tabellen nedan redovisas medeltemperaturerna i de lokaler i mjölkproduktions-
anläggningen där studiepersonens arbete utfördes, beräknade för den tid han
arbetade där. Vissa förenklingar har gjorts för att göra det möjligt att beräkna
vistelsetid för studiepersonen och medeltemperaturer i lokalerna.

Huvudarbetsuppgift Mjölkning

Arbete och Utrymme/mätpunkt Medeltemp.
i lokalen, °C

Arbetstid i
minuter

Mjölkning, djurskötsel Kostall 12,7 131

Diskning Mjölkrum 13,5 44

Djurskötsel rengöring Kalvstall 10,2 48

Foderhantering Utomhus -8,0     -

Utomhustemperatur i medeltal vid mättillfället: –8,0 °C
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Fältmätning genomfördes vid eftermiddagsmjölkning på en gård med ca 20 mjölk-
kor. Mjölkproduktionen bedrevs i kall lösdrift i en moderniserad ladugård. Mjölk-
ning skedde på båspall. Utgödsling i lösdriften utfördes med minilastare. I ligg-
hallen fanns plats för
en viss lagring av foder men huvuddelen förvarades utomhus i rundbalar.
Ungdjursuppfödning skedde i en mindre del av ladugården där det fanns plats för
ca 10 djur. Arbetet i stallet utfördes av en person.

Ligghall

Loge

Mjölkrum

Båsladugård

25 m

14 m

Liggbås

Foderbord

Mjölkningsbås
Kotrafik

Personalrum

Bild 24. Översikt av stall visar de utrymmen studiepersonen arbetade i under
mjölkningspasset.

'HWDOMHUDG�EHVNULYQLQJ�DY�VWXGLHSHUVRQHQV�DUEHWVSDVV

Mätningen hos lantbrukaren skedde vid kvällsmjölkning som startade 16.15.
Arbetet inleddes med djurskötsel och rengöring av ligghallen mellan 16.15 och
6.45. Förberedelse för mjölkning skedde mellan 16.45 och 16.52. Därefter drevs
åtta kor in från ligghallen till ladugården vid 16.45. Sedan pågick mjölkning
mellan 17.08 och 18.25. Mjölkutrustningen diskades mellan 18.25 och 18.45.
Arbetsdagen avslutades 19.00 med arbete i den kalla lösdriften .

.RPPHQWDUHU�DQJnHQGH�NOLPDW�L�ORNDOHU

Den väl isolerade ladugården gjorde att problemen med drag och kyla var små.
Fingrarna kyldes ner de första 45 minuterna, men ökade sedan till omkring 26 °C.
Däremot kunde kylan orsaka problem för lantbrukaren vid foderhantering utom-
hus.
Vid arbete med minitraktor upplevdes problem med kalla händer. När lant-
brukaren arbetade i det isolerade kostallet användes lätt klädsel. Vid arbete i den
kalla ligg-
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hallen användes ytterligare kläder. Lantbrukaren hade väl fungerande rutiner för
arbetet, vilket gjorde att han inte behövde gå mellan varma och kalla lokaler.

I tabellen nedan redovisas medeltemperaturerna i de lokaler i mjölkproduktions-
anläggningen där studiepersonens arbete utfördes, beräknade för den tid han
arbetade där. Vissa förenklingar har gjorts för att göra det möjligt att beräkna
vistelsetid för studiepersonen och medeltemperaturer i lokalerna.

Huvudarbetsuppgift Mjölkning

Arbete och Utrymme/mätpunkt Medeltemp.
i lokalen, °C

Arbetstid
i minuter

Mjölkning, djurskötsel Kostall 10,2 67

Diskning Mjölkrum 18,2 27

Djurskötsel rengöring Ligghall -2,3 61

Foderhantering Utomhus -10,9     -

Utomhustemperatur i medeltal vid mättillfället: –10,8 °C
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Fältmätning genomfördes vid morgonmjölkning på en gård med ca 120 mjölkkor.
Mjölkproduktionen skedde i ett relativt stort kallt lösdriftstall. Mjölkning skedde i
en modern oisolerad mjölkgrop intill ligghallen. Vid mjölkning drevs kor i om-
gångar in i samlingsfållan och passerade mjölkgropen ut i ligghallen se skiss.
Ungdjursuppfödning skedde i den tidigare äldre ladugården. En oisolerad loge i
anslutning till ladugården användes till förvaring och blandning av foder. Arbetet
i stallet utfördes av två personer och arbetsuppgifterna var uppdelade så att en
person arbetade med mjölkning medan den andre ansvarade för djurskötsel.

Personal

Ungdjusstall
Loge

Kall Ligghall

Mjölkgrop

45 m

16 m

40 m

20 m
Kotrafik

Bild 25. Översikt av stall visar de utrymmen studiepersonen arbetade i under
mjölkningspasset.

'HWDOMHUDG�EHVNULYQLQJ�DY�VWXGLHSHUVRQHUQDV�DUEHWVSDVV

Mjölkaren startade 5.50 med att driva in kor i den kalla samlingsfållan: Mellan
6.05
och 8.25 pågick mjölkning. Därefter diskades mjölkorganen och mjölkgropen
spolades. Rast hölls mellan 8.38 och 9.19. Därefter utfördes djurskötsel i ligghall
tills arbetspasset avslutades 9.33.

Djurskötaren startade 5.50 med att hjälpa mjölkaren med att driva in kor i sam-
lingsfållan fram till 6.08. Därefter utfördes djurskötsel i ungdjursstall till 7.01.
Sedan arbetade djurskötaren utomhus med gödselhantering till 7.08, därefter djur-
skötsel i ungdjursstall till 8.12. Rengöring av mjölkningsgrop med högtryckstvätt
skedde fram till 8.38. Rast mellan 8.38 och 9.19. Därefter djurskötsel i ungdjurs-
stall till arbetspassets slut 9.33.
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Temperaturerna i både ligghall, samlingsfålla och mjölkgrop är helt beroende av
yttertemperaturen. I en så stor mjölkanläggningen med kall ligghall påverkas
arbetet av de rådande väderförhållandena eftersom mycket av arbetet utfördes i
oisolerad lokaler. Den kalla samlingsfållan mellan den kalla ligghallen och
mjölkgropen medförde att mjölkaren arbetade i låga temperatur med kalla luft-
strömmar från ligghallen. Fingrarna och händerna var kalla hela tiden, sannolikt
beroende på att händerna var blöta under mjölkningen. Djurskötarens arbete ut-
fördes främst inne i ungdjursstallet med korta avbrott för att hämta foder i loge
och på skulle. Fingrarna och händerna var ganska varma hela tiden (>27 °C),
troligen eftersom han använde handskar. Fötterna kändes dock kalla första hälften
av arbetspasset.

Den låga temperaturen vid mättillfället gjorde att vi kunde konstatera att byggna-
derna var väl isolerade. Besvärande drag upplevdes inte i lokalerna.

I tabellen nedan redovisas medeltemperaturerna i de lokaler i mjölkproduktions-
anläggningen där studiepersonernas arbete utfördes. De redovisade medeltempera-
turerna gäller den tid studiepersonerna vistades där.

Huvudarbetsuppgift Mjölkning Djurskötsel

Arbete och Utrymme/mätpunkt Medel-
temp. i
lokalen,

°C

Arbets-
tid i

minuter

Medel-
temp. i
lokalen,

°C

Arbets-
tid i

minuter

Arbete i mjölkgrop 0,1 m höjd 8,9 Se nedan

Arbete i mjölkgrop 1,1 m höjd 8,9 Se nedan

Arbete i mjölkgrop 1,7 m höjd 9,0 121

Rengöring Ligghall -3,1 14

Utfodring Ungdjursstall 8,7 113 9,0 172

Utfodring, djurskötsel Kalvrum 6,8 6

Översyn av foderutrustning Utomhus -7,3 4

Utomhustemperatur i medeltal vid mättillfället: –7,9 °C
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Fältmätning genomfördes vid morgonmjölkning på en gård med 65 mjölkkor.
Mjölkproduktionen bedrevs i ett nytt kallt lösdriftstall, där mjölkning skedde i den
äldre ladugården i ett provisoriskt mjölkningsstall. Vid mjölkning drevs djuren in
genom drivgång från ligghallen in till den varma samlingsfållan. Ungdjursuppföd-
ning skedde i den tidigare äldre ladugården där även utrymmen fanns för lagring av
foder. Arbetet i stallet utfördes av två personer och arbetsuppgifterna var uppdelade
så att en person huvudsakligen arbetade med mjölkning medan den andre
ansvarade för djurskötsel.

Kall Ligghall

30 m

12 m

Mjölkramp

Drivgång utomhus

Loge

Kalvbox

Mjölkrum

30 m

20 m

Bild 26. Översikt av stall visar de utrymmen studiepersonen arbetade i under
mjölkningspasset.

'HWDOMHUDG�EHVNULYQLQJ�DY�VWXGLHSHUVRQHUQDV�DUEHWVSDVV

Mjölkaren mjölkade mellan 6.30 och 9.30, därefter utfördes diskning till 9.50 då
arbetspasset avslutades.

Djurskötaren arbetade mellan 6.30 och 6.55 med att driva in kor från ligghallen
via en drivgång till samlingsfållan. Därefter utfördes rengöring och djurskötsel i
ligghall fram till 7.32. Sedan utfördes diverse arbete i kostall som t.ex. utfodring
av kalvar och rengöring av kalvboxar (tungt arbete) fram till 9.17. Diskning i
mjölkrum avslutade arbetspasset 9.50.

.RPPHQWDUHU�DQJnHQGH�NOLPDW�L�ORNDOHU

Mjölkaren vistades mestadels vid rampen där mjölkningen utfördes samt i samlings-
fålla
och intill liggande utrymmen där temperaturerna och förhållanden var likartade. Den
varma samlingsfållan i stallet och den täckta gången gjorde att mjölkaren till viss del
undvek kallras orsakat av drag från ligghallen. Mjölkningen skedde med tre organ,
vilket innebar att det blev mycket väntan.�Sannolikt på grund av den låga
temperaturen och den låga aktiviteten var fingrarna kalla nästan hela arbetspasset.
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Djurskötaren utsattes för mer varierade klimatförhållanden eftersom arbete ut-
fördes både i den kalla ligghallen och i ladugården. Djurskötaren använde fodrade
handskar, men fingrar och händer kyldes ändå av vid början av dagen��Vid det
tunga skrapningsarbetet ökade dock temperaturen i händerna till normala nivåer.
Fötterna kändes något kalla första delen av dagen.

I tabellen nedan redovisas medeltemperaturerna i de lokaler i mjölkproduktions-
anläggningen där studiepersonernas arbete utfördes. De redovisade medeltempera-
turerna gäller den tid studiepersonerna vistades där.

Huvudarbetsuppgift Mjölkning Djurskötsel

Arbete och Utrymme/mätpunkt Medel-
temp. i
lokalen,

°C

Arbets-
tid i

minuter

Medel-
temp. i
lokalen,

°C

Arbets-
tid i

minuter

Arbete i mjölkstall 0,1 m höjd 6,5 Se nedan

Arbete i mjölkstall 1,1 m höjd 8,8 Se nedan

Arbete i mjölkstall 1,7 m höjd 12,0 180

Djurskötsel diskning Mjölkrum 19,6 20 19,6 33

Rengöring Ligghall -5,2 105

Utomhustemperatur i medeltal vid mättillfället: –6,3 °C
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Fältmätning genomfördes vid morgonmjölkning på en gård med 65 mjölkkor.
Mjölkproduktionen bedrevs i ett nyare kallt lösdriftstall, där mjölkning skedde i en
modern mjölkgrop. Vid mjölkning drevs djuren in genom en täckt drivgång från
ligghallen till samlingsfållan i den tidigare ladugården. Efter mjölkning passerade
korna ut genom gångdörrar till ligghallen, se skissen. Ungdjursuppfödning skedde i
den tidigare äldre ladugården, där även utrymmen fanns för lagring av foder.
Arbetet i stallet utfördes av två personer och arbetsuppgifterna var uppdelade så att
en person huvudsakligen arbetade med mjölkning medan den andre ansvarade för
djurskötsel.

Kall Ligghall

30 m

12 m

Kalvavdelning

Mjölk
rumPersonal

Skyddad drivgång

Bild 27. Översikt av stall visar de utrymmen studiepersonen arbetade i under mjölknings-
passet.

'HWDOMHUDG�EHVNULYQLQJ�DY�VWXGLHSHUVRQHUQDV�DUEHWVSDVV

Mjölkaren mjölkade mellan 6.03 och 8.23. Därefter utfördes diskning till arbets-
passet var slut klockan 8.29.

Djurskötaren började arbeta 6.03 med att driva in kor från ligghallen via en
oisolerad drivgång fram till 6.20. Sedan utfördes rengöring och djurskötsel i
ligghall fram till 7.10. Foder blandades i ett isolerat rum mellan 7.10 och 7.30.
Sedan pågick djurskötsel i ligghall fram till 8.29 då arbetspasset avslutades.

.RPPHQWDUHU�DQJnHQGH�NOLPDW�L�ORNDOHU

Mjölkaren vistades mestadels i mjölkgropen och intilliggande utrymmen där
temperaturerna och förhållanden var likartade. Fingrarna och händerna var kalla
nästan hela arbetspasset. Djurskötaren utförde huvuddelen av sitt arbete i ligg-
hallen (< 0 °C), men hjälpte även till att skrapa gödsel och spola mjölkgropen.
Fingrar blev kallast vid spolning. I början av dagen kändes hela kroppen "något
kall", men 1,5 tim senare kändes kroppen varm.
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I tabellen nedan redovisas medeltemperaturerna i de lokaler i mjölkproduktions-
anläggningen där studiepersonernas arbete utfördes. De redovisade medeltempera-
turerna gäller den tid studiepersonerna vistades där.

Huvudarbetsuppgift Mjölkning Djurskötsel

Arbete och Utrymme/mätpunkt Medel-
temp. i
lokalen,

°C

Arbets-
tid i

minuter

Medel-
temp. i
lokalen,

°C

Arbets-
tid i

minuter

Arbete i mjölkgrop 0,1 m höjd 9,2 Se nedan

Arbete i mjölkgrop 1,1 m höjd 8,6 Se nedan

Arbete i mjölkgrop 1,7 m höjd 10,3 140

Djurskötsel diskning Mjölkrum 23,0 6

Foderhantering Isolerat
foderrum

6,3 20

Rengöring Ligghall -3,5 118

Utomhustemperatur i medeltal vid mättillfället: –6,4 °C
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Fältmätning genomfördes vid morgonmjölkning på en gård med ca 60 mjölkkor.
Mjölkproduktionen bedrevs i en äldre ladugård som byggts om till ett varmt
lösdriftstall. Mjölkning skedde i en nybyggd mjölkgrop som låg i anslutning till
ligghallen. Vid mjölkning behövde korna bara drivas runt i det isolerade stallet.
Ungdjursuppfödning skedde
i en oisolerad loge i anslutning till ladugården där även utrymmen för lagring av
foder fanns. Utfodring av kor skedde i ligghallen, dit fodret transporterades med
fodervagn. Arbetet i stallet utfördes av en person.

Mjölkgrop

Ungdjursstall
Varm ligghall

Samlingsfålla

35 m

20 m

Bild 28. Översikt av stall visar de utrymmen studiepersonen arbetade i under mjölknings-
passet.

'HWDOMHUDG�EHVNULYQLQJ�DY�VWXGLHSHUVRQHQV�DUEHWVSDVV

Lantbrukaren började arbetet vid 6.06 med mjölkning och utfodring av kalvar i
den isolerade ladugården fram till 7.48. Därefter rengjordes mjölkgropen genom
spolning fram till 8.03. Sedan utfördes djurskötsel i ungdjursstallet fram till 9.00
då arbetspasset avslutades.

.RPPHQWDUHU�DQJnHQGH�NOLPDW�L�ORNDOHU

Vid mjölkning vistades lantbrukaren i mjölkgropen och intill liggande utrymmen
där temperaturerna och förhållanden var jämna. Ladugården var väl isolerad och
förekomsten av drag var obetydlig. Däremot kunde kyla och drag orsaka problem
för lantbrukaren då djurskötsel skulle utföras i den kalla lösdrift där ungdjuren
vistades.

Händerna var ganska varma hela tiden och upplevdes som neutrala. Fötterna
kändes något kalla första delen av dagen.

I tabellen nedan redovisas medeltemperaturerna i de lokaler i ladugården där
studiepersonens arbete utfördes. De redovisade medeltemperaturerna gäller den tid
studiepersonen vistades där.
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Huvudarbetsuppgift Mjölkning

Arbete och Utrymme/mätpunkt Medeltemp.
i lokalen, °C

Arbetstid i
minuter

Arbete i mjölkgrop 0,1 m höjd 10,5 Se nedan

Arbete i mjölkgrop 1,1 m höjd 12,7 Se nedan

Arbete i mjölkgrop 1,7 m höjd 14,1 Se nedan

Djurskötsel Ligghall 17,2 117

Djurskötsel Ungdjurstall -1,8 57

Utomhus -8,2 -

Utomhustemperatur i medeltal vid mättillfället: –8,2 °C
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Fältmätning genomfördes vid morgonmjölkning på en gård med ca 120 mjölkkor.
Mjölkproduktionen skedde i ett relativt stort kallt lösdriftstall. Mjölkning skedde i
en modern isolerad mjölkgrop intill ligghallen. Vid mjölkning drevs kor i om-
gångar in i den isolerade samlingsfållan. Porten mellan samlingsfållan och ligg-
hallen hölls stängd medan mjölkning av gruppen pågick. Ungdjursuppfödning
skedde både i ett kalvrum och i
ett oisolerad stall i anslutning till ladugården. Förvaring och blandning av foder
skedde utomhus. Arbetet i stallet utfördes av två personer och arbetsuppgifterna
var uppdelade så att en person huvudsakligen arbetade med mjölkning medan den
andre ansvarade
för djurskötsel.

Samlingsfålla

Mjölkrum

Mjölkgrop Kalvrum

Kall Ligghall

Bild 29. Översikt av stall visar de utrymmen studiepersonen arbetade i under
mjölkningspasset.

'HWDOMHUDG�EHVNULYQLQJ�DY�VWXGLHSHUVRQHUQDV�DUEHWVSDVV

Mjölkaren förberedde mjölkning och drev ko in från lösdriften mellan 6.28 och
6.40, därefter pågick mjölkning fram till 8.25. Rast hölls mellan 8.25 och 8.46.
Därefter återupptogs arbetet med mjölkning, vilken avslutades med rengöring och
spolning
av gropen 9.02. Administrativt arbete utfördes i anslutning till mjölkgropen fram
till arbetspasset slutar 8.46.

Djurskötaren drev in kor i samlingsfållan klockan 6.28, skrapade ner gödsel från
bås
i den kalla lösdriften och skrapade ut den ur byggnaden med traktor fram till 7.50.
Därefter skrapades gödsel manuellt ner från vattenkopparna i den kalla lösdriften
till
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ca 7.55. Foderhantering med traktor utomhus utfördes fram till 8.25. Rast hölls
8.25-8.46. Efter rasten återupptogs arbetet med foderhantering med traktor
utomhus, delvis
i vindskyddad kur fram till 9.05. Arbetspasset avslutades med traktorkörning
9.27.
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.RPPHQWDUHU�DQJnHQGH�NOLPDW�L�ORNDOHU

Djurskötarens arbete utfördes främst i ligghallen eller utomhus med korta avbrott
för att driva in kor i samlingsfållan. Djurskötaren arbetade nästan uteslutande i
utomhusklimat. Orsaken till det var att all gödselhantering och foderhanteringen
för mjölkkorna utfördes i oisolerade lokaler. Den isolerade samlingsfållan i stallet
gjorde att mjölkaren kunde arbeta i jämn temperatur utan drag. Händerna var
dock mycket kalla under en timme, vilket sannolikt berodde på att de var blöta
och att studiepersonen ofta var i kontakt med kalla ytor. Overallen blev blöt på
grund av spolning av mjölkgropen.

I tabellen nedan redovisas medeltemperaturerna i de lokaler i mjölkproduktions-
anläggningen där studiepersonernas arbete utfördes. De redovisade medeltempera-
turerna gäller den tid studiepersonerna vistades där.

Huvudarbetsuppgift Mjölkning Djurskötsel

Arbete och Utrymme/mätpunkt Medel-
temp. i
lokalen,

°C

Arbets-
tid i

minuter

Medel-
temp. i
lokalen,

°C

Arbets-
tid i

minuter

Arbete i mjölkgrop 0,1 m höjd 6,4 Se nedan

Arbete i mjölkgrop 1,1 m höjd 8,7 Se nedan

Arbete i mjölkgrop 1,7 m höjd 11,1 165

Rengöring Ligghall -2,6 12 -2,8 87

Kotrafik Samlingsfålla 10,5 12 11,2 13

Foderhantering
utomhus

Utomhus -3,2 109

Utomhustemperatur i medeltal vid mättillfället: –3,2 °C
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Resultat fältstudie i mjölkgårdar

Tabell 15. Klimatbetingelser, fysiologiska variabler och subjektiva skattningar under
mjölkning. Temperatur anges i °C. Medelvärde under arbete och variationsvidd anges
inom parentes.

Mätvariabel Kall lösdrift, kall
samlingsfålla

n=3

Kall och varm
lösdrift,

varm samlingsfålla,
n=8 (6 resp. 2)

Uppbunden
besättning

n=2

Lufttemperatur,
utomhus, °C

1,0 (-7,9 - +6,0) -2,7 (-8,2 - +6,8) -1,9 (-8,0 - +4,1)

Lufthastighet,
utomhus (m/s)

2,4 (n=1) 1,3 (0 - 2,4)
(n=5)

1,7 (1,4 -2,0)

Lufttemperatur,
golvnivå, °C

5,4 (3,2 - 9,1 ) 8,4 (3,6-13,7) 9,4 (n=1)

Lufttemperatur,
brösthöjd, °C

7,4 (5,2 - 9,7) 9,6 (4,8-14,7 ) 10,1 (10,0-10,2)

Lufttemperatur,
huvudhöjd, °C

8,3 (6,4 - 10,1) 11,1 (7,7-14,5) 10,0 (n=1)

Hjärtfrekvens,
slag/min

89 (n=1) 95 (67-129) 82,5 (80-85)

Handtemperatur, °C 23,6 (21,4-25,2) 25,0 (21,7-28,6) 24,9 (24,2-25,6)

Fingertemperatur, °C 17,9 (12,2-22,1) 17,8 (13,4-23,1) 17,4 (n=1)

Fottemperatur, °C 26,0 (23,0-29,0) 28,2 (26,0-31,7) 30,6 (n=1)

Tåtemperatur, °C 19,7 (15,4-24,0) 19,8 (15,3-24,9) 19,3 (19,0-19,6)



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

78

Tabell 16. Medelhudtemperatur under mjölkning respektive övrigt arbete i mjölkproduktion.
Inom respektive verksamhet har data sorterats efter driftstyp. SA: standardavvikelse. Drifts-
typerna är kodade, K: Kall lösdrift, kall samlingsfålla, K/V: Kall lösdrift, varm samlingsfålla,
V: Varm lösdrift, B: Båsladugård.

Gård Driftstyp Arbetsmoment Medelhud-
temperatur, °C

SA Min Max

2 K mjölkning 28,0 0,8 26,6 29,3

4 K mjölkning 29,0 0,6 27,7 30,1

9 K mjölkning 30,5 0,2 29,9 31,0

11 K/V mjölkning 31,5 0,2 31,1 32,0

3 K/V mjölkning 26,7 0,6 24,9 27,9

8 K/V mjölkning 31,8 0,4 30,6 32,3

1 K/V mjölkning 31,2 0,6 29,4 32,0

10 K/V mjölkning 29,0 0,6 28,0 30,4

13 K/V mjölkning 31,5 0,4 30,8 32,7

7 B mjölkning 30,4 0,2 29,8 31,0

6 B mjölkning+övr 30,8 0,4 30,1 32,0

5 V mjölkning 29,4 0,4 28,4 30,8

12 V mjölkning+övr 30,7 0,2 30,1 31,2

2 K övrigt 31,7 0,3 30,7 32,3

9 K övrigt 30,7 0,7 29,2 32,1

13 K/V övrigt 28,8 1,4 26,4 32,7

11 K/V övrigt 31,2 0,6 30,2 32,4

1 K/V övrigt 30,2 0,7 28,3 32,3

10 K/V övrigt 32,2 0,9 30,4 33,7

5 V övrigt 30,0 0,8 27,7 32,0
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Tabell 17. Fot- och tåtemperatur under mjölkning resp. övrigt arbete i mjölkproduktion.
SA: standardavvikelse. Driftstyperna är kodade, K: Kall lösdrift, kall samlingsfålla,
K/V: Kall lösdrift, varm samlingsfålla, V: Varm lösdrift, B: Båsladugård.

Gård Arbets-
uppgifter

Driftstyp Fot
temp., °C

SA Min Max Tå
temp., °C

SA Min Max

2 mjölkning K Data saknas 24,0 1,8 20,9 27,6

4 mjölkning K 23,0 2,0 20,1 26,4 15,4 1,8 12,8 20,2

9 mjölkning K 29,0 0,3 28,2 30,1 19,6 0,7 18,1 21,9

11 mjölkning K/V 27,9 1,2 26,4 28,9 24,9 2,4 21,9 29,4

13 mjölkning K/V 26,4 0,5 25,3 27,5 21,7 0,7 20,5 23,3

3 mjölkning K/V 26,9 0,4 26,1 27,9 16,0 0,5 15,3 16,7

8 mjölkning K/V 30,2 0,3 29,7 30,8 15,3 0,5 14,9 17,0

12 mjölkning K/V 27,8 1,1 26,1 29,7 19,1 0,6 18,4 20,5

10 mjölkning K/V 26,0 0,4 25,3 27,1 17,5 0,3 17,0 18,1

7 mjölkning B Data saknas 19,0 0,7 18,1 19,8

5 mjölkning V 28,5 1,0 25,7 30,4 23,1 1,6 21,2 26,5

6 mjölkning+
övrigt

B 30,6 0,2 30,1 30,8 19,6 0,2 19,1 19,8

12 mjölkning+
övrigt

V 31,7 0,3 30,8 32,3 21,1 0,3 20,5 21,9

2 övrigt K 28,7 0,7 27,9 30,1 22,8 0,5 21,9 24,4

9 övrigt K 29,9 0,6 28,6 31,5 20,0 3,1 12,8 27,6

11 övrigt K/V 29,3 1,3 26,4 30,8 23,7 1,5 21,9 26,9

13 övrigt K/V 30,9 0,8 29,0 32,8 27,3 2,8 20,1 30,8

1 övrigt K/V 31,5 1,1 28,9 33,4 29,2 3,7 21,2 32,4

10 övrigt K/V 29,4 0,5 27,9 30,4 18,6 3,8 14,2 27,3

5 övrigt V 28,6 0,9 27,1 30,8 18,2 1,0 16,7 20,2
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Tabell 18. Hand- och fingertemperatur under mjölkning resp. övrigt arbete i mjölk-
produktion. SA: standardavvikelse. Driftstyperna är kodade, K: Kall lösdrift, kall
samlingsfålla, K/V: Kall lösdrift, varm samlingsfålla, V: Varm lösdrift, B: Båsladugård.

Gård Arbets-
uppgifter

Drifts-
typ

Hand
temp.,

°C

SA Min Max Finger
temp., °C

SA Min Max

2 mjölkning K 24,1 4,3 16,9 33,0 22,1 6,2 12,9 33,7

4 mjölkning K 25,2 2,1 21,5 29,0 19,3 4,0 9,0 25,8

9 mjölkning K 21,4 1,8 18,0 27,2 12,3 1,4 9,5 17,6

11 mjölkning K/V 21,8 1,6 18,7 24,7 13,4 1,5 10,2 19,2

13 mjölkning K/V 25,0 1,6 21,4 31,1 Data saknas

3 mjölkning K/V 21,7 0,9 19,8 23,6 17,0 1,5 14,5 21,0

8 mjölkning K/V 24,8 1,0 22,9 26,5 23,1 4,1 14,1 32,2

1 mjölkning K/V 27,8 1,5 25,0 30,8 22,0 3,9 13,7 36,4

10 mjölkning K/V 26,0 1,0 24,3 28,3 13,5 2,1 6,0 18,3

7 mjölkning B 24,2 1,0 22,6 26,1 17,4 1,4 15,4 21,3

5 mjölkning V 24,4 1,7 17,6 28,6 17,7 4,0 11,8 26,4

6 mjölkning+
övrigt

B 25,6 2,3 21,9 32,0 Data saknas

12 mjölkning+
övrigt

V 28,6 1,0 27,2 30,8 Data saknas

2 övrigt K 26,8 2,6 24,3 31,6 25,1 4,9 16,1 34,2

9 övrigt K 30,5 0,9 28,6 33,0 29,9 2,2 24,6 34,7

11 övrigt K/V 29,2 1,0 27,5 30,8 25,2 5,6 16,5 35,1

13 övrigt K/V 28,5 1,7 24,7 33,5 31,7 1,9 26,8 35,1

1 övrigt K/V 28,4 1,9 24,0 32,0 29,6 5,0 13,3 35,9

10 övrigt K/V 26,8 2,9 21,1 31,9 18,7 6,6 10,1 33,4

5 övrigt V 21,8 2,4 17,3 29,4 17,6 4,8 10,5 30,5
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Tabell 19. Hjärtfrekvens under mjölkning respektive övrigt arbete i mjölkproduktion.
Inom respektive verksamhet har data sorterats efter driftstyp. SA: standardavvikelse.
Driftstyperna är kodade, K: Kall lösdrift, kall samlingsfålla, K/V: Kall lösdrift, varm
samlingsfålla, V: Varm lösdrift, B: Båsladugård.

Gård Arbets
moment

Driftstyp Hjärtfrekvens SA Min Max

2 mjölkning K Data saknas

4 mjölkning K Data saknas

9 mjölkning K 89 7 73 106

11 mjölkning K/V 103 6 93 117

13 mjölkning K/V 82 6 68 107

3 mjölkning K/V 92 10 74 117

8 mjölkning K/V 79 7 65 99

12 mjölkning K/V 109 6 96 130

10 mjölkning K/V 67 4 58 82

7 mjölkning U 85 6 68 101

5 mjölkning V 129 16 85 159

6 mjölkning+övrigt U 80 6 66 95

12 mjölkning+övrigt V 99 6 87 124

2 övrigt K Data saknas

9 övrigt K 114 15 84 147

11 övrigt K/V 90 6 81 101

13 övrigt K/V Data saknas

1 övrigt K/V 120 22 75 170

10 övrigt K/V 85 17 54 128

5 övrigt V 96 14 70 139
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Exempel på uppmätt hudtemperatur och upplevd temperatur, hjärtfrekvens och upplevd ansträngning
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Bild 30. Hand- och fingertemperatur samt temperaturupplevelse (siffervärden) av händer hos två studiepersoner (fet stil: person 2, upplevelseskattningar
saknas efter 6.15) under ett arbetspass. Person nr 1 – Djurskötaren startar 5.50 med att driva in kor i samlingsfållan fram till 6.08, djurskötsel i ungdjurs-
stall till 7.00, gödselhantering utomhus till 7.08, djurskötsel i ungdjursstall till 8.12, rengöring av mjölkningsgrop med högtryckstvätt till 8.38, rast 8.38-9.19,
djurskötsel i ungdjursstall till arbetspassets slut.
Person nr 2 – Mjölkaren startar 5.50 med att driva in kor i samlingsfållan, mjölkar i mjölkgrop 6.05-8.25, diskar och spolar mjölkgropen, rast 8.38-9.19,
djurskötsel i ligghall till arbetspasset avslutas.
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Bild 31. Fot- och tåtemperatur samt temperaturupplevelse (siffervärden) av fötter hos två studiepersoner (fet stil: person 2, upplevelseskattningar saknas
efter 6.15) under ett arbetspass. Person nr 1 – Djurskötaren startar 5.50 med att driva in kor i samlingsfållan fram till 6.08, djurskötsel i ungdjursstall till
7.00, gödselhantering utomhus till 7.08, djurskötsel i ungdjursstall till 8.12, rengöring av mjölkningsgrop med högtryckstvätt till 8.38, rast 8.38-9.19, djur-
skötsel i ungdjursstall till arbetspassets slut.
Person nr 2 – Mjölkaren startar 5.50 med att driva in kor i samlingsfållan, mjölkar i mjölkgrop 6.05-8.25, diskar och spolar mjölkgropen, rast 8.38-9.19,
djurskötsel i ligghall till arbetspasset avslutas.
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Bild 32. Hjärtfrekvens och upplevelse av ansträngning hos två studiepersoner under ett arbetspass.
Person nr 1 – Djurskötaren startar 5.50 med att hjälpa mjölkaren med att driva in kor i samlings-
fållan fram till 6.08, djurskötsel i ungdjursstall till 7.00, gödselhantering utomhus till 7.08, djurskötsel
i ungdjursstall till 8.12, rengöring av mjölkningsgrop med högtryckstvätt till 8.38, rast 8.38-9.19, djur-
skötsel i ungdjursstall till arbetspassets slut.  Person nr 2 – Mjölkaren startar 5.50 med att driva in
kor i samlingsfållan, mjölkar i mjölkgrop 6.05-8.25, diskar och spolar mjölkgropen, rast 8.38-9.19,
djurskötsel i ligghall till arbetspasset avslutas.
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Bild 33. Lufttemperatur, hand-, finger-, fot- och tåtemperatur hos en studieperson vid
mjölkning i mjölkgrop. Mjölkgropen diskades och spolades kl. 8.25.
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Frekvens positiva och negativa svar i frågeundersökningen
gällande påståenden om arbete i kyla, n=71

Påstående Stämmer Stämmer ej

Det känns kallt i mjölkgropen när jag förbereder
mjölkning.

5 8

Händerna blir kalla vid arbete i mjölkgrop på
vintern.

4 9

Det händer att jag blir så kall att jag känner
smärta i fingrarna då jag tar i kalla föremål.

26 26

Fingrarna blir så kalla att det är problem att
hantera verktyg/arbetsredskap vid
underhållsarbete vid mjölkproduktion.

24 27

Det är obehagligt kallt för händerna att skifta
redskap på lastaren.

15 28

Det är obehagligt att gå in i och ur traktorn från
värme till kyla.

35 21

Det är kallt att sitta på en minilastare utan hytt på
vintern.

8 2

Ärmarna blir blöta utifrån och in vid diskning eller
vid spolning.

25 26

Byxbenen blir blöta utifrån och in vid spolning. 33 24

Det är problem att hitta stövlar som fungerar i
ladugården.

22 28

Det är opraktiskt att använda förkläde som skydd
mot att bli blöt då jag arbetar med diskning.

17 21

Kläderna glipar i ryggen när jag böjer mig så jag
blir kall.

6 47

Jag använder undertröja i fukttransporterande
material.

31 26

Temperaturskillnaderna mellan kostall och
närliggande foderlager är ett problem

44 22

Det är svårt att få bort snö runt byggnaden och
foderlager.

15 41

Tekniska problem med kyla uppkommer först vid
–20 °C.

58 8

Vid 0 °C börjar kylan kännas obehaglig vid
arbete.

7 57

Vid –10 °C börjar kylan kännas obehaglig vid
arbete.

16 43

Vid –20 °C börjar kylan kännas obehaglig vid
arbete.

57 7



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

88



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

89

%LODJD��

Övriga kommentarer från studiepersonerna om byggnads-
lösningar, kläder, skor, handskar samt förbättringsförslag
med känd och beprövad teknik

Flera lantbrukare hade förslag och kommentarer om arbetskläder, handskar och
skor och hur de skulle användas:

•  Nylonmaterial i overallen står emot fukt och smuts bättre än andra material.

•  Använder avlagda vardagskläder, som inte är så bra. Nya är så dyra, men
säkert bättre.

•  Det skulle vara bra att ha vindtäta kläder som är smidiga och varma.

•  Bättre blixtlås i fodrade vinterjackor (plast). De som har dubbla kälkar är
svåra att hitta rätt läge på när man ska stänga och en del metallblixtlås på
overaller har lätt att dela sig mellan kälke och stopp.

•  Önskemål om en lättfodrad overall till framför allt mjölkning med fickor
anpassade till mjölkning, typ snickarbyxor, även benficka.

•  Man bör byta underkläder när man blir svettig.

•  Använd väst. Ta på minst en värmeväst när du går ut ur varm lagård till kallt.

•  Använd väst - är smidig och enkel att ta av och på för att anpassa klädseln, så
man slipper svettas/frysa. Använd halsduk eller fuskolle - skyddar nacke från
vind och drag.

•  Klä sej i flera lager. Tumhandskar (läder) med vantar. Att tänka på vad man
ska göra och klä sej därefter. Eller klä om sej om det blir annat jobb.

•  Vid kyla använder jag dubbla långkalsonger och tröjor under overall + mjölkar-
förkläde.

•  Det är viktigt att klä sig efter temperatur. Flera lager underställ, byxa, skjorta
och overall. Jacka, fodrad mössa och handskar tas på vid arbete i kalla ut-
rymmen.

•  Använder dubbla plasthandskar vid mjölkning + armbågsskydd i plast.
Viktigt att inte bli blöt om händerna.

•  Klä på sig mest nerifrån och mindre uppåt, fötterna är viktigast att ha varmt
och torrt på.

•  Stövlarna bör förbättras både när det gäller skydd mot trampskador och
modeller för både sommar och vinter.

•  Det största problemet för mig är att kylan slår in i stövlarna när man kommer
in i varma utrymmen och man blir blöt om sockorna. Det är mycket växlande
mellan
ute och inne på min gård.
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•  Det finns inte små storlekar (36, 37) på fodrade stövlar.

•  Använd två par ullsockor, så håller sej fötterna torra och varma längre.

•  Jag frös mycket om fötterna då jag använde stålhätta. Har använt Nokias
fodrade stövel utan stålhätta vilket är betydligt varmare.

•  Tycker att Tretorn Strong har blivit sämre, går fortare sönder vid skarven vid
foten. Är Tretorns stöveltillverkning flyttad utomlands? Kan det hänga ihop
med kvalitetsförsämringen?

Några lantbrukare kommenterade förhållandena i kyla och gav förslag till för-
bättringar:

•  Näsan är det enda problemet vid kyla under –20 °C.

•  Ett stort problem är användandet av glasögon. Då man går in och ur ett varmt
stall immar de igen.

•  Ha så kallt som möjligt i traktorn när man springer ut och in.

•  Infravärme i mjölkgrop är mycket bra vid kall väderlek (strålningsvärme,
värmer händer och axlar).

•  Fanns pengar skulle jag bygga uppvärmda utrymmen för foderhantering i
anslutning till ladugård. Värst är frusna balar och att behöva ta fram traktorn
varje dag då är det –30 °C.

•  Vi har planerat för att minimera kallt arbete. Vi ämnar bygga om till varm
lösdrift.

•  Håll ner temperaturen i varma byggnader så blir temperaturskillnaden mindre.

•  Vid –40 °C slutar allt att fungera, men det går ändå.

•  –10 °C är inget problem. Problem blir det när kvicksilvret passerar –30 °C
och närmar sig –40 °C.


