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Bra betesdrift med auto matisk mjölkning 
i ekologisk produktion 

Det är arbetsintensivt att vara mjölkprodu cent och en så kallad mjölknings
robot minskar arbetstiden i ladugården, samtidigt som arbetstiden blir mer 
flexibel och arbetsmiljön bättre. Dessutom är det möjligt att öka antal mjölk
ningar per ko och dag och få en högre mjölkavkastning utan extra arbetsin
sats. Men enbart fokus på mjölkning räcker inte, utan för att lyckas måste 
helhetssystemet för exempelvis utfodring, kotrafik, kornas beteende, betes
system och djurvälfärd vara genomtänkt. 

System med robotmjölkning benämns även 
automatiska mjölkningssystem (AMS). 
Auto  matisk mjölkning blir ett allt vanligare 
system i den europeiska mjölksektorn och 
över 40 procent av de svenska korna i ko
kontrollen mjölkas i robot. 

System med automatisk mjölkning bygger 
på att korna i stor utsträckning själva väl
jer  när de vill bli mjölkade, när de vill äta 
och när de vill vila. När det går på bete skall 
korna själva välja att regelbundet förflytta 
sig mellan stallet, där de mjölkas, och be
tet, där de kan äta betesväxter. Betesdrift 
ger djuren möjlighet till naturligt beteende 
och det finns belägg för att betesdrift är bra 
för kornas hälsa. Många mjölkproducenter 
anser att det är svårt att kombinera auto
matisk mjölkning med produktions bete 
och i Sverige väljer en del att ge korna full 
inomhusutfodring och erbjuda dem ett 
rastbete för djurvälfärd och för att upp
fylla den svenska lagen som föreskriver 
bete sommartid. I exempelvis Danmark och 
Tyskland, där man inte har någon beteslag, 
är andelen bete lägre på gårdar med robot
mjölkning än på andra gårdar.

I ekologisk produktion är utevistelse en 
grundförutsättning och under betesperio
den ska betet vara en betydande del av nöt
kreaturens foderintag. En mjölkko i ekolo
gisk produktion ska dagligen äta minst 
60 procent grovfoder (50 procent i tidig 
laktation) och under betesperioden skall 
hon äta minst sex kg torrsubstans bete per 
dygn. Bete är alltså ett mycket viktigt foder
medel under sommaren och betesvallarna 
måste producera mycket eftersom korna 
vistas på bete under mer än tolv timmar per 
dygn. Inom ekologisk mjölkproduktion kan 
det finnas en konflikt mellan kravet att kor
na skall äta en viss mängd bete och att de 
skall mjölkas tillräckligt ofta för att utnyttja 
mjölkningsroboten maximalt. Det kan vara 
svårt, särskilt för högavkastande kor, att få 
ett tillräckligt högt intag av högkvalitativt 
bete för sin näringsförsörjning i ett system 
med automatisk mjölkning.

Korna måste vara motiverade att gå till 
roboten flera gånger per dygn, dessutom 
helst i en jämn ström dygnet runt. Kor syn
kroniserar gärna sitt beteende vilket leder 
till att de gärna går till roboten samtidigt 
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och det innebär att de får stå i kö för att 
bli mjölk ade under vissa perioder av dyg
net, medan roboten ofta står stilla under 
perioder då de flesta korna är ute på betet. 
Mjölkningsintervallet kan då bli längre än 
under stallperioden och ibland medför 
bete färre mjölkningar och lite lägre mjölk
avkastning. Men det är möjligt att ha en 
lyckad betesdrift utan att behöva hämta kor 
till mjölkning varje dag. För att få till  detta  
behövs en noggrann planering med väl ge
nomtänkta lösningar i och utanför stallet 
som främjar en lätt passage in och ut från 
betet. Det är nödvändigt med en bra bevak
ning av kornas beteende och betet. Att kor
na är friska, har bra ben och klövar, samt 
är snabbmjölk ade är extra viktigt i dessa 
system. Kor med ben och klövproblem rör 
sig mindre mellan betet och mjölknings
roboten, får längre mjölkningsintervall och 
därmed lägre mjölkavkastning.

Det är kostsamt att investera i robotmjölk
ning och viktigt att undvika en sänkt mjöl
kavkastning beroende på ett lågt antal 
mjölkningar per dygn eller ett minskat fo
derintag. En ekologisk mjölkproducent kan 

inte lösa detta genom att utfodra det mes
ta av fodret inomhus utan måste se till att 
korna mjölkas tillräckligt ofta, samtidigt 
som de har en jämn tillgång till bete med 
bra kvalitet. Det finns lösningar till de ut
maningar som finns med robotmjölkning 
och bete. Smarta grindar som kontrollerar 
kotrafiken till och från betet är ett exempel. 
Gångavstånd till betet, kornas hälsa, grä
sets kvalitet och vädret är faktorer som på
verkar kornas motivation till att beta och gå 
till mjölkningen. Olika studier pekar på att 
gårdarnas förutsättningar och hanteringen 
av systemet är de viktigaste faktorerna för 
hur effektivt systemet kan bli. 

Kornas beteende och skötsel

Automatiska mjölkningssystem fordrar ak
tiva kor. Deras beteende och kotrafiken är 
nyckelfaktorer för att det ska fungera. 

Kor verkar föredra att kunna se betet och 
om andra djur är på väg ut, eller redan 
är på betet, när de väljer att gå ut. Ser de 
inte betet kan de välja att stanna inne. Det 
finns även indikationer på att det är bra 

Kor är flockdjur.  
Foto: Bertil Pettersson
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med raka drivningsgångar så att det inte är 
någon tvekan  hur korna ska gå. Utan bra 
drivningsgångar är det svårt att få kotrafi
ken att fungera. Belysning vid ingången till 
stallet gör så att korna lättare går in. Det är 
också en fördel om betet ligger nära stallet. 
I en studie gick korna oftare till mjölkning 
och hade högre mjölkavkastning om av
ståndet till betet var kort (50 meter) än när 
de hade längre dit (260 meter). Dessutom 
tillbringade kor som hade betet nära stal
let mer tid utomhus och låg mer på betet än 
kor som hade längre dit. Fördelen av att ha 
betet nära stallet verkar vara viktigast sent 
på betessäsongen. Kor visar gene rellt ett 
större intresse för bete och att beta under 
första delen av säsong en.  

Ofta ser man en minskning i foderintag vid 
bete men det finns kor som är bättre på att 
beta än andra. Kornas betesbeteende är 
därmed en nyckelfaktor. En större tillgång 
på bete ger ett högre foderintag men även 
mer rator viket minskar betesutnyttjandet. 

Effektiv betesskötsel innebär en balans 
mellan en generös fodertillgång och högt 
betesutnyttjande. I beteendestudier har 
man sett två typer av beteende hos kor, de 
som hade ett mer avslappnat ätbeteende 
och de som åt snabbt inomhus. De som åt 
snabbt inne var även mer aggressiva beta
re, så kallade gogetters. Go getterskorna, 
som i detta fall var dikor, hade även högst 
produktionseffektivitet, kortast intervall 
till brunst efter kalvning och gav även kal
var med högst avvänjningsvikt. 

Bra drivningsgångar är en förutsättning 
 för en fungerande kotrafik.  

Foto: Bertil Pettersson

Kornas betesbeteende skiljer mellan individer. 
 Foto: Linda af Geijersstam
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Lågrankade kor fördelar mjölkningarna 
över dygnet annorlunda än vad högran
kade kor gör. Exempelvis har man sett att 
låg rankade kor går till mjölkning mellan 
midnatt och tidig morgon, medan högre 
rankade kor framförallt besökte roboten på 
eftermiddagen. Det är viktigt att ha kontroll 
på de kor som står lågt i rang i flocken så 
att det finns foder till dem och att de inte 
måste stå och vänta länge innan de kom
mer in i roboten. Unga kor följer äldre kor 
och eftersom de äldre, i sen laktation, har 
visat sig vilja stanna kvar på betet och blir 
mjölkade sällan är det bra att inte ha dessa 
två kategorier i samma grupp, om möjligt. 
Äldre sinkor bör heller inte gå med mjölk
korna av den anledningen.

Ett sätt att styra vilka kor som får bli mjöl
kade ofta är att sätta olika tider för mjölk
ningstillstånd. Mjölkningstillståndet kan 
ges utifrån kons mjölkavkastning och hur 
lång tid som har gått sedan förra mjölk
ningen, mjölkningstillståndet påverkar 

därmed mjölkningsintervallet. Om korna 
inte blir mjölkade så ofta som det är tänkt 
kan det leda till problem. Lång tid mellan 
mjölkningarna kan göra att juvret förlorar 
förmågan att hämta näringsämnen från 
blodet och mjölksyntesen minskar. Ojäm
na mjölkningsintervaller har även visat sig 
öka celltalet i mjölken. Korna mår alltså bra 
av regelbundna mjölkningsrutiner och en 
strikt sådan har också visat sig öka mjöl
kavkastningen. Kor med låg avkastning 
kan däremot mjölkas mer sällan utan att 
avkastningen påverkas nämnvärt. Att låta 
kor med lägre avkastning få mjölknings
tillstånd med längre tidsintervall innebär 
därmed att det blir mer ledig tid i roboten 
och dess kapacitet kan utnyttjas bättre 
till högmjölkarna.  Det är bra att optime
ra mjölkningsfre kvenser för olika avkast
ningsnivåer för att undvika mjölkningar 
som inte ger så mycket mjölk. Ett sätt att 
förbättra kotrafiken och öka mjölknings
frekvensen i besättningen är att hindra kor 

Korna mår bra av regelbundna mjölkningsrutiner.  
Foto: Annika Arnesson
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med mjölkningstillstånd att gå ut på bete 
innan de är mjölkade.

Mjölkningen

En ökad mjölkningsfrekvens ger ökad mjöl
kavkastning och bättre  juverhälsa. För att 
jämföra mjölkproduktionen under stall 
och betessäsong och studera kotrafiken 
under betessäsongen gjordes en studie på 
20 större svenska gårdar med AMS. I stu
dien var mjölkavkastningen högre under 
stallperioden (30,1 kg ECM) än under be
tesperioden (28,4 kg ECM) och mjölknings
frekvensen var högre (2,57 gånger per dag) 
före betessläppet än på betet (2,45). För att 
undvika långa väntetider kan det vara en 
idé att ha färre mjölkande djur på somma
ren. Som tidigare nämnts är kor flockdjur 
som gärna synkroniserar sitt beteende så 
att många kor går till mjölkning samtidigt 
eller väljer att stanna på betet tillsammans. 
Eftersom kotrafiken är mer ojämn under 
betessäsongen så har antalet kor per robot 
i praktiken visat sig vara något lägre under 
betessäsongen jämfört med stallperioden. 
Rekommendationen utifrån praktiska er
farenheter är att ha mellan 55 och 60 kor 
per robot under betessäsongen. 

En bra metod att locka korna till mjölk
ning är att de får ett smakligt kraftfoder i 
roboten. Forskning har även visat att sam
tidig utfodring och mjölkning stimulerar 
mjölkavkastningen, ökar mjölkflödet och 
minskar mjölkningstiden. Att ha en upp
samlingsfålla innan roboten är ett sätt att 
få korna att bli mjölkade, men det finns 
en risk att vissa kor får vänta länge i fållan 
utan att få foder eller vila. Ett alternativ 

är att ha en tillfällig fålla när det behövs. 
Vänteavdelningen innan roboten bör i vil
ket fall tillhandahålla dricksvatten och det 
bör finnas en gräns för hur många kor som 
slussas in i väntfållan för att det inte ska bli 
för trångt.  

Tillskottsfoder

Kor är mer motiverade till att äta än att bli 
mjölkade, därmed är utfodringen det bästa 
sättet att styra dem. Ett tillskott av kraft
foder kan locka korna till stallet och det 
är bra att det alltid ges en del kraft foder 
i roboten. Vissa väljer att ge korna hela 
dygnsgivan av kraftfoder i roboten medan 
andra ger en lockgiva i robo ten och resten 
av givan i en eller flera kraftfoderautoma
ter i stallet. Kor i tidig laktation har större 
motivation till att röra sig i systemet för att 
få färskt foder än kor i senare delen av lak
tationen och bör därför inte behöva hämtas 
så ofta i ett väl fungerande system. 

I en studie med kor med riklig tillgång på 
bete under hela dygnet jämfördes en grupp 
som utöver betet även hade fri tillgång till 
ensilage inne i stallet med en grupp som 
hade en begränsad mängd tillskottsensila
ge (tre kg torrsubstans per dag). Man fick 
i detta försök ingen positiv inverkan av att 
erbjuda ensilage i fri tillgång, vare sig på 
antalet mjölkningar eller på mjölkavkast
ningen. I en dansk undersökning ingick 
totalt 16 gårdar med AMS och den visade 
att även med AMS kan man lyckas med att 
få ett högt betesintag, upp till tio kg torr
substans per ko och dag. I Sverige räknar 
vi dock ofta med lägre betesintag, kring sex 
kg torrsubstans per dag i ekologiska och 
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andra betesintresserade besättningar. Där
med kommer cirka hälften av grovfodret 
från ensilaget. Vill man att korna ska ha ett 
högt betesintag måste de motiveras genom 
att inte ge dem mycket foder inne. 

Det gäller även att träna korna, minst två 
veckor innan betes säsongen, så att de lär 
sig grindar och passager ut till betesom
rådet. Det är bra att släppa korna på bete 
tidigt på säsongen innan det växer särskilt 
mycket på det, då vänjs korna vid att gå till 
stallet och få foder och bli mjölkade. När 
betestillväxten ökar kan mängden foder 
som ges inne successivt minskas och vid 
riklig betestillgång helt fasas ut, i varje fall 
för medel och lågmjölkande kor. En tvär 
omställning från att ha vistats inomhus i 
åtta till nio månader till betesdrift påver
kar ofta mjölkavkastningen negativt, så 
en mjuk övergång är att föredra. Det sam
ma gäller inför installningen, en successiv 

övergång till inomhusutfordring är gynn
sam för avkastningen. 

Ett annat sätt att motivera korna att komma 
till mjölkning är genom ljudsignaler. Det 
kan till exempel vara ljudet från grovfoder
vagnen. En studie fann dessutom att det är 
möjligt att träna kor att gå till mjölknings
roboten när de hör en ljudsignal. I studien 
kom ljudet från en låda fäst i halsbandet.

Vatten

Högproducerande mjölkkor behöver myck
et  vatten och de ska ha tillgång till vatten 
både ute och inne. Det är därför inte att 
rekommendera att välja bort vatten på 
betet för att motivera korna att komma in 
för mjölkning. Dessutom visade en studie 
ingen fördel med att begränsa vattentill
gången till stallet då varken mjölknings
frekvens eller mjölkavkastning skilde sig 
mellan två grupper där den ena gruppen 

Mjölkkor behöver mycket vatten, både ute och inne.   
Foto: Bertil Pettersson
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bara fick vatten inomhus medan den andra 
gruppen fick vatten både på betet och inne. 
Detta gällde när man sammanfattade hela 
försöksperioden. Under en del period i för
söket när korna betade på längre avstånd 
från stallet (330 m) så vistades dock kor 
med vatten på betet ute längre tid på betet 
och de betade mer jämfört med den grupp 
som bara hade vatten inne i stallet. Under 
denna delperiod hade korna med tillgång 
till vatten ute på betet även en något läg
re mjölk ningsfrekvens. Korna som hade 
 vatten ute och inne drack hälften av sitt 
vatten på betet, vilket visar att de behöver 
dricka under tiden de är på bete.

Dygnsvariation

Bete dygnet runt tillåter korna att ha en na
turlig dygnsvariation i sitt betesbeteende. 
Dessutom minskar arbetet med att göra rent 
och utfodra inomhus och ströförbrukning
en minskar. Men det finns fördelar med att 
låta korna vara inne en del av dygnet, sär
skilt i stora besättningar där de har långt att 
gå till betesfållan. Under timmarna de vis

tas inne kan de få sitt tillskottsfoder, robo
ten finns nära och de behöver inte hämtas 
till mjölkningen. En modell för att förbättra 
betesrutinen är att utnyttja betet när korna 
är mest intresserade av att beta. Det är väl 
känt att nötkreatur har en intensiv betes
period morgon och kväll. Detta förhållan
de utnyttjades i ett svenskt försök där man 
lät korna gå på bete under två perioder, en 
period på morgonen och en på kvällen. De 
gick ut och betade direkt på morgonen när 
de fick tillträde till betet, mitt på dagen var 
de inne och först vid 16tiden gick de ut för 
att beta igen. I ekologisk produktion måste 
man se till att korna ska motiveras till att 
vara ute mer än tolv timmar per dygn, så 
om man vill utnyttja kornas naturliga rytm 
att beta morgon och kväll bör dessa betes
perioder vara tillräckligt långa så att betes
tiden överstiger tolv timmar per dygn.

Rastbete eller produktionsbete

Utifrån kunskapen om kornas betesbeteen
de genomfördes ett försök på Lövsta forsk
ningscentrum där hälften av korna fick till

Korna betar gärna på morgonen.  
Foto: Sandra Hermansson
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gång till ett rastbete och den andra hälften 
ett produktionsbete 4,5 timmar på morgo
nen (klockan 6.0010.30) och fyra timmar 
på kvällen (16.0020.00). I försöket fick kor
na tillgång till betet under totalt 8,5 timmar. 
Korna som gick på rastbete hade full inom
husutfodring medan den andra gruppen 
fick ungefär hälften av sitt grovfoder från 
betet. Trots en lägre mjölkningsfrekvens 
hos korna som fick produktionsbetet blev 
det ingen skillnad i mjölkavkastning mel
lan grupperna. Produktionsbetesgruppen 
var ute dubbelt så lång tid som de andra 
korna och ägnade 67 procent av sin utetid 
till att beta. Försöket genomfördes innan 
lagstiftningen ändrades och numera mås
te korna gå ut dagligen och kunna vistas 
ute under en sammanhängande period på 
minst sex timmar så om denna modell skall 
tillämpas idag i konventionell produktion 
måste en av betesperioderna vara minst 
sex timmar. Som nämnts ovan måste den 
totala betestiden i ekologisk produktion 
överstiga tolv timmar dagligen, vilket inne
bär att denna typ av modell för produk
tionsbete som erbjuds morgon och kväll 
måste omfatta två betesperioder på drygt 
sex timmar, totalt mer än tolv timmar. För 
ekologisk produktion är systemet med rast
bete givetvis inte tillämpbart eftersom kor 
i ekologisk produktion skall ha ett foderin
tag från bete på minst sex kg torrsubstans 
under sommaren. 

Nattbete

I ett betesförsök tillsammans med automa
tisk mjölkning jämfördes rastbete med pro

duktionsbete under tolv timmar nattetid 
(klockan 18.0006.00). I det försöket vista
des korna i båda grupperna enbart ute på 
kvällen trots att de hade tillgång till betet 
hela natten. Korna med produktionsbete 
ägnade sig främst åt bete under kvällstim
marna medan korna på rastbete vilade ute 
och ägnade inte lika mycket tid åt bete. 
Båda grupperna gick tillbaka till stallet 
runt klockan 2223 och vistades därefter 
inne under resterande del av natten. Korna 
som fick rikligt med högkvalitativt produk
tionsbete på natten och en begränsad giva 
ensi lage på dagen (sex kg torrsubstans per 
dag) mjölkade mindre än korna som gick 
på rastbete med fri tillgång till ett högkvali
tativt ensilage dygnet runt. 

I en annan studie, där korna mjölkades i 
en robotkarusell morgon och kväll, fick de 
endast tillgång till betet under tolv timmar 
på natten och hölls inne på dagen. Nattetid 
kunde korna röra sig fritt mellan bete och 
stall. Under sommaren jämfördes perioder 
med enbart bete som grovfoder nattetid 
(bara bete) med perioder då korna under 
natten kunde välja mellan att beta eller att 
äta ensilage inne i stallet (bete plus ensi
lage). Under de perioder som korna bara 
fick tillgång till bete nattetid tillbringade 
de 8,5  timmar på betet, medan de under 
perioder när de kunde välja mellan bete 
och ensilage var ute betydligt kortare tid, 
5,3  timmar i genomsnitt. Under utetiden 
betade korna i 3,8 timmar om de bara fick 
bete, medan de betade 2,2 timmar om de 
även fick tillgång till ensilage. 
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Väderförhållanden

Kor håller sig generellt mer inomhus under 
perioder med mycket regn. Studier har vi
sat att om korna har nära till betet går de i 
högre grad ut mellan regnskurar än när de 
har längre till betet. Det är bra att tänka på 
att tillskottsfodret i stallet kan behöva ökas 
under ihållande regnväder. Värme gör att 
korna stannar inne på dagen och betesin
taget ökar på natten.

Rasskillnader

En analys av om raserna svensk holstein 
och svensk röd och vit boskap skiljer sig åt i 
något avseende vad gäller hur de fungerar i 
AMS i kombination med bete har också ge
nomförts. Analysen baseras på flera svens
ka försök med AMS och bete. Man fann 
inga större skillnader mellan raserna men 
det fanns indikationer på att svensk röd 
och vit boskap hade ett mer aktivt betes
beteende med längre tid på betet, fler be
testillfällen och längre betestid än svensk 
holstein. Däremot gav denna tendens till 
högre betesaktivitet inte någon effekt på 
mjölkavkastningen.

I en betesstudie från Irland där korsning
arna holstein x jersey och holstein x norsk 
röd jämfördes med ren holstein, visade 
sig korsningarna vara mer lämpade för 
automa tisk mjölkning. Korsningarna hade 
det mest jämna utnyttjandet av roboten un
der dagen och minst antal avbrutna mjölk
ningar. 

Betets kvalitet och skötsel

Det är svårt att förutse betets tillväxt efter
som det är så väderberoende, men gene rellt 
är grästillväxten betydligt större i början 
av säsongen än senare. Även om betestill
växten kan variera så mycket som mellan 
0 och 180 kg torrsubstans per hektar och 
dag så har data från Mellansverige visat 
på en genomsnittlig tillväxt kring 80  kg 
torrsubstans per hektar och dag i början 
av säsongen och 40 kg senare på säsongen. 
Därmed gäller det att anpassa betestrycket 
efter tillgången på bete, det vill säga fler kor 
per hektar i början av säsongen än senare. 
För ekologiska system rekommenderar vi 
0,2 hektar per ko i början på säsongen för 
att sedan öka betesarealen under säsong
ens lopp. På försommaren när betet har 
hög tillväxt och högt näringsinnehåll är det 
lämpligt att minska på inomhusfodret. När 
mängden och kvaliteten sedan blir säm
re i mitten av sommaren kan inomhusut
fodringen ökas.

Den stora variationen i tillväxt leder till en 
stor variation i betets kvalitet över säsong
en. Då såväl betestillväxt och utnyttjandet 
av betet varierar så varierar även betets nä
ringsinnehåll. Ju högre och äldre betesväx
ten blir desto större blir fiberinnehållet i 
den och fibern blir mindre smältbar. Sam
tidigt sjunker energihalten, proteinhalten 
och betesintaget. Den perfekta balansen 
mellan att inte ha för mycket bete (som för
växer) och inte ha för lite bete (brist på fo
der) är svår att uppnå men väldigt viktig för 
att uppnå goda produktionsresultat. Puts
ning av betet, särskilt på försommaren, är 
ett verktyg för att uppnå denna balans. Det 



12



13

är främst på försommaren när betesgräset 
skjuter strå och sätter ax som denna stora 
kvalitetsförändring äger rum. Senare un
der säsongen är tillväxten främst bladtill
växt och då förändras inte betets kvalitet 
så snabbt över tiden. Betet ska innehålla 
växter som korna tycker om och gräsen ska 
helst vara i bladstadium, och inte förvuxet 
grovt bete med strån som har gått i vippa 
eller ax. Putsningen bidrar även till att bi
behålla betet i ett högkvalitativt bladsta
dium och minskar förekomsten av de oön
skade växterna, exempelvis skräppor och 
andra ogräs. Blandvallar med en beteshöjd 
på 10  till 15 cm verkar vara smakliga och 
bra att sikta på. I en studie fann man att 
när betes höjden minskade från 1112 cm till 
78 cm så ökade kornas antal besök i robo
ten och de tillbringade mer tid i stallet. 

Man kan mäta beteshöjden med olika typer 
av mätverktyg för att kunna räkna ut hur 
stor betestillgången är. Men i de svenska 
heterogena vallarna är det svårare att eta
blera samband mellan betets höjd (mätt 
med exempelvis en mätplatta) och betets 
mängd (kg torrsubstans per hektar) än i de 
länder där vallen mest består av bara eng
elskt rajgräs. Detta har visats i flera svenska 
studier där man inte har fått upprepnings
bara resultat som kan generaliseras och 
användas i rådgivningen. Det behövs ett 
större projekt där man studerar detta sam
band för olika typer av vallar (artsamman
sättning och ålder) och på olika jordar för 
att kunna etablera regressioner tillämpba
ra för olika typer av svenska betes vallar. 

Betesdriftens ekonomi

Utmaningen med bete är att ha ett högt be
tesutnyttjande under betessäsongen utan 
att få lägre mjölkavkastning och sämre 
mjölkkvalitet (lägre fett och proteinhalter 
och högre celltal) än under stallperioden. 
I en rapport från Jordbruksverket gjordes 
beräkningar på vad den svenska betesla
gen innebar ekonomiskt för några olika 
typgårdar i Sverige. Man räknade då med 
att avkastningen var något lägre under be
tesperioden och beräkningarna visade att 
beteslagen därmed utgjorde en kostnad för 
mjölkproducenten. Rapporten kom också 
fram till att om en stor andel bete ingick i 
foderstaten så blev kostnaden för modellen 
med mycket bete högre än om man enbart 
hade rastbete med inomhusutfodring. Ut
fallet i beräkningarna grundade sig på en 
lägre mjölkavkastning för korna med stor 
andel bete i foderstaten och därmed visa
de beräkningarna på en förlust, trots lägre 
foder kostnader. Man har dock i flera svens
ka försök visat att det med en stor andel 
bete i foderstaten är möjligt att både behål
la mjölkavkastningen på en nivå jämförbar 
med rastbete, och att därmed få en bättre 
lönsamhet tack vare lägre foderkostnader. 
Produktionsbete har exempelvis nyligen 
visat sig vara mer lönsamt än enbart rast
bete i ett försök genomfört i automatiska 
mjölkningssystem. Oavsett vilken modell 
man väljer för sin betes drift, är det därför 
helt avgörande för det ekonomiska utfallet 
att man bibehåller en hög avkastning un
der betesperioden. 

Det är enklast att uppskatta betestillgången  
om betet är homogent.  
Foto: Birgitta Johansson
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Betesstrategier och kotrafik 
under betesperioden

Det finns olika strategier för att hitta prak
tiska lösningar för lantbrukare som vill 
kombinera automatisk mjölkning med 
produktionsbete. Grundläggande är att 
kor stimuleras att beta när de erbjuds nytt 
bete. Automatisk mjölkning kan kombine
ras med både rotationsbete och permanent 
bete, så kallat kontinuerligt bete, eller ett 
mellanting med ett fåtal fållor, så kallat 
sektionsbete. I en studie i Tyskland visade 
det sig dock att många producenter gick 
från systemet med rotationsbete när de bör
jade med AMS för att i stället använda sig 
av sektionsbete.

Rotationsbete

Vid rotationsbete delas betesmarken in i 
fållor och korna flyttas mellan olika fållor 
med jämna intervall. Stängslet är i vissa 
fall mobilt vilket gör att man till exempel 
kan öka fållans storlek efter hand. Syste
met behöver kombineras med en genom
tänkt kotrafik som gör att korna måste gå 
genom roboten för att komma till och från 
betet. Fördelen med systemet är att det kan 
ge betet en viloperiod. Däremot kräver det 
en omfattande infrastruktur (vallgator och 
stängsel) och vid byte av fålla eller vall gata 
kan de invanda rutinerna i kogruppen rub
bas. Rotationsbete kan leda till att antalet 
mjölkningar och mjölkningsintervallet 
varierar med hur nytt betet är. I ett försök 
var mjölk ningsintervallet längst dag 1 när 
gräset var färskt och kortast dag fyra i ett 
system med rotation var fjärde dag. An

dra har visat att mjölkningsintervallet blir 
kortare ju kortare gräset blir och att korna 
stannar mer i hagen när gräset är färskt.  I 
praktisk drift varierar rotationstiden på oli
ka gårdar från att byta fålla varje dag upp 
till var 14:e dag. Fållans viloperiod bör inte 
understiga två veckor och bör ökas efter 
betes säsongens gång eftersom betestillväx
ten försämras.

Sektionsbete 

Korna kan få tillgång till två till tre perma
nenta betesfållor enligt ett visst schema, 
till exempel kan korna få tillgång till alla 
fållor i en viss följd under ett dygn. Fållor
nas storlek beror på betestillväxten och det 
beräknade betesintaget. Genom att korna 
har fri tillgång till robotstallet, men bara 
kommer därifrån om de har mjölkats inom 
en viss tid, kan man veta vilka kor som då 
befinner sig i en viss fålla och som behöver 
hämtas för mjölkning. 

ABC-bete

För att reglera kotrafiken vid betesdrift 
kan man använda ett så kallat AB eller 
ABCsystem med selektionsgrindar. Syste
men bygger på att betesarealen är uppde
lad i två eller tre sektioner. Principen är att 
kon betar i en sektion (A) och måste sedan 
passera stallet och roboten för att få till
gång till nytt bete i nästa sektion (B eller 
C). Kor motiveras av att de kan få tillgång 
till nytt bete och de kan dessutom lära sig 
vilken tid de brukar få tillgång till nytt bete. 

Systemet kan också kombineras med selek
tionsgrindar både före och/eller efter robo
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ten. Selektionsgrinden före roboten kan 
styra kon antingen till mjölkningsroboten 
om hon har mjölkningstillstånd eller ut på 
bete. Om man inte har en selektionsgrind 
före roboten kan den styra kon så att hon 
antingen blir mjölkad eller får passera ge
nom roboten ut på bete. Men om man inte 
har en selektionsgrind före innebär syste
met att man tar tid från roboten så att den 
inte kan utnyttjas maximalt av kor med 

mjölkningstillstånd. Grinden efter roboten 
styr vilken av fållorna kon får tillgång till, 
exempelvis beroende på tidpunkt på da
gen. 

På Irland har man gjort försök på detta sys
tem där det har kombinerats med stripbet
ning, vilket innebär att ett enkelt staket 
flyttas fram varefter korna betar, inom varje 
fålla, se figur 1. 

Fållor högerFållor vänster

Mjölkkoavd.

Ut

In In

Foderbord

Figur 2. Anläggningen hos en svensk mjölkprodu-
cent (efter skiss av Elin Dalemar, Länsstyrelsen 
Västra Götaland).

En svensk variant på det irländska AB  eller 
ABC systemet visas i figur 2. Mjölkkorna 
styrs ut på betet efter mjölkningen, dit de 
måste gå för att komma tillbaka till stallet. 
Fållorna är indelade i en höger och en vän
stersida. Efter mjölkningen ges alla kor till
gång till en av de två sidorna och vid några 
tillfällen under dagen byts sida manuellt.  
Denna strategi medför att nymjölkade kor 
slipper bli störda vid hämtning av kor som 
haft mjölkningstillstånd länge. Dessa sena 
kor är lättare att hitta bland de kor som är 

Gårdsplan

Sektion B
08.00-16.00

Sektion C
16.00-00.00

Sektion A
00.00-08.00

Figur 1. Skiss över ett ABC-system från Teagasc försöksanläggning på Irland (publicerad med tilllstånd 
från Teagasc).
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kvar i en fålla på den gamla sidan. Rota
tionen på betet påminner om rotationen i 
stallet.

Kotrafiken

Vid användandet av AMS kan man styra 
hur korna skall kunna förflytta sig mellan 
mjölkningarna med hjälp av grindar som 
identifierar kon, så kallad styrd kotrafik. 
När kon passerar en grind kan hon ledas 
antingen till liggavdelning, till foderavdel
ning eller ut på bete. Ett annat sätt är att ge 
kon frihet att välja själv, så kallad fri kotra
fik. En välfungerande kotrafik är nyckeln 
till lyckad robotmjölkning och såväl fri 
som styrd kotrafik kan fungera bra i kom
bination med bete. Valet mellan styrd och 
fri kotrafik blir främst en fråga om  vilket 
system som mjölkproducenten själv vill 
använda, då inga entydiga svar finns om 
vad som fungerar bäst. Oavsett val av sys
tem och hur man organiserar kotrafiken ut 
till betet så behöver alla kor tränas för att 
fungera i systemet och att träna kvigorna är 
extra viktigt.

I en studie av 20 gårdar med robotmjölk
ning visade det sig att det finns en stor va
riation i hur man har organiserat betesdrif
ten och att det är svårt att säga vad som är 
bäst, det beror såväl på stallets utformning 
och drift som på placering av betesmarker 
och vallgator i relation till stallet. Placering 
av dörren och utformningen av passagen 
till och från betet, mängden och typ av till
skottsfoder som erbjuds inne samt tidpunk
ten då tillskottsfoder ges är några faktorer 
som kan ha stor betydelse för hur kotrafi
ken fungerar. En del av gårdarna hade betet 

direkt utanför dörren, medan andra hade 
mer eller mindre långa drivningsgator, med 
eller utan passage genom fållor. Det varie
rar även om man hämtar korna en eller två 
gånger per dygn eller inte alls. I en rapport 
från gårdsstudier i Nederländerna har man 
avrått från att alltför ofta hämta kor från 
betet då detta är mycket arbetskrävande 
och tenderar till att vänja korna vid att bli 
hämtade.  

Det fungerar bra, både i system med fri och 
styrd kotrafik, att ha kontrollerat utsläpp 
från stallet till betet där kor med mjölk
ningstillstånd inte släpps ut. Att ha ett sys
tem där man kan separera mjölkade och 
omjölkade kor i olika fållor på betet (se fi
gur 1 och 2) kan öka betesintaget då endast 
kor i fållan med djur som ska mjölkas behö
ver hämtas hem. Det kan vara en fördel att 
ha olika portar för att komma in och ut från 
stallet, så att kor på väg ut eller in inte be
höver mötas och lockas tillbaks. Bra dräne
ring och underlag utanför portarna och på 
drivgatorna är viktigt.

Fri kotrafik har visat sig innebära flest ma
nuella hämtningar för att undvika långa 
mjölkningsintervall. Därmed ger systemet 
något lägre mjölkningsfrekvens än vid 
styrd trafik. I en jämförande studie hade 
korna i fri kotrafik fler måltider men unge
fär samma konsumtion som vid styrd kotra
fik och även liknande mjölkavkastning. En 
annan studie visade att kor i fri kotrafik gav 
fler mjölkningar per robot och dygn jämfört 
med styrd trafik.

I system med styrd kotrafik har man sett att 
korna vistas längre tid i foderavdelningen, 
att de lågrankade korna vistas mer tid i kö 
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till mjölkningen och att de har en minskad 
vilotid jämfört med fri kotrafik. Det verkar 
vara en fördel om korna kan passera selek
tionsgrindarna i en rak linje mellan ligg
båsavdelning och utfodringsavdelning.

Styrd kotrafik: Milk first och Feed 
First™

Två varianter av styrd kotrafik är Milk first 
och Feed First™ systemen som båda är 
baserade på kornas motivation till att äta. 
Korna går mellan liggavdelningen och fo
deravdelningen och där emellan måste de 
passera en selektionsgrind där de kor som 
har mjölkningstillstånd skickas till robo
ten för att bli mjölkade (i de flesta fall en 
väntfålla där de får vänta tills roboten blir 
ledig och de kan bli mjölkade). Om grinden 

är placerad när de går från liggavdelning
en till foderavdelningen kallas systemet 
för milk first, om grinden istället är place
rad så att de passerar den när de lämnar 
foderavdelningen för att gå och vila kallas 
systemet för FeedFirst™. Båda systemen 
med styrd kotrafik kan utformas så att kor
na kan komma ut på bete efter mjölkning. 
Hur kotrafiken organiseras på den enskilda 
gården beror på var roboten, foderavdel
ningen och liggavdelningen är placerade i 
förhållande till utgången till vallgatan och 
betet. Det anses vara en fördel om man 
har ett system där endast kor som inte har 
mjölkningstillstånd får gå ut på bete. Det 
finns dock exempel på gårdar där man kan 
få betesdriften och kotrafiken att fungera 
på ett bra sätt trots att man har organiserat 
sin kotrafik och betesdrift på ett annat sätt.

Ko på väg till bete. Envägsgrindar hjälper till med kotrafiken.  
Foto: Anna Jarander
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• I system med automatisk mjölkning 
räcker inte enbart fokus på mjölkning, 
utan för att lyckas måste helhetssyste-
met för exempelvis utfod ring, ko trafik, 
kornas beteende, betes system och 
djurvälfärd vara genomtänkt.

• Kor verkar föredra att kunna se betet 
och om andra djur är på väg ut  eller 
redan är på betet. Det är en fördel 
om betet ligger nära stallet, det är bra 
med raka drivningsgångar och belys-
ning vid ingången till stallet. 

• Nötkreatur betar helst morgon och 
kväll. 

• Det är viktigt att ha kontroll på de kor 
som står lågt i rang i flocken. Undvik 
att ha unga kor tillsammans med äld-
re kor i sen laktation. Äldre sinkor bör 
heller inte gå med mjölkkorna.

• Optimera mjölkningsfrekvenser för 
olika av kastningsnivåer för att undvi-
ka  mjölkningar som inte ger så myck-
et  mjölk. Att låta kor med lägre  avkast-
ning få mjölkningstillstånd med längre 
tids intervall ger mer ledig tid i roboten 
för högmjölkarna.  

• Undvik långa väntetider på sommaren 
genom att ha färre mjölkande kor än 
under stallperioden. Rekommendatio-
nen uti från praktiska erfarenheter är 
att ha mellan 55 och 60 kor per robot 
 under betessäsongen. 

• Kor är mer motiverade till att äta än 
att bli mjölkade, därmed är utfodring-
en  det bästa sättet att styra dem. Ett 
tillskott av kraftfoder lockar korna till 
stallet men för att motiv era korna till 
ett högt betesintag ska man inte ge 
dem mycket  foder inne. 

• Ge alltid vatten på betet!

• Anpassa betestrycket efter tillgången 
på bete, det vill säga fler kor per hektar 
i början av säsongen än  senare. På för-
sommaren när betet har hög tillväxt 
och högt näringsinnehåll är det lämp-
ligt att minska på inomhusfodret som 
sedan kan ökas senare under somma-
ren. 

• Kor stimuleras att beta när de erbjuds 
nytt bete. Automatisk mjölkning kan 
kombineras med både rotationsbete 
och permanent bete, så kallat konti-
nuerligt bete, eller ett mellanting 
med ett fåtal fållor, så kallat sektions-
bete. Sektionsbetet kan vara av typen 
ABC-bete där korna flyttas mellan sek-
tionerna A, B och C under samma dag. 

• En välfungerande kotrafik är nyckeln 
till lyckad robotmjölkning och såväl 
fri som styrd kotrafik kan fungera bra 
i kombination med bete. I båda syste-
men fungerar det bra att ha kontrolle-
rat utsläpp från stallet till betet där kor 
med mjölkningstillstånd inte släpps 
ut.

SAMMANFATTANDE TIPS



Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00 (vx)
E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se

www.jordbruksverket.se

JO 19:5


