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1. Sammanfattning

Vårt mål var att ta reda på om mjölkkors naturliga beteenden får utövas i de befintliga 
djurhållningssystemen  och  undersöka  skillnader  mellan  KRAV  och  konventionell 
djurhållning. Intervjuer görs på 35 konsumenter, 6 bönder och 2 djurskyddsinspektörer. 
Konsumenter intervjuas för att se hur mycket allmänheten vet om ekologisk hållning av 
mjölkkor och deras naturliga beteenden. En statistisk analys gjordes på intervjuerna av 
konsumenter och bönder. Tre bönder på respektive produktion intervjuas för att få en 
jämförelse av åsikter om naturliga beteenden samt djurskyddsinspektörers åsikt om hur 
hållningen av kor fungerar tas fram. Bönderna på KRAV har alla lösdrift, längre bete och 
avvänjer  kalven  senare.  Samtliga  bönder  hade  liknande  åsikter  om  hur  separationen 
påverkar ko och kalv. Konsumenter hade i regel god kunskap om KRAV och vad de gör 
för  mjölkkorna.  Djurskyddsinspektörerna  hade  skilda  åsikter  om  huruvida  KRAV 
främjade kornas naturliga beteenden.

Nyckelord: mjölkkor, naturligt beteende, välfärd, lösdrift

2. Inledning

I  Sverige är  ekologiska produkter  och djurhälsa  av växande intresse för  allmänheten. 
Inom detta område finns KRAV som är en organisation som specifikt  jobbar med att 
framställa naturliga och miljövänliga produkter. Många åsikter har tillkommit om kors 
välfärd och att de borde kunna få ett leva ett naturligt liv även inom produktionssystem. 
Studien ämnar  därför  undersöka hur  skillnader  i  regelverk  mellan  konventionella  och 
KRAV-anslutna mjölkgårdar ger mjölkkor möjlighet till att bete sig naturligt. Innan kor 
blev domesticerade strövade de över öppna ytor och i flock, något som inte längre är 
möjligt. Beteenden från den tiden och behovet för att utföra dem finns dock kvar än idag. 
Studien genomförs med att jämföra regelverk, intervjuer av involverade (konsumenter, 
bönder och inspektörer) och läsning av tidigare studier inom ämnet. Vårt syfte blir då att 
undersöka om kornas behov, utöver det essentiella för överlevnad, tillgodoses på ett sätt 
som främjar deras naturliga beteenden.
 
3. Bakgrund

3.1 Mjölkkor

Kor som vi ser i mjölkproduktionen härstammar från en enda vild art, Bos primigenius 
(Velten, 2007). De har sedan dess avlats av människan för att få fram typer med önskade 
egenskaper. I mjölkkornas fall stora juver för att ge stor produktion av mjölk. I dagens 
produktion av mjölk har korna ett utpräglat liv med en rytm över ett år samt att de har 
specifika behov.

Kor är idisslare och när de går på bete kan de äta 60-70 kg per dag. Under vintertid då de 
står inomhus äter de något mindre men maten är i sin tur mer energirikt. Maten består då 
av hö, ensilage och kraftfoder. De dricker också stora mängder vatten. Det kan på en 
varm dag gå åt 150 l vatten åt en ko (Lärn-Nilsson, J. 2005). Tiden de spenderar på att äta 

1



under en dag ligger mellan 6-8 timmar och idissling mellan 8-10 timmar (Hulsen, 2008). 
Kor är dessutom utpräglade flockdjur och rör sig sällan ensamma (Velten, 2007).

Som tidigare nämnt följer mjölkkor ett specifikt schema. En ko eller kviga går i brunst ca 
var tredje vecka vilken varar ungefär 17 timmar per gång. En kviga kan insemineras 
första gången när hon nått en ålder av 15 månader. Dräktighetsperioden ligger därefter på 
ungefär nio månader. Efter kalvning varierar tiden som kalven stannar hos mamman. När 
kalven avvants kan kon mjölkas i tio månader och kommer att efter ett tag insemineras 
igen. Efter laktationen ställs kon på en sinperiod där de inte mjölkas och får vila inför 
nästa kalvning (Lärn-Nilsson, 2005).

3.2 Jordbruksverket

Jordbruksverket  är  regeringens  expertmyndighet  där  djurskyddet  ingår  i  deras 
verksamhet. De tillhandahåller de lagar som finns för djur i Sverige. Lagar för mjölkkor 
omfattas av djurskyddslagen, djurskyddsförordningen samt föreskrifter och allmänna råd 
om djurhållning inom lantbruket. Förordning, föreskrifter och allmänna råd är fortfarande 
stämplade med djurskyddsmyndigheten som lades ned 2007 men gäller fortfarande.

3.3 KRAV

KRAV  bildades  1985  och  har  ett  eget  regelverk  utöver  de  gällande  svenska 
djurskyddslagen,  förordningar  och  föreskrifter.  Det  bildades  för  att  främja  ekologiska 
produkter och ge konsumenter ett trovärdigt alternativ till de konventionella produkterna.

3.4 Skillnader

3.4.1 God omsorg och miljö samt en värdig tillvaro

En av de första delarna i KRAVs regelverk består av att djuren ska leva under en tillvaro 
där djuren kan hålla sig vid god hälsa. Det står inte något mer specifikt än att djuren ska 
ha en god välfärd och en värdig tillvaro. I det svenska regelverket sägs inget om välfärd 
eller  värdig  tillvaro.  Det  står  att  djuren  ska  behandlas  väl  och  skyddas  från  onödigt 
lidande och sjukdom.

3.4.2 Utevistelse och bete

Utevistelse för djuren inom krav är en grundförutsättning och de ska hållas ute så mycket 
som möjligt. Djuren ska under lämplig del av året hållas ute och då ha möjlighet till att 
beta.  KRAV  delar  in  tiden  de  är  ute  i  utevistelse-  och  betesperiod.  I 
djurskyddsförordningen står det att kor inom mjölkproduktionen som har en ålder över 
sex månader ska hållas på bete under sommartiden. Hos KRAV ska korna vara ute större 
delen  av  dygnet  vilket  blir  minst  12,5  timmar  per  dygn  under  betesperioden.  Detta 
innebär  minst  två  betespass  för  mjölkkor.  Djurskyddsförordningen  anger  minst  sex 
timmar per dygn.
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I föreskriften står det att den sammanhängande perioden av bete ska infalla under 1 maj – 
15 oktober och perioden inom denna tid varierar beroende på län. I Östergötlands län ska 
perioden vara minst tre månader lång.  Hos KRAV ligger utevistelseperioden före och 
efter betesperioden. Utevistelseperioden ska vara minst två månader lång men längre om 
möjligt.  Ingen specifik tid ges för betesperioden. Inom KRAV står betet för foder och 
sysselsättning.  Minst  50 % av det  dagliga  foderintaget  ska täckas  av bete  under  den 
period de går ute. För mjölkkor ska det dagliga intaget vara minst 6 kg.

3.4.3 Naturligt beteende

KRAV anger  att  djuren ska kunna bete  sig  naturligt  och  kunna utföra sina specifika 
behov och beteendemönster.  Detta kräver att  de ska ha tillräckligt  med utrymme.  För 
mjölkkor anges det specifikt att dessa ska kunna kalva avskilt då kor som i regel rör sig 
bort från flocken när de ska föda. Inomhus ska kalvningen ske i kalvningsbox och de får 
bara bindas upp i undantagsfall där platsbrist inte är ett godtagbart skäl.

Djurskyddslagen  anger  att  miljön  djuren  lever  i  ska  ge  dem  möjlighet  att  bete  sig 
naturligt. Vidare i förordningen står det att utrymmena ska utformas för att främja dessa 
beteenden och utrustning och inredning får inte förhindra detta. Det anges också att korna 
ska kunna inta vatten och foder på ett naturligt sätt.

3.4.4 Stallförhållanden

Alla djur inom KRAV ska kunna röra sig fritt och ska inte bindas upp. Alla nya stallar för 
nötkreatur som byggs ska utformas för att hålla lösdrift. Det finns några undantag för att 
binda  upp  kor.  Djur  som  är  över  20  månader  får  bindas  upp  under  innevistelse. 
Byggnader som fanns innan den 24 augusti 2000 kan ha uppbundna djur förutsatt att de 
får  regelbunden  rastning.  Den  maximala  utevistelseperioden  kan  vara  en  tillräcklig 
ersättning  för  rastning  men  kontinuerlig  rastning  är  att  föredra.  Fram  tills  den  31 
december 2010 gäller detta oberoende av besättningsstorlek. För fler än 45 djur som ska 
hållas uppbundna kan man ansöka om dispens hos jordbruksverket.

I djurskyddslagen och djurskyddsförordningen anges det att djuren ska ha tillräckligt med 
utrymme och att de inte får hållas bundna på ett plågsamt sätt. Det får inte heller störa 
deras rörelsefrihet eller vila. I föreskrifterna står det att i alla nybyggda stallar ska korna 
hållas i lösdrift. Undantag gäller de stallar som ansökt om förprövning innan den 1 april 
2007.

Liggplatser för korna ska enligt KRAV hållas torra, rena, dragfria och vid behov varma 
och på dessa ska strö användas i riklig mängd. Golvytan som korna rör sig på bör vara 
hel, spaltgolv kan användas om hela liggplatser finns tillgängliga t.ex. liggbås, ströad yta 
eller en väl fungerande djupströbädd. I stallarna ska djuren ha tillgång till dagsljus.

I föreskrifterna står det att liggytor ska hållas rena, torra och anpassade till djurslaget som 
ska använda dem. Båspallar eller liggbås som är till för mjölkkor ska enligt förordningen 
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ha en godtagbar bädd av halm. I annat fall ska det vara ett jämförbart material. Golv och 
liggytor ska ha en jämn yta och ska också vara halksäker för korna.

3.4.5 Foder och vatten

Hos KRAV ska korna fri  tillgång till  grovfoder  och vatten.  Foderstaten  ska bestå  av 
smakligt bete, hö eller ensilage. Mängden kraftfoder som man får ge djuren är begränsad 
och för mjölkkor får högst 40 % av foderstaten bestå av kraftfoder. Den andelen kan 
höjas under upp till tre månader tidigt i laktationen. Mjölkkor som behöver stora mängder 
foder  måste  kunna  få  det  varje  dag  under  betesperioden.  KRAV-producenter  ska 
producera 50 % av fodret deras kor äter på sin egen gård. Det är tillåtet  att ge korna 
vassle, skummjölk och andra liknande restprodukter. Vatten och foder ska vara av bra 
kvalitet och fodret ska vara anpassat för kor.

Djurskyddslagen kräver att djuren ska få tillräckligt med foder och vatten och att dessa 
ska vara av god kvalitet.  Fodret ska också vara anpassat till  korna.  Föreskrifterna för 
nötdjur  kräver  att  fodergivan  ska  ge  en  tillräcklig,  allsidig  och  balanserad 
näringstillförsel.  Föreskrifterna beskriver också att korna ska få dricksvatten minst två 
gånger per dygn om inget annan anges.

3.4.6 Kalvar

Kalvar  som föds på KRAV gårdar ska kunna dia  under hela  råmjölksperioden.  Detta 
anges som tre dygn. Det anges som viktigt att modern och kalven får ha en nära kontakt 
under den första levnadstiden. Det svenska regelverket säger att nyfödda kalvar ska få 
råmjölk så snart som möjligt. Dock ska det ske senast sex timmar efter födseln.

 Tabell 1. Sammanfattning av skillnader mellan KRAV och konventionell hållning av mjölkkor.
 Konventionellt KRAV
Omsorg,  miljö  och  värdig 
tillvaro

Korna  ska  hållas  vid  god  hälsa 
och ha en god välfärd.

Behandlas  väl.  Skyddas  från 
onödigt lidande och sjukdom

Utevistelse och bete

Hållas på bete sommartid, minst 
12,5  timmar  per  dygn. 
Betesperioden ska vara minst två 
månader lång och täcka 50 % av 
foderintaget.

Hållas  på  bete  på  sommartid, 
minst  sex  timmar  per  dygn. 
Betesperioden  ska  vara  tre 
månader lång.

Naturligt beteende
De ska  kunna  bete  sig  naturligt 
och utföra sina beteendemönster. 
Mjölkkor ska kunna kalva avskilt.

Möjlighet  att  bete  sig  naturligt. 
Utrymmen och utfodringssystem 
ska främja beteenden.

Stallförhållanden

Korna ska kunna röra sig fritt och 
får inte bindas upp. Liggytor ska 
vara torra, rena och ströade med 
halm.

Korna ska ha tillräckligt utrymme 
och får inte bindas upp. Liggytor 
ska  vara  torra,  rena  och  vara 
mjuka.

Foder och vatten

Djuren  ska  ha  fri  tillgång  till 
grovfoder  och  vatten.  50  %  av 
fodret ska komma från den egna 
gården.

Tillräckligt med foder och vatten 
av  god  kvalité.  De  ska  ha 
dricksvatten  minst  två  gånger 
om dagen.

Kalvar Kalvar  ska  dia  under  hela 
råmjölksperioden, totalt tre dagar.

Kalvar ska ges råmjölk så tidigt 
som möjligt. Senast sex timmar 
efter födseln.
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4. Material och metod

Examensarbetet har till största delen gjorts genom litteraturstudier men har utöver detta 
kompletterats  av  intervjuer.  Det  är  en  studie  som jämför  konventionella  och  KRAV 
anslutna lantbruk. Då detta är ett brett område har vi begränsat studien till mjölkkor där 
fokus har  lagts  på deras  naturliga  beteenden och hur  de kan utföra dem i  respektive 
lantbrukstyper.

4.1 Lagar och regelverk

I bakgrunden beskrevs skillnader i regler mellan konventionellt och KRAV med fokus på 
mjölkkor. Vi läste igenom lagarna för att få en grundläggande förståelse. Lagarna som de 
konventionella  gårdarna  följer  finns  på  jordbruksverkets  hemsida  medan  lagarna  för 
KRAV gårdar finns på deras hemsida.

4.2 Litteratur

Litteratur som har använts har bestått av böcker och vetenskapliga artiklar. Merparten av 
böckerna har erhållits via Linköpings Universitets bibliotek. De vetenskapliga artiklarna 
har vi hittat genom sökmotorer som universitetet erbjuder, t.ex Pubmed. Sökord som har 
använts  för  att  hitta  litteraturen  är  ”dairy  cows”,  ”weaning”,  ”welfare”,  ”mjölkkor”, 
”naturligt beteende” etc. 

4.3 Intervjuer

Vi intervjuade tre grupper som är kopplade till mjölkkors välfärd: lantbrukare av båda 
typer, djurskyddsinspektörer från KRAV och länsstyrelsen samt konsumenter. Frågorna 
formulerades utifrån de respektive regelverken och kan läsas i bilaga 1-3. För att komma 
i kontakt med lantbrukare som skulle kunna ställa upp på intervju kontaktade vi Johan 
Loberg  som  jobbar  på  Jordbruksverket.  Via  honom  fick  kontakt  med  Lars  Gunnar 
Samuelsson  på  LG Husdjurstjänst.  Han  gav  oss  en  lista  på  lantbrukare  aktiva  inom 
KRAV och konventionellt bruk som han ansåg lämpliga att kontakta. Dessa kontaktade 
vi per telefon för att förfråga om intervjuer och bestämma tid för när. Vi besökte totalt 
sex lantbrukare där tre var KRAV anslutna och tre var konventionella lantbruk.

Två djurskyddsinspektörer kontaktades, en som jobbar för KRAV och en som jobbar på 
länsstyrelsen.  KRAV anställer  inspektörer  via  certifieringsbolag  och vi  fick via  deras 
växel ett telefonnummer till Gunnel Sigurd på Hushållsällskapets certifiering. Till henne 
sände vi ett mail med våra frågor som hon sedan returnerade till oss när hon hade svarat. 
För inspektören som jobbar med de konventionella gårdarna kontaktade vi länsstyrelsen. 
Vi kontaktade flera län via mail och bifogade våra frågor när en av dem tackat ja till en 
intervju.  Därav  fick  vi  våra  frågor  besvarade  av  Britt-Liz  Olsson  på  Södermanlands 
länsstyrelse.
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Konsumenter  intervjuade  vi  personligen  i  butiker.  Det  totala  antalet  personer  som vi 
frågade var 35 st.

4.4 Sammanställning av material

4.4.1 Intervjuer av lantbrukare

Frågor 1-4 sammanställdes i form av tabeller gjorda i programmet Excel och redovisas 
också i resultatet. Frågor 5-6 är textade svar och redovisas i resultat delen.

4.4.2 Intervjuer av konsumenter

Efter att ha läst igenom samtliga svar analyserad vi dem och grupperade dem beroende på 
typ av svar. Dessa grupperade svar sammanställdes sedan som tabeller gjorda i Excel.

4.4.3 Intervjuer av djurskyddsinspektörer

Dessa  svar  gavs  av  en  enskild  person  och  är  textade.  De  behandlas  därför  enskilt  i 
resultaten.

5 Resultat

5.1 Intervju med lantbrukare

Vid fråga ett om hur de sex lantbrukarna håller sina kor svarade alla KRAV anslutna 
bönder att de har lösdrift. En av de konventionella lantbrukarna sade att de har sina kor 
uppbundna.  Fråga  två  om utevistelse  visade  att  inga  av  lantbrukarna  håller  sina  kor 
utomhus mindre än tre månader. Två av de KRAV anslutna bönderna och samtliga av de 
konventionella  bönderna  håller  sina  kor  ute  mellan  tre  till  fem  månader.  En  av  de 
förstnämnda håller däremot sina kor ute mer än fem månader på ett år (tabell 2).

Inga av bönderna svarade på fråga tre att de avvänjer kalven från mamman mindre än ett 
dygn efter kalvning. Samtliga konventionella bönder avvänjer sina kalvar mellan ett till 
fyra  dygn.  Detta  gör  också  en  av  KRAV  bönderna,  medan  de  resterande  av  dessa 
avvänjer dem efter mer än fyra dygn. När det gäller fråga fyra skiljer sig uppfattningen 
om djurens reaktion på separation där korna reagerar mer än kalvarna. En konventionell 
bonde upplever att korna reagerar lite på separationen medan de två andra upplever att de 
reagerar mycket. Samma resultat erhölls från de KRAV anslutna, en bonde upplever liten 
reaktion och två upplever att de reagerar mycket. Reaktionen hos kalvarna upplever alla 
konventionella  bönder  som  liten.  Två  av  KRAV  bönderna  anser  att  reaktionen  hos 
kalvarna är liten och en upplever att de inte reagerar alls (tabell 2).

Vid fråga fem om varför de valt sin specifika djurhållning svarade KRAV bönderna att 
det ger bättre ekonomi, att efterfrågan för produkterna har blivit större och för att komma 
ifrån bekämpningsmedel. En av dessa bönder sade också att han såg det som en utmaning 
att bli KRAV bonde. De konventionella bönderna sade att det berodde på situationen, de 
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nuvarande lagarna och intresset för mjölkkor produktionsmässigt. Det påpekades också 
att investeringar i produktionen bör vara rimliga. Tre av sex bönder från både KRAV och 
konventionellt  svarade att  lösdrift  främjar  kornas  naturliga  beteenden.  Två av KRAV 
bönderna sade att betesdriften var viktig för deras beteenden. Den konventionella bonden 
som inte pratade om lösdrift har sina kor i kortbås. En av de konventionella bönderna 
lade fokus på kornas hälsa med kontroll av juver och mjölkmängd.

Fråga sex om hur de olika bönderna skulle vilja förändra djurhållning i Sverige sade en 
av  KRAV bönderna att  han tycker  att  Sverige  har  bra  djurskötsel.  Fyra  av de  andra 
bönderna säger att de skulle vilja se ett förbud mot uppbindning och hårdare reglering av 
bete och utevistelse.

Tabell 2. Resultat av frågor till lantbrukare angivet i antal
 Fråga 1. Hur håller du dina mjölkkor?
 Lösdrift Uppbundna
Konventionellt 2 1
KRAV 3 0
 Fråga 2. Hur många månader per år håller du dina mjölkkor utomhus?

Under tre mån. Tre till fem mån. Mer än fem mån.
Konventionellt 0 3 0
KRAV 0 2 1
 Fråga 3. Vid vilken ålder avvänjer du kalvar?

Mindre än ett dygn Ett till fyra dygn Mer än fyra dygn
Konventionellt 0 3 0
KRAV 0 1 2
 Fråga 4. Hur upplever du att kon reagerar på separationen?

Inte alls Lite Mycket
Konventionellt 0 1 2
KRAV 0 1 2
 Fråga 4. Hur upplever du att kalven reagerar på separationen?

Inte alls Lite Mycket
Konventionellt 0 3 0
KRAV 1 2 0

5.2 Intervju med konsumenter

Det  var  bara  1  av  de  35  tillfrågade  som inte  kände  till  KRAV sedan  tidigare.  När 
konsumenterna blev tillfrågade om vad de kände till om djurhållningen i KRAV svarade 
31 % att det är miljövänligt, 26 % att djuren har längre utevistelse och 23 % visste att de 
får ickebesprutat foder. 20 % visste inget specifikt eller visste inte något. 43 % sade att de 
valde  KRAV  produkter  när  de  handlade  och  11  %  sade  att  de  inte  köper  KRAV 
produkter. De resterande 43 % av konsumenterna sade att de köper KRAV ibland.
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När konsumenterna blev tillfrågade om varför de köper eller inte köper KRAV var det tre 
alternativ som avgjorde deras val. 34 % sade att det berodde på miljöfrågan, 31 % sade 
att  det  berodde på  ekonomi  och  35 % sade att  det  berodde på  bättre  djurhälsa.  Vid 
tillfrågan  om  vad  som  kan  vara  bättre  för  kor  hos  KRAV  jämfört  med  de  på 
konventionellt tror 6 % av konsumenterna att det inte finns någon märkbar skillnad. 37 % 
tror att längre utevistelse ger bättre förhållanden för kor. 17 % tror att korna har det bättre 
när  lantbrukarna  tar  eget  ansvar  och 40 % tror  att  korna har  en bättre  miljö  som är 
anpassad för djuren (tabell 3).

Tabell 3. Resultat av frågor till konsumenter angivet i %

Fråga 1. Känner du till KRAVs produkter?

Ja Nej
97% 3%
Fråga 2. Kan du berätta vad du vet om KRAV, vilka delar i KRAV:s djurhållning är 
viktigast för dig?
Miljövänligt Längre utevistelse Vet ej specifikt Icke besprutat foder
31% 26% 20% 23%

Fråga 3. Väljer du KRAV märkta mejeri och köttprodukter?

Ja Nej Ibland
43% 11% 46%

Fråga 4. Varför/varför inte?

Bättre djurhälsa Ekonomisk fråga Miljöfråga
34% 31% 34%
Fråga 5. Vad tror du är bättre för de mjölkkor som hålls hos KRAV lantbrukare i 
jämförelse med de som hålls konventionellt?
Längre utevistelse Lantbrukarens ansvar Miljön anpassad Ej märkbar skillnad
37% 17% 40% 6%

5.3 Intervju med djurskyddsinspektörer

5.3.1 Länsstyrelse

Djurskyddsinspektören  på  Södermanlands  länsstyrelse  ansåg  att  brister  som finns  för 
mjölkkor i regelverket gäller de kor som är uppbundna. Detta då de får svårt att utföra 
naturliga beteenden som exempelvis  klia sig,  slicka kalven och att  hålla  sig rena.  De 
miljöer  som inspektören  ansåg  främja  kornas  naturliga  beteenden  är  lösdrift  och  en 
betesperiod under sommaren.

Inspektören upplevde själv att det arbete de gör leder till att förbättringar sker inom den 
svenska djurhållningen. Dock finns det undantag där inget förändras. Problem som man 
stött på över inom den svenska hållningen av mjölkkor omfattar flera saker. Däribland 
smutsiga djur, brister för kornas klövhälsa, dålig stallmiljö till följd av dålig ventilation, 
oanvända kalvningsboxar och sämre djurhälsa pågrund av helspaltsboxar. Djur som inte 
kan utföra naturliga beteenden är också ett återkommande problem. Enligt inspektören 
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borde ekologiska gårdar ha bra möjligheter till att ge djuren förutsättningar till att bete sig 
naturligt.  Dock  beror  det  oftast  välfärden  av  djuren  på  djurhållningsformen  och 
djurhållaren. Det finns KRAV gårdar som inte har bättre djurhållning än konventionella.

5.3.2 KRAV

På första frågan om brister i regelverket beskriver inspektören att de jobbar efter KRAV 
och  EU  förordningens  regelverk  och  att  de  även  kommer  ha  IP  Sigill  inom  HS 
certifiering. Inspektören ser också de ekologiska regelverken som de som är mest positiva 
för djuren i fråga. Enligt inspektörens erfarenhet upplever många att den längre tiden som 
en kalv måste vara hos kon inom KRAV skapar större separationsproblem. Många skulle 
vilja ta bort den tidigare. Det är en kompromiss då korna används till att producera mjölk 
men det kan dock upplevas som negativt.  Inspektören uttrycker att hon inte ser några 
större  brister  och  att  de  ekologiska  regelverken  är  mer  anpassade  för  djuren. 
Kompromissen över naturligt beteende menar hon att de är trots allt domesticerade djur 
som kräver vård av dem som föder upp dem.

Miljöer  som enligt  inspektören  främjar  djuren  är  lösdriftsystem,  välströade  och  torra 
liggytor, betesmöjligheter och utomhusvistelse. Hon tycker definitivt att arbetet leder till 
förbättringar  för  djuren  och  deras  beteende  gynnas.  Producenter  som är  anslutna  till 
regelverken och certifieringen besöks årligen.

Hennes erfarenheter gör att hon anser att ”dåliga/sämre djurstallar” kan fungera bra om 
det sköts på rätt sätt. Kunniga lantbrukare kan kompensera begränsad utrustning på andra 
sätt. Problem dyker oftast upp när det brister i kunnande, vilja, ekonomi, intresse och att 
djuren behandlas dåligt och de flesta fall hon har stött på beror på något av detta. Det är 
alltid människan bakom problemen. Hon upplevde fler tragiska fall när hon jobbade på 
kommunnivå än nu när hon jobbar med ekologisk certifiering.

6. Diskussion

Ekologiska gårdar och studier runt dessa och deras produktion är relativt nytt i Sverige 
historiskt sett. Djurens hälsa och välfärd har varit en drivande punkt och då främst av 
konsumenter.  De första gårdarna och organisationer  av den ekologiska typen uppkom 
under 80-talet men det är under de senaste åren som vetenskapsetablissemang har börjat 
intressera  sig och genomföra studier (S.  M. Thamsborg,  2001). Kritik  har riktats  mot 
ekologiska gårdar och då bland annat av veterinärer (Hammarberg, 2001). Detta beror på 
att djur som lever ett mer naturligt liv kan i större utsträckning drabbas av sjukdomar t.ex. 
parasiter på bete (Lund, 2006; Lund & Röcklingsberg, 2001). KRAVs regler säger att 
förebyggande behandling av sjukdomar inte är tillåtet (Lund & Algers, 2003).

De flesta av bönderna som vi talat med har lösdrift för sina mjölkkor. Samtliga bönder 
som är  anslutna  till  KRAV  måste  ha  dem  lösgående,  äldre  byggnader  med  bås  för 
uppbindning är inte tillåtna. En värdering som gjordes fann att lösdrift var mer lämpligt 
för mjölkkor än det konventionella systemet (Sundrum, 2000). Detta stämmer bra med 
det faktum att kor är flockdjur som normalt rör sig över stora områden för att beta och 
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lösdrift ger korna möjlighet till att kunna utföra en del av det beteendet under hela året. 
Sociala  beteenden  som  tillkommer  i  lösdrift  kan  påverka  korna  och  en  studie  med 
kvalitativa värderingar har gjorts för att se hur det påverkar deras välfärd (Rousing & 
Wemelsfelder, 2005). Lösdrift tenderar också att ge upphov till mindre besättningar som 
kan medföra  mindre trängsel  och bättre  fot  och hovhälsa (Hovi et  al.,  2002).  En bra 
uppbyggd lösdrift med bra liggplatser hjälper också korna när de lägger och reser sig. 
Delvis för att skydda hasar och juver men också för att  kor har ett specifikt  res- och 
läggningsmönster  som de  behöver  utrymme  till  att  genomföra  (Hulsen,  2008).  Flera 
tidigare studier om lösdrift visar även att korna har en bättre hälsa och välfärd (Regula et 
al., 2004; Sundrum, 2000).

En  av  metoderna  för  att  ge  mjölkkor  möjlighet  till  att  bete  sig  naturligt  är  ge  dem 
möjlighet till bete. Under svensk lag måste djuren ha bete under sommarperioden och den 
tid de behöver vara ute varierar beroende på var i Sverige man befinner sig. Inga av de 
tillfrågade bönderna håller sina djur ute mindre än tre månader. Istället går de ute upp till 
fem månader eller mer vilket är mer naturligt för korna. Betet innefattar då att de kan röra 
sig runt som flock, uppleva en annan omgivning, beta, ligga och idissla i gräset och leka. 
Mjölkproduktion med bete ses generellt sett som fördelaktigt djurens välfärd (Tucker et 
al., 2006). 

I och med att korna används för att få mjölk uppstår en konflikt när kalven inte kan gå 
kvar  hos  sin  mamma.  Detta  gör att  man kompromissar  mellan  tiden  som kalven och 
mamma får gå tillsammans som är det naturliga mot att så snabbt som möjligt kunna 
börja mjölka kon. Den svenska lagen anger enbart att kalven måste få råmjölk och inte en 
specifik  tid den ska vara hos sin mamma.  Enligt  de allmänna råden bör kon dock få 
tillfälle  att  slicka  sin  kalv.  Det  finns  argument  mot  och  för  detta.  En  del  anser  att 
separationsproblemen blir mindre ju snabbare man tar bort kalven och andra att korna bör 
få  göra  det  som kommer  naturligt  för  dem.  Hos  KRAV måste  korna  stanna  hos  sin 
mamma minst tre dygn men det var dock inga av samtliga bönder vi intervjuade som tog 
bort kalvarna tidigare än ett dygn. En av bönderna ansåg att ett bra alternativ är att ta bort 
kalvarna tidigt men då tillåta dessa att gå med flera kalvar hos en amko.

Kornas modersinstinkt drivs, liksom andra däggdjur, av hormoner men relativt få studier 
har gjorts på ämnet. Beteenden som kon då normalt utför är att isolera sig, slicka kalven 
och  skapa  ett  band  med  den.  Dessa  beteenden  går  inte  att  komma  ifrån  då  de  är 
instinktiva och börs ta hänsyn till när man handskas med kor. Avel och selektion skulle 
kunna ge kor med svagare band mellan kalven men jag har dock aldrig hört någon utföra 
detta. I och med att i avvänjningen i vanliga fall är gradvis process påverkar det både kon 
och kalven men till en grad som är något oklar då studier i detta ämne är få. Detta gäller 
också  beteenden  som kommer  före  avvänjningen (von Keyserlingk  & Weary,  2007). 
Uppfattningen  om  hur  separationen  påverkar  djuren  varierar  från  person  till  person. 
Troligtvis  beror  det  också  på  individerna  som  bönderna  äger  eftersom  korna  inte 
nödvändigtvis reagerar på samma sätt i liknande situationer. Av svaren från bönderna att 
döma uppfattas det att det är korna som reagerar kraftigast på separationen medan kalven 
påverkas  lite  eller  inte  alls.  Tidigare  studier  visar  att  korna  reagerar  kraftigare  på 
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separationen ju längre tiden de spenderar med kalven är (Stěhulova et al.,  2007). Det 
skulle behövas studier på detta för att avgöra hur väl böndernas uppfattning stämmer.

Ingen av de tillfrågade bönderna för KRAV sade att djurens naturliga beteenden var den 
drivande kraften bakom varför de valt den typen av djurhållning.  De talade om bättre 
ekonomi, efterfrågan för ekologiska produkter och komma bort från besprutning. Även 
de konventionella bönderna talade om annat än djurens beteenden. Undersökningar har 
visat att bönder ser djurs välfärd i form av bra hälsa och produktion medan konsumenter 
ser djurs välfärd som frihet och möjlighet till naturligt beteende (Lund, 2006). Även om 
fallet är att främjandet av de naturliga beteendena och välfärden som man får genom det 
inte är en fokus är bönderna medvetna om dem. Exempelvis tycker de flesta att lösdrift 
främjar  dessa  beteenden  och  att  betet  är  viktigt.  De  talar  också  för  att  förbjuda 
uppbindning och att ha hårdare regler för bete och utevistelse.

Att en av de drivande krafterna för den ekologiska produktionen av mjölk är efterfrågan 
är inte på något sätt främmande. Utvecklingen av gårdar som kan erbjuda produkter som 
är hälsosamma och ger fördelar åt djuren har kommit i samband med att konsumenter 
blivit mer medvetna om miljöaspekter och djurhälsa (Thamsborg, 2001). Detta märktes 
när vi intervjuade konsumenter. De som kände till KRAV visste också i stor utsträckning 
hur det på något sätt främjar korna. Konsumenterna anser att längre utevistelse och bättre 
anpassad miljö är viktigt och erbjuds hos KRAV. Det var dock intressant att få veta att en 
del  konsumenter  tycker  att  lantbrukarens  eget  ansvar  gör  mycket  för  kornas 
levnadsförhållanden. Ett skäl till varför konsumenter bara köper ibland beror på ekonomi 
då de tycker att produkterna är dyra. Dock är det möjligt att allteftersom efterfrågan ökar 
på produkter som kommer från gårdar med bra djurhälsa minskar priset.

Hälsoaspekten bland korna återkommer  mycket  i  artiklar  och med skilda åsikter.  Det 
finns studier som tyder på att hälsan hos kor på ekologiska gårdar är generellt bättre än på 
konventionella gårdar (Byström et al., 2002). Andra säger dock att hälsan hos dessa kor 
inte är bättre eller densamma (Hovi et al., 2003). Eftersom jämförande studier är relativt 
få och de flesta fokuserar på kornas hälsa och inte på naturliga beteenden är det svårt att 
komma  fram  till  något  konkret  (Lund  &  Algers,  2003).  En  sak  som  kan  vara  ett 
underliggande problem till detta är det faktum att det inte finns några klara riktlinjer eller 
bas för djuretik inom ekologiska produktioner (Lund, 2006).

En viktig punkt i den här studien ligger i de bönder vi har intervjuat. Johan Loberg på 
jordburksverket gav oss ett nummer till Lars Gunnar Samuelsson på LG Husdjurstjänst 
som i sin tur gav oss en lista på bönder att kontakta. Det viktiga att påpeka är att detta är 
bönder han fann lämpliga för oss att intervjua, helt enkelt för att vi skulle vara välkomna 
hos dem. Hade vi kontaktat böndar (både konventionella och KRAV) på måfå hade vi 
med stor sannolikhet inte välkomnats av alla.

Djurskyddsinspektörerna  på  länsstyrelsen  och  KRAV hade  samstämmiga  åsikter  med 
tidigare studier om att uppbundna kor är en sämre form av djurhållning då det förhindrar 
naturliga  beteenden.  Studier  har  visat  på  att  de  som  jobbar  inom  certifiering  inom 
ekologiska  produktioner  anser  att  utformningen  av  gårdarna  är  positiva  för  djurens 
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välfärd  och  hälsa  (Hovi  et  al.,  2002).  Bete  och  utevistelse  ses  som  främjande  av 
beteenden.  För  inspektören  på  KRAV  är  avvänjningen  av  kalven  en  viktig  del  att 
uppmärksamma då många producenter enligt henne skulle vilja ta bort den från mamman 
tidigare. Detta känns igen i tidigare studier. 

Inspektörerna på respektive produktion upplever att deras arbete är bra för kornas välfärd 
och ger resultat. Dock anser båda att problem uppstår i form av dem som sköter djuren. 
När det blir problem är det nästan alltid den mänskliga faktorn bakom det. Inspektören 
för KRAV påpekade att en kunnig lantbrukare kan få dåliga djurstallar att bli användbara 
utifrån de resurser som finns att använda. Drivkraften hos dem som har mjölkproduktion 
är viktig för att ge korna de bästa förutsättningarna. Inspektören på KRAV upplever att 
problem  som  kan  finnas  dyker  upp  i  större  utsträckning  på  konventionella  gårdar. 
Inspektörer  på  länsstyrelsen  anser  att  KRAV inte  ger  några  bättre  förutsättningar  för 
mjölkkor  än  de  konventionella.  De  anser  att  det  beror  på  djurhållningsform  och 
djurhållaren. Eftersom åsikterna skiljer sig mellan två individer med samma typ av jobb 
behövs fler undersökningar och studier för att få fram ett konkret svar.

7 Slutsats

Av att döma av den här studien finns det mycket som tyder på att mjölkkors möjligheter 
till att kunna bete sig naturligt är viktigt för människor, både konsumenter och de som 
jobbar med djuren. Det är dock tydligt att åsikter om hur detta ska göras skiljer sig stort. 
Även om studier har gjorts i ämnet är dessa relativt få ännu och fokuserar för det mesta 
på hälsa och inte naturligt beteende. Fler studier skulle behövas göra för att ge mer fakta. 
Både konventionella och KRAV anslutna mjölkproduktioner ger möjligheter till naturliga 
beteenden för korna men det begränsas alltid av kompromisser för att uppnå målet med 
produktionen i sig. KRAV ger bra förutsättningar för mjölkkornas naturliga beteenden 
utöver de svenska lagarna men mycket beror just på lantbrukarnas eget ansvar.
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10. Bilagor

10.1 Bilaga 1

Frågeformulär, konsumenter

1. Känner du till KRAV:s produkter?

2. Kan du berätta  vad  du  vet  om KRAV, vilka  delar  i  KRAV:s  djurhållning  är 
viktigast för dig?

3. Väljer du KRAV märkta mejeri och köttprodukter?

4. Varför/varför inte?
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5. Vad  tror  du  är  bättre  för  de  mjölkkor  som  hålls  hos  KRAV  lantbrukare  i 
jämförelse med de som hålls konventionellt?

10.2 Bilaga 2

Frågeformulär, lantbrukare

1. Hur håller du dina mjölkkor?

 

Uppbundna (kort/långbås) □  

 Lösdrift □  

2. Hur många månader per år håller du dina mjölkkor utomhus?

Under tre månader □

Tre till fem månader □

Mer än fem månader □

3. Vid vilken ålder avvänjer du dina kalvar?
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Mindre än ett dygn □

Ett till fyra dygn □

Mer än fyra dygn □

4. Hur upplever du att kon/kalven reagerar på separationen?

Inte alls □ □
Lite □ □
Mycket □ □

5. Varför har du valt den här typen av djurhållning KRAV/konventionell, vilka delar 
av den främjar djurens naturliga beteenden?

6. Hur skulle du vilja förändra djurhållningen för Sveriges mjölkkor till det bättre?

10.3 Bilaga 3
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Frågeformulär, djurskyddsinspektörer

1. Vilka brister ser du i erat regelverk för djur inom mjölkproduktion att utföra sina 
naturliga beteenden?

2. Vilka  miljöer,  t.ex.  i  ladugårdar  eller  utomhus,  främjar  djurens  naturliga 
beteenden?

3. Upplever du att ditt arbete leder till förbättrade förhållanden för djur inom svensk 
djurhållning?

4. Kan du ge exempel på egna erfarenheter som du upplevt problematiska inom den 
svenska djurhållningen?

5. Anser  du  att  de  KRAV  anslutna  gårdar  som  du  besökt  ger  mjölkkor  bättre 
möjligheter att  utföra sina naturliga beteenden?  (Denna fråga ställs  endast till 
inspektörer från länsstyrelsen vilka ser både KRAV anslutna och konventionella 
gårdar).
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