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1 Abstract  

The aim of this study was to investigate which elements that functioned in a positive way on 

the natural behaviors of dairy cattle among KRAV certificated and conventional farms. The 

study was based on reading of earlier research and completed by interviews with farmers, 

animal health inspectors and consumers. The results showed us that the KRAV certificated 

farms used only loose housing barns and that the cattle were allowed a pasturetime of five 

months, or more, in one year. Our interviews with the consumers confirmed that KRAV was a 

well known trademark. The conventional farms were more flexible in their choice of housing 

systems, and used both loose housing barns and barns with the cattle tethered. For those 

animals the pasturetime in one year were kept down to three to five months. During the 

interviews with the animal health inspectors it came to our knowledge that they valued 

elements as long pasturetime and loose housing barns to support the natural behaviors of the 

animals. These factors also stood well in line with our own conclusions about what would 

function in a positive way on the natural behaviors of dairy cattle. This was confirmed not 

only by interviews but also by earlier research. The KRAV certificated farms fulfilled the 

terms of long pasturetime and loose housing barns in a stronger way.     

1 Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som gynnade de naturliga beteendena för 

mjölkkor vid KRAV certifierade respektive konventionella besättningar. Grunden till denna 

studie utgjordes av litteraturstudier vilka kompletterades med intervjuer av lantbrukare, 

djurskyddsinspektörer och konsumenter. Resultaten visade bland annat att vid KRAV 

anslutna lantbruk tillämpades endast lösdrift, samt att mjölkkorna vistades utomhus fem 

månader eller mer, per år. Konsumentintervjuerna bekräftade att KRAV var ett välkänt 

varumärke. De konventionella lantbruken varierade sina stallsystem mellan uppbundet och 

lösdrift. Utevistelsen för korna begränsades här till tre till fem månader per år.            

Allmänmeningen bland djurskyddsinspektörerna var att djuren mådde väl av lång utevistelse 

samt att få hållas vid lösdriftssystem, vilket stödde vår slutsats gällande vilka faktorer som 

skulle vara gynnsamma för djurens naturliga beteenden. Detta bekräftades inte enbart vid 

intervjuerna utan även vid studier av litteraturen. Djurhållning med lång utevistelse samt 

stallsystem på lösgående basis uppfylldes i större grad vid KRAV certifierade lantbruk.  
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2 Introduktion 

Ett ekologiskt lantbruk samt den ekologiska djurhållningen ökar allt mer i Sverige. Då en 

svensk lantbrukare tar ett beslut att övergå till ekologisk produktion, kan hon också välja att 

ansluta sig till KRAV (www.krav.se) . Regeringens mål för ekologisk produktion till år 2010 

är att andelen certifierad ekologisk odling ska öka till minst 20 % av jordbruksmarken. Den 

ekologiska djurhållningen anses främja djurens möjlighet till ett naturligt beteende och en 

värdig tillvaro. Under år 2006 uppmättes dryga 95000 av Sveriges nötkreatur som ekologiskt 

verksamma, vilket under 2007 hade ökat till 110000 (Jordbruksstatistik årsbok 2009). 

Nötkreaturens historia samt dokumentationer om dessas antal och användningsområden 

sträcker sig långt tillbaka i tiden. Domesticeringen av nötkreatur påbörjades för ungefär 9000 

år sedan, från dessa förfäder kom sedan oxarna att få en stor betydelse som arbetsdjur. Det 

påträffades dock för 4000 år sedan en egyptisk bild av en ko som mjölkas (Jensen 2006). De 

beteenden vilka ej påverkats av domesticeringen är till exempel äta, dricka, para sig och slåss. 

Däremot har domesticeringen medfört att vissa beteenden utlöses av andra retningar än de 

ursprungliga. Kornas mjölknedsläpp utlöses av människan och av maskinen istället för enbart 

av kalven. Under betet får kon möjlighet att i större grad leva som sina förfäder med mindre 

påverkan från människan. Även om människan idag styr exempelvis flocksammansättning 

och individantal så kan djuren under betet sluta sig samman i flock samt förflytta sig under 

sökandet av föda (Nilsson 1980). De naturliga beteenden vilka är typiska för nötkreatur är 

bland annat ett frigående liv i flock. Den normala dygnsrytmen beskrivs vanligen genom att 

de delar sin tid mellan betning, idissling och vila (Jensen 1983). Vilan sker normalt under 

korta perioder under dygnets mörka timmar, vilket de gör liggandes. Även när de idisslar 

föredrar kon att ligga ned på en skyddad plats (Jensen 2006). Under naturliga förhållanden 

avlägsnar sig kon vid tiden för kalvning från sin flock (Lidfors 1994). Den nyfödda kalven har 

inte en tillräcklig mängd antikroppar som skydd mot smittämnen, men i råmjölken får kalven 

antikroppar mot desamma smittämnen som modern varit utsatt för under tiden före 

kalvningen. Kalven kan också själv börja bilda antikroppar av ämnen vilka finns i råmjölken. 

Efter 24 timmar är inte längre kalvens tarmvägg genomsläpplig för antikropparna som den får 

i sig med råmjölken, det är därav essentiellt för kalven att dia råmjölk så snart som möjligt 

efter dess födsel (Lärn-Nilsson et al. 1995). Kalven lever sedan vid sin biologiska moders sida 

och mängden diad mjölk minskar i takt med att kalven växer. När den uppnår en ålder av åtta 

till elva månader är den helt avvand från modersmjölken (Lindsäth 2006). Många av dagens 

studier nämner begreppet välfärd i sina debatter gällande djurens naturliga beteenden. Att 

definiera begreppet välfärd kan tyckas komplicerat. Jensen (1996) benämner det som en 

samlande beskrivning på djurets tillstånd, där man exempelvis kan studera deras beteende, 

fysiologi, hälsa med flera. I Fraser & Broom (1997) förklarar de att ett djurs välfärd är 

huruvida en individ klarar av att hantera en situation eller miljö, således har ett stressat djur en 

låg välfärd ty det har misslyckats med att hantera den situation som den befinner sig i. Vid 

studier av hälsotillståndet hos mjölkkor har det påvisats att besättningar vid ekologiskt 

verksamma lantbruk uppvisar en bättre hälsa och välfärd (Granstedt et al. 1998). Med 

utgångspunkt i mjölkkors naturliga beteenden har vi därför valt att undersöka vilka 

besättningar, hos KRAV certifierade respektive konventionellt verksamma lantbrukare, som 

enklast kan utföra dessa beteenden.  

2.1 Bakgrund 

Nästkommande stycken ämnar tydliggöra några olikheter i de respektive regelverken. 

Kommande aspekter fann vi intressanta och relevanta, ty de möjliggjorde en vidare diskussion 

kring vilka faktorer som gynnade de naturliga beteendena för mjölkkor. 

 

http://www.krav.se/
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2.1.1 Jordbruksverket 

De lantbrukare vilka tillämpar en konventionell djurhållning i Sverige rättar sig efter de 

bestämmelser som tillhandahålls av Jordbruksverket.                                                          

Dessa utgörs av: 

 

 Djurskyddslagen SFS nr: 1988:534 

 

 Djurskyddsförordningen SFS nr: 1988:539 

 

 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom 

lantbruket mm. DFS 2007:5.     

 

I den konventionella stallmiljön får djuren hållas uppbundna samt att det under vissa 

förutsättningar får användas spaltgolv som liggyta.                                                                                      

Gällande betesperioden skall de mjölkkor som lever i mellersta Sverige ges en 

sammanhängande betesperiod på tre månader, någon gång mellan 1/5 – 15/10. För mjölkkor 

ska utevistelsen under denna period vara minst sex timmar per dygn. Under årets övriga tid 

finns ej krav på daglig utevistelse.                                                                                           

När kon kalvat får separation mellan moder och avkomma ske direkt efter förlossningen, dock 

krävs att kalven får i sig råmjölk senast sex timmar efter dess födelse. Kalvar skall sedan ej, 

med vissa undantag, hållas ensamma om de överstigit en ålder av åtta veckor 

(www.jordbruksverket.se). 

                                                                

2.1.2 KRAV 

År 1985 bildades kontrollföreningen för alternativ odling, KRAV. De har under de gångna 

åren formulerat ett regelverk vilket gäller utöver djurskyddslagen och efterföljs av anslutna 

lantbrukare. Varumärket har skapat sig en välkänd profil och känns idag igen av 96 % av 

svenska folket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

De lantbrukare i Sverige vilka tillämpar en ekologisk djurhållning kan välja att ansluta sig till 

KRAV.  De efterföljer således bestämmelserna från Jordbruksverket samt KRAV:s regler 

utgåva januari 2010.                                                                                                                                                                             

Stallmiljön skall ge djuren möjlighet att röra sig fritt, de får således inte vara uppbundna. 

Undantag förekommer dock till exempel vid besättningar som tillämpat uppbindning tidigare 

än 2000-08-24. Dessas djur skall rastas regelbundet.                                                     

Spaltgolv får användas endast om hälften av golvytan är heltäckande.                                                                                         

Betessäsongen sträcker sig över samma tidsspann som nämnts för konventionella besättningar 

(www.jordbruksverket.se). Under denna tid ska mjölkkor vara ute så länge per dygn att de 

hinner beta sex kg torrsubstans samt att utevistelsen fördelas på två betespass. Utöver dessa 

tre månader krävs det en minst två månader lång utevistelseperiod fördelad före och eller efter 

betessäsongen, djuren ska då vara ute en del av dagen. Det rekommenderas under resterande 

tid av året att djuren hålls ute så mycket som möjligt, exempelvis på hårdgjord yta i 

anslutning till stallet under den tid bete ej finns att tillgå.                                                                                               

Moderdjur skall ges en avskild förlossning. Separation mellan moder och avkomma efter 

avslutad kalvning får ske tidigast tre dygn efter födseln. Denna tid avser råmjölksperioden. 

Kalvar får hållas i ensambox i maximalt en vecka sedan ska de hållas i grupp, i undantagsfall 

får denna tid utökas, dock med förutsättningen att boxstorleken dubbleras. Finns det ej 

ammkor att tillgå efter separationen skall det för kalvarna finnas en automatiserad spene, 

vilken möjliggör att de diar i en naturlig ställning (www.krav.se).        

http://www.jordbruksverket.se/
http://www.krav.se/
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2.1.3 Syfte 

En jämförande studie mellan konventionella och KRAV anslutna jordbruk kan lätt anta allt 

för stora proportioner, därför avgränsar vi vårt arbete till en studie av mjölkkors naturliga 

beteenden samt huruvida de kan komma till uttryck vid de olika lantbrukstyperna. Vårt syfte 

med studien är att undersöka vilka faktorer som är mest gynnsamma för mjölkkors naturliga 

beteenden och välfärd. De lagar vilka tillhandahålls av jordbruksverket 

(www.jordbruksverket.se) och efterföljs av såväl konventionella som KRAV certifierade 

lantbrukare, samt KRAV:s regler utgåva 2010 som ytterligare förutsättning för KRAV:s 

anslutna lantbrukare (www.krav.se), bildar en utgångspunkt till vår centrala frågeställning:                                                                                                            

”Inom vilka mjölkkorsbesättningar kan djuren enklast utföra sina naturliga beteenden?”    

                                                                                                                                                      

3 Material och metod 

I huvudsak utgjordes detta examensarbete av litteraturstudier, men vi har valt att komplettera 

med intervjuer av lantbrukare, djurskyddsinspektörer samt konsumenter.  

3.1 Lagar och regelverk 

Bakgrunden beskrev de delar av regelverken för konventionellt respektive KRAV anslutet 

jordbruk som utgjort våra fokuseringspunkter. För att skapa oss en grundförståelse för de 

olika regelverken som tillämpades av lantbrukarna, läste vi igenom dessa på deras hemsidor, 

se www.krav.se samt www.jordbruksverket.se. Skillnader för lantbruksverksamhet i Sverige 

kunde till exempel utläsas gällande områdena stallmiljöer, betessäsonger och kalvens tid med 

modern innan de separeras. Dessa skillnader utgjorde således grunden för vår fortsatta studie.  

 3.2 Litteratur  

För att finna litteratur, såsom böcker och vetenskapliga artiklar har vi utgått från sökmotorer 

vilka tillhandahölls av Linköpings Universitet. Sökord som användes har varit exempelvis 

”dairy cows and welfare”, ”dairy cows and weaning”, ” mjölkkor och naturligt beteende” etc.                  

Vi besökte även statsbiblioteket för att söka fakta. Vi fann både böcker samt artiklar vilka 

visade sig vara användbara. 

3.3 Intervjuer 

Vi beslutade oss för att intervjua lantbrukare, djurskyddsinspektörer från KRAV och 

länsstyrelsen samt konsumenter.                                                                                              

När vi formulerade frågor inför dessa intervjuer (bilaga 1-3) utgick vi från de skillnader vi 

fann i regelverken, vilka presenterades i bakgrunden.                                                             

För att komma i kontakt med lantbrukare som var villiga att besvara våra frågor kontaktade vi 

först Johan Loberg på Jordbruksverket. Han tipsade oss om Lars Gunnar Samuelsson på LG 

Husdjurstjänst vilken vi kontaktade per telefon. Lars Gunnar sände oss en lista över lämpliga 

lantbrukare aktiva inom den konventionella och KRAV anslutna sektorn, vilka vi sedan 

kontaktade även dem per telefon.                                                                                         

Totalt besöktes samt genomfördes intervjuer vid sex besättningar varav tre var KRAV 

certifierade och tre stycken konventionellt verksamma.                                                                                           

För att komma i kontakt med djurskyddsinspektörer kontaktade vi organisationen KRAV per 

telefon, vi fick där tips om att kontakta Gunnel Sigurd. Vi sände ett mail med bifogat 

frågeformulär (bilaga 2) vilket returnerades med tillhörande svar några dagar senare. Gällande 

djurskyddsinspektörer från den konventionella sektorn, vilka naturligtvis också fastställde att 

djurskyddslagen efterföljdes även på KRAV certifierade lantbruk, ringde vi länsstyrelsen.                                                                                                                              

http://www.jordbruksverket.se/
http://www.krav.se/
http://www.jordbruksverket.se/
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Vi kontaktade sedan ett flertal län via mail med bifogat frågeformulär (bilaga 2) vilket 

returnerades från Södermanlands län och Britt – Liz Olsson några dagar senare. Totalt erhölls 

således ett svar från lässtyrelsens djurskyddsinspektörer och ett svar från de som 

representerade KRAV.                                                                                                             

När turen kom till konsumenterna gick vi till olika närbutiker och intervjuade (bilaga 3) totalt 

35 personer.        

3.4 Sammanställning av material  

3.4.1 Intervjuer lantbrukare 

Vi använde Word för att skapa tabeller vilka visade resultaten från frågorna 1 – 4. Fråga fyra 

delades in i två tabeller för en enklare överblick. Frågorna 5 – 6 redovisades i resultatsdelen 

som löpande text då dessa svar ej var lämpliga att sammanställa i diagram (bilaga 1). 

3.4.2 Intervjuer djurskyddsinspektörer 

Dessa svar redovisades även de i form av löpande text då inte heller dessa var lämpliga att 

sammanställa i diagram (bilaga 2). 

3.4.3 Intervjuer konsumenter 

Efter att vi läst svaren från konsumentintervjuerna skapade vi för varje fråga några 

svarsalternativ, vilka i sin helhet var representativa för de svar vi erhållit. Vi använde sedan 

Excel för att sammanställa ett diagram vardera av frågorna 1 – 5 (bilaga 3).  
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4 Resultat 

I nästkommande stycken presenteras de resultat vilka erhölls vid de respektive intervjuerna. 

4.1 Lantbrukare    

                                                                                                                                                 
Tabell 1. Antal besättningar vilka hölls i lösdrifts- respektive uppbundna system vid besökta lantbruk. 

Typ av lantbruk Lösdriftsbesättningar Uppbundna besättningar 

KRAV 3 0 

Konventionell 2 1 

Gällande frågan (bilaga 1) huruvida djuren hölls uppbundna eller lösgående, visade tabell 1 

att de KRAV certifierade lantbrukarna endast tillämpade lösdriftssystemet.                               

Hos de konventionella lantbrukarna använde sig två tredjedelar av lösdrift och den resterande 

tredjedelen höll sina djur uppbundna.                                                                                              

Tabell 2. Antal månader per år besättningarna hölls utomhus.         

Typ av lantbruk Under tre månader Tre till fem månader Mer än fem månader 

KRAV 0 2 1 

Konventionell 0 3 0 

Tabell två visade att alla de konventionella lantbrukarna höll sina besättningar ute tre till fem 

månader per år. Likaså gjorde två tredjedelar av de verksamma inom KRAV, den resterande 

tredjedelen höll sina djur ute mer än fem månader per år.                                                     

Tabell 3. Antal dygn fram till kalv/moder separation.     

Typ av lantbruk Mindre än ett dygn Ett till fyra dygn Mer än fyra dygn 

KRAV 0 1 2 

Konventionell 0 3 0 

I tabell 3 kunde vi utläsa att inom det konventionella lantbruket separerade alla lantbrukare 

kalven från modern inom tidsspannet ett till fyra dygn, så gjorde även en tredjedel av de 

KRAV certifierade. Övriga KRAV lantbrukare avvaktade med separationen till efter mer än 

fyra dygn.  

Tabell 4. Moderdjurets reaktion på separationen.        

Typ av lantbruk Inte alls Lite Mycket 

KRAV 0 1 2 

Konventionell 0 1 2 

Efter det att separationen genomförts visade tabell fyra, för såväl de konventionella som de 

KRAV anslutna besättningarna, att en tredjedel av mödrarna reagerade lite samt att två 

tredjedelar reagerade mycket på momentet.                                                                                     
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Tabell 5. Kalvens reaktion på separationen. 

Typ av lantbruk Inte alls  Lite Mycket 

KRAV 1 2 0 

Konventionell 0 3 0 

Vad det gällde kalvens reaktion på separationen visades det i tabell fem att av kalvarna hos de 

konventionella lantbrukarna reagerade alla lite. Hos två tredjedelar av de kalvar som kom från 

KRAV gårdar blev reaktionen likvärdig med de konventionellas. De övriga KRAV kalvarna, 

en tredjedel, reagerade inte alls på separationen.                                                                     

Vid de två sista frågorna under intervjuerna med lantbrukarna (bilaga 1) svarade de KRAV 

certifierade lantbrukarna att de valt KRAV:s djurhållning ty de ansåg det positivt att hålla 

djuren utomhus året runt, de ville komma ifrån användandet av bekämpningsmedel samt att 

kalvhållningen var bättre ur ett välmåendeperspektiv för kalvarna.                             

Lantbrukarna med de konventionella besättningarna svarade att det dels var en ekonomisk 

fråga, samt att det viktiga var djurens välmående såsom fri tillgång till grovfoder.                                                    

Allmänt gällande förbättringar inom Sveriges djurhållning ansåg de KRAV anslutna 

lantbrukarna att förbud borde införas mot uppbundna djur och spaltgolv.                               

En av de konventionella ansåg även han att förbud mot uppbundna djur borde införas, dennas 

besättning hölls lösgående.                                                                                                        

De konventionella lantbrukarna påpekade att det fanns gårdar där minimikravet på tre 

månaders betessäsong ej efterföljdes, samt att kontroller gällande detta borde skärpas.    
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4.2 Djurskyddsinspektörer 

Under intervjuerna med djurskyddsinspektörerna (bilaga 2) erhöll vi följande resultat från 

organisationen KRAV.                                                                                                     

Gällande regelverken ansåg de ej att några nämnvärda brister fanns, ty den ekologiska 

djurhållningen byggde på att djuren skulle kunna utföra sina naturliga beteenden.                 

De påpekade här att de naturliga beteendena hos mjölkkor gynnades av djurhållning med 

lösdrift samt goda betes och utevistelsemöjligheter. De upplevde att deras arbete i stor grad 

verkade positivt på kvalitén av den svenska djurhållningen, även här då regelverken var 

uppbyggda för gynnsamma förhållanden för djurens naturliga beteenden. De beskrev att vid 

de tillfällen då de påträffat brister i den svenska djurhållningen, berodde detta ofta på den 

specifike lantbrukarens inställning och engagemang. Problem kunde uppstå då lantbrukaren 

brustit i kunnande, vilja, ekonomi samt intresse för djuren vilket kunde leda till att djuren inte 

behandlades väl.                                                                                                                        

Vid de intervjuer (bilaga 2) vilka genomfördes med representanter från länsstyrelsen 

förvärvdes följande resultat.                                                                                                                    

De poängterade att de djur vilka hölls uppbundna fick det svårare att utföra sina naturliga 

beteenden, vilket därav kunde ses som en brist i regelverken. Dessa djurskyddsinspektörer 

ansåg även de att system med lösdrift samt stora andelar utomhusvistelse kunde förväntas 

främja djurens naturliga beteenden. Gällande deras eget arbete upplevde de att det i vissa fall 

kunde leda till förbättringar inom den svenska djurhållningen, dock ej tyvärr vid alla 

situationer. Problem vilka ibland kunde uppvisas inom den svenska djurhållningen kunde vara 

överbeläggning, dålig klövhälsa, kalvboxar som ej användes samt sämre djurvälfärd som en 

följd av att djuren hölls i helspaltboxar. De nämnde också att även om ekologiska lantbruk 

borde ha goda möjligheter att låta djuren utföra sina naturliga beteenden, fanns det dock 

KRAV certifierade lantbruk vars djurhållning ej uppnådde en högre djurhälsa än de 

konventionella. 
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4.3 Konsumenter 

Figur 1. Andel konsumenter som kände till KRAV.         Figur 2. Konsumenternas kunskaper om KRAV. 

Vid konsumentintervjuerna visade det sig, vid frågan huruvida de kände till KRAV:s 

produkter eller ej (bilaga 3), att 97 % av de tillfrågade kände till KRAV.                            

Detta kunde utläsas i figur ett.                                                                                                

Figur två visade att cirka en tredjedel beskrev KRAV som en miljövänlig organisation. En i 

princip lika stor andel nämnde en längre utevistelse för de KRAV certifierade djuren som en 

betydande faktor för KRAV:s besättningar. Lite drygt en femtedel av de tillfrågade 

konsumenterna menade att ett ickebesprutat foder var viktigt för de berörda djuren.                                                                                           

Den återstående femtedelen kunde inte ange en specifik åsikt i gällande vilka delar av 

KRAV:s djurhållning som de ansåg var centrala. 

Figur 3. Andel konsumenter som köpte KRAV             Figur 4. Orsak till varför och varför inte de handlade  

märkta mejeri- samt köttprodukter.                             KRAV märkta produkter. 

I figur tre kunde vi utläsa att den största andelen av konsumenterna, 46 %, ibland inhandlade 

KRAV märkta produkter. Den grupp vilka enbart inhandlade utav KRAV:s sortiment 

utgjordes av 43 % och 11 % representerade den grupp där man ej handlar från den KRAV 

certifierade sektorn.                                                                                                                                           
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I figur fyra visades följdfrågan gällande varför och varför inte de tillfrågade konsumerade 

KRAV märkta produkter. Vi kunde där utläsa att 34 % köpte KRAV:s produkter ty de 

önskade bidra till en bättre djurhälsa genom att gynna denna djurhållningstyp.                                       

Vidare ansåg 32 % att det var en ekonomisk fråga huruvida det var möjligt eller ej att 

inhandla varor från KRAV, då dessa varor var något dyrare än de icke KRAV märkta.                                                                                                       

De resterande 34 % menade att det var gynnsamt för vår miljö med KRAV certifierat lantbruk 

samt att de därav önskade främja detta. 

I figur fem kunde vi se att 37 % av de 

tillfrågade trodde att, för de mjölkkor 

vilka hölls hos KRAV anslutna 

lantbrukare, var utevistelsen längre. En 

liten del, 6 %, förmodade att det ej fanns 

märkbara skillnader. De 17 % vilka 

nämnde lantbrukarens ansvar, 

förtydligade sig då de sade att oavsett 

vilket regelverk man skulle efterfölja, 

kom ändock slutligen alltid 

huvudansvaret för djurens välmående att 

tillfalla lantbrukaren själv.                   

Slutligen förmodade 40 % att vid de 

KRAV certifierades djurhållning kunde 

djuren enklare anpassa sig till den 

naturliga miljön, till exempel med hjälp 

av mycket utomhusvistelse.                                               
Figur 5. Fördelar konsumenterna trodde att kor på                                                                                             

KRAV certifierade gårdar kunde erhålla. 

5 Diskussion 

Sammantaget gällande de resultat vi erhöll kunde poängteras att KRAV certifierade 

lantbrukare gav sina besättningar möjlighet till en längre betessäsong samt enbart lösgående 

stallsystem. Dessa två faktorer var också de vilka djurskyddsinspektörerna, från den 

konventionella och den KRAV certifierade sektorn, värderade som värdefulla i frågan vilka 

faktorer som kunde gynna djurens naturliga beteenden. För KRAV som produkt fanns bland 

konsumenterna ett starkt mått av igenkännande samt ofta en positiv inställning till 

organisationen som sådan.                                                                                                          

Vi tog i vår diskussion hänsyn till det faktum att de lantbrukare vilka vi intervjuade ej valdes 

slumpvis, utan kontaktades på rekommendationer av Lars Gunnar Samuelsson (Intervjuer 

3.4). Detta innebar att de vi besökte var vana vid besök samt att de gärna besvarade våra 

frågor, om vi slumpvis kontaktat en lantbrukare med en sämre djurhållning hade med 

sannolikhet ej besöken mottagits lika vänligt, samt att resultaten eventuellt angivit annorlunda 

siffror. Totalantalet besökta lantbruk var också få, detta då studien i huvudsak riktades mot 

litteraturstudier. Tyvärr blev vi här också varse att de djurskyddsinspektörer vilka 

representerade länsstyrelsen, och därigenom arbetade med att besöka konventionella och 

KRAV certifierade besättningar, inte var villiga att delta i studien med rädsla för att bli 

felciterade. Slutligen erhölls dock svar från Södermanland.                                                

Konsumentintervjuerna insamlades relativt enkelt.                                                                                          
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5.1 Ur konsumentens perspektiv 

När organisationen KRAV själva undersökte huruvida deras varumärke var välkänt hos de 

svenska konsumenterna eller ej, fann de att 96 % kände till KRAV (www.krav.se), dessa 

siffror gick väl i linje med dem från vår egen undersökning där 97 % sade sig känna till 

KRAV.                                                                                                                                           

I flertalet av konsumenternas svar på vad de visste om organisationen KRAV var svaren 

allmänomfattande samt ej så specifika. Vid en översikt visades det dock att många av svaren 

innefattade begrepp som ”miljövänligt”, ”utevistelse” och ”hur fodret odlas”.                      

Vid tidigare gjorda undersökningar hade svar av liknande karaktär angivits samt att de KRAV 

märkta produkterna ansågs vara nyttigare att konsumera (Åkeson et al. 1995).                      

Av de totalt 89 % som vid vår undersökning ibland eller alltid inhandlade KRAV märkt, var 

ovanstående nämnda begrepp också orsaken till varför de önskade främja den KRAV 

certifierade djurhållningen. Utöver dessa begrepp nämndes att de djur som ingick i KRAV 

anslutna besättningar, kunde tänkas erhålla fördelar vilka gav dem större möjligheter att 

anpassa sig till den naturliga miljön. Denna beskrivning var även den något ospecifik och 

exakt vad innebörden av svaret var framgick ej.                                                                                                                                

Det var tydligt att KRAV märket var ett välkänt begrepp, det antogs dock att konsumenternas 

svar i många fall bottnade i den tillfrågades intuition. Denna byggdes med sannolikhet på 

kundernas förtroende för KRAV märket snarare än dessas faktiska kunskaper om 

organisationen som sådan. Detta förtroende innebar att det var betydelsefullt huruvida den 

KRAV certifierade produktionen verkligen bidrog till en bättre miljö friskare djur etc.                                          

Ty om mätbara förbättringar ej kunde påvisas gällande produktionssättet riskerade förtroendet 

att urholkas (Åkeson et al. 1995). De intervjuer vilka genomfördes riktades till totalt 35 

konsumenter. För ett mer allmänomfattande resultat hade fler genomförda intervjuer kunnat 

vara önskvärt.                                          

5.2 Miljön i stallet 

En besättnings hälsa samt dess möjlighet att utföra sina naturliga beteenden påverkades av 

stallets miljö. Vid tidigare undersökningar hade det visat sig att stallets system hade stor 

inverkan på smittrycket inom djurbesättningar. Detta betonade vikten av ett genomtänkt val 

av stallsystem, när en lantbrukare ämnade genomföra ny- eller ombyggnationer.                                                                                        

De typer av problem vilka kunde uppkomma inom båsbesättningar var fuktig luft, att djuren 

stod för tätt, stora mängder gödselgaser samt att bakterier förökade sig lätt (Suhr et al. 1997). 

Den miljö som mjölkkor omgavs av kunde även, i negativ riktning om den ej var anpassad 

efter djurens behov, inverka på deras aggressiva beteenden (Bengtsson 2008).                     

När det i Schweiz genomfördes en studie gällande bland annat hälsoaspekten, inom 

besättningar hållna vid olika stallsystem, fann man att de djur vilka hölls på lösgående basis 

uppvisade en bättre hälsa. I jämförelse med dem som tillhörde uppbundna besättningar 

(Regula et al. 2004). Vid ytterligare forskning med djurens hälsa i fokus, framkom även att 

vid de uppbundna besättningarna registrerades ett snitt av 118 sjukdomstillfällen i jämförelse 

med 43 hos de lösgående individerna (Suhr et al. 1997). En studie påvisade också att förutom 

att en ko föredrar ett mjukt och rent underlag så minskade detta även risken för sjukdomar 

(Persson 2009).                                                                                                                      

Under våra undersökningar, där en av fokuseringspunkterna för intervjuerna (bilaga 1) låg i 

lösdrift respektive uppbundna besättningar, visade det sig att av de totalt sex tillfrågade 

lantbrukarna tillämpade endast en sjättedel det uppbundna systemet. Denna andel 

representerades av en konventionell besättning.                                                                                                                  
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För många lantbrukare kunde troligen de befintliga byggnader vilka fanns då en verksamhet 

startades redan vara anpassade för ett uppbundet system, vilket innebar att detta fortgått.                                               

Vi belyste tidigare det faktum att de lantbrukare vilka var KRAV certifierade ej, med vissa 

undantag, tilläts hålla sina djur uppbundna (www.krav.se). Vi såg dock vid våra resultat att 

oavsett om lantbrukaren ifråga var registrerad som konventionellt eller KRAV verksam, 

kunde det ej varit de respektive regelverken vilka begränsade dennes val av djurhållning. Det 

beslutet låg djurhållarens eget avgörande, i annat fall skulle ej så stor andel av de 

konventionella nyttjat ett lösgående system, vilket ju endast var en begäran från de regler 

vilka tillhandahölls av KRAV (www.krav.se). Djurskyddsinspektörerna från KRAV samt 

länsstyrelsen var även de angelägna om att poängtera att det stallsystem, vilket var att föredra 

för att gynna naturliga beteenden var lösdriftssystemen. Vilka sågs användas av såväl KRAV 

certifierade som konventionella lantbrukare.                                                                                                                                                  

Av de beteenden vilka kunde 

klassas som naturliga för nötkreatur 

var ett av dem att ligga ned, vilket 

djuren gjorde exempelvis i samband 

med vila eller idissling (Jensen 1983 

& Jensen 2006), således torde detta 

kunna utföras problemfritt i 

stallmiljön.                                      

En Engelsk studie påvisade att vid 

tillgång till liggytor med olika 

utformning och halmtillgång, kunde 

just liggbeteendet användas som en 

indikator för djurens välmående 

inom olika stallsystem.             

Parametrarna vilka bedömdes vid 

undersökningen var total liggtid 

samt hur djuren synkroniserade sitt 

liggande (Jose 2000).                                                                                           

Med hänsyn till resningsmönstret 

för nötkreatur (figur 11) var det 

viktigt att kon gavs rymliga ytor för 

att kunna utföra beteendet utan att 

hon skadade sig. Gavs hon 

valmöjligheten gällande var hon 

lade sig föredrog hon ett torrt, varmt 

och mjukt underlag. På ett kallt golv 

försökte kon göra sin kontaktyta 

mindre, vilket ökade risken för 

tryckskador (Blomberg et al. 2004). 

Då studiens syfte delvis var att 

undersöka vilka faktorer som 

gynnade mjölkkors naturliga 

beteenden var detta av intresse ty 

för konventionella besättningar 

kunde liggytan utgöras av spaltgolv                                                                              

Läggningsmönster (a) resningsmönster (b)                                           (www.jordbruksverket.se).                                                                             
för kor (Schnitzer 1971 i Hultgren 2001).                                                                             

http://www.krav.se/
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Detta kunde inte beskrivas som torrt, varmt och mjukt. Vid KRAV certifierade besättningar 

tilläts spaltgolv endast då hälften av golvytan var heltäckande (www.krav.se).                  

5.3 Betessäsong och utevistelse 

Ur ett historiskt perspektiv var nötkreatur i sitt ursprung väl anpassade till ett liv utomhus 

(Jensen 1983 & Jensen 2006).  

För att de djur vi idag använde i vår mjölkproduktion skulle erhålla ett liv där de kunde bete 

sig så naturligt som möjligt, har bestämmelserna utformats så minimibetessäsongen för 

mjölkkor hos konventionella besättningar i Östergötland innefattade tre månader 

(www.jordbruksverket.se).  

Ett flertal studier hade genomförts inom området.  En studie, vilken härstammade från Japan, 

genomförde en undersökning där två besättningar förflyttades två gånger. De startade med 

utomhusvistelse, flyttades in samt bands upp och flyttades efter några veckor ut igen. För att 

bedöma djurens välfärd mättes hur mycket de låg ner och idisslade samt kortisolmängden i 

urinen. Undersökningen visade att vid inflyttningen ökade mängden kortisol i urinen samt att 

de ej spenderade lika mycket tid åt att ligga ner och idissla som de gjort under utevistelsen. 

Efter en tid inomhus återgick de mätta parametrarna till de värden vilka de varit under tiden 

ute. När djuren förflyttades tillbaka ut bibehölls denna stabila nivå (Higashiyama et al. 2006).                                                                                     

Att ligga ner och samtidigt idissla var ett för kor naturligt beteende (Jensen 1983 & Jensen 

2006), och med underlag i studien från Japan torde därav den positiva inverkan på djurens 

välfärd, vilken det naturliga beteendet erhöll av utevistelsen, betänkas.                                                               

När mjölkkor vistades utomhus var det av vikt att bistå dem med skydd mot till exempel stark 

värme och sol, vilka i andra fall kunde leda till ett utvecklande av värmestress.                    

Det hade dock poängterats att mer forskning var att önska för att kunna erhålla representativa 

resultat, vilka kunde ge möjligheter att uttala sig om huruvida behovet av skugga påverkade 

individernas välfärd (Andersson 2009 & Schütz et al. 2008). Det hade likaledes gjorts studier 

under vintertid vilka påvisade att såväl skydd mot hårt väder som den fysiologiska 

grundkonditionen hos djuren var av vikt för att de skulle må bra under vistelser utomhus 

(Tucker 2006).                                                                                                                             

Av de besättningar vilka representerades i våra undersökningar vistades fem sjättedelar 

utomhus tre till fem månader per år. Den återstående sjättedelen, vilken utgjordes av en 

KRAV certifierad besättning, fick vara ute mer än fem månader per år. Dessa resultat 

påvisade att de berörda besättningarna var relativt väl gynnade i sina förutsättningar för att 

vistas utomhus och i en naturlig miljö. De tillfrågade djurskyddsinspektörerna ansåg samtliga 

att ju tid längre djuren hade möjlighet att vistas utomhus desto större möjlighet fick de att 

utföra sina naturliga beteenden. En så lång utevistelse som möjligt per år var även vad KRAV 

rekommenderade (www.krav.se). Tucker (2006) menade även att då djur hölls på bete var det 

ett tecken på välfärd, ty det gav dem möjlighet att utföra sina naturliga beteenden.                                                                        

Detta i samband med ett gott skydd, ty mjölkkor var mer känsliga för fukt samt blåst än enbart 

för kyla (Nilsson 1980).  

5.4 Moder och kalv 

Ett omtvistat ämne vid besättningar med mjölkkor var vid vilken tidpunkt det var mest 

fördelaktigt att separera kalven från modern.                                                                                   

http://www.krav.se/
http://www.jordbruksverket.se/
http://www.krav.se/
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I sitt naturliga tillstånd diar kalven, när den är nyfödd, 10-15 minuter samt fem till åtta gånger 

per dag vilket sedan minskas kontinuerligt i takt med att kalven växer (Phillips 1993 i Jensen 

2002).  Kalven lever sedan tillsammans med sin biologiska moder och den avvänjs vid 8.8 – 

11.3 månader beroende på om det är en kvig- eller tjurkalv (Reinhardt & Reinhardt 1981 i 

Jensen 2002). Detta stämde dock ej överens med verkligheten för nutidens besättningar med 

mjölkkor.                                                                                                                                 

Våra resultat visade att vid samtliga av de konventionella besättningarna separerades kalven 

från modern inom tidsspannet ett till fyra dygn. Så gjorde även en tredjedel av dem vilka var 

anslutna till KRAV. Vid denna separering uppgav lantbrukarna, vid såväl de konventionella 

som de KRAV verksamma, att en tredjedel av moderdjuren reagerade lite på separeringen, 

och två tredjedelar reagerade mycket. Av de lantbrukare vilka angivit att de avvaktade med 

separationen mellan moder och kalv i mer än fyra dygn, således de återstående två 

tredjedelarna av de KRAV certifierade, uppgav samtliga att moderns reaktion kunde beskrivas 

med ”mycket”. Vad det gällde kalvarna var reaktionen betydligt mindre. De konventionella 

lantbrukarna uppgav där att kalvarna reagerade lite, likaså gjorde två tredjedelar av de KRAV 

anslutna. Den återstående tredjedelen inom KRAV menade att kalvarna inte alls reagerade på 

separationen. Viktigt att minnas var dock det faktum att inga av de tidsspann vilka i resultaten 

angavs som alternativ var jämförbara med den naturliga processen, förutsatt att ”mer än fyra 

dygn” inte inneburit 8.8 – 11.3 månader (Reinhardt & Reinhardt 1981 i Jensen 2002), vilket 

vi visste ej var fallet. Vissa undersökningar menade att en separering senare än efter tre till 

fyra dygn kunde bli problematisk att genomföra ty djuren hade då skapat starka band sig 

emellan (Bergsten et al. 1997). Vid en studie vilken genomfördes i Sverige, separerades 

kalvarna från dess biologiska moder fem dagar efter födseln. Kalvarna indelades sedan i två 

grupper där den ena gick tillsammans med en ammko samt fri ditillgång. Grupp två hade 

tillgång till en automatisk spene och en begränsad tillgång på mjölkersättning. Det framkom 

här att den grupp vilka gick tillsammans med ammko åt mindre fast föda, vilade mer samt 

utförde färre avvikande beteenden i jämförelse med dem med tillgång till en automatisk spene 

(Fröberg et al. 2009). I samband med detta kunde begrundas att kalvens våm, vilken var den 

del av magen som innehade en dominerande funktion att jäsa grovfoder, ej i tidig ålder var 

fullt utvecklad (Bergsten et al. 1997). I naturligt tillstånd dröjde det några månader innan 

kalven började livnära sig på fast föda (Jensen 2006).  Då den svenska studien påvisade att de 

kalvar vilka ej hade tillgång till ammko åt mer grovfoder kunde det för kalven naturliga 

dibeteendet för att få mjölk istället generera i att de kalvar vilka gick tillsammans sög på 

varandra där de råkade komma åt (Fröberg et al. 2009).                                                                                                           

Således tillkom ytterligare frågetecken vilka inte enbart rörde en tidig separation, utan även 

berörde frågan hur samt vilken mängd mjölk kalvarna skulle erhålla innan de avvandes. 

Studier inom området har bland annat visat på att de kalvar vilka blev gradvis avvanda 

uppvisade ett högre energiintag, dock var beteendet att suga på varandra inte helt reducerat. 

Denna studie framhöll även att avvänjningstiden hos dagens mjölkproducerande besättningar, 

kunde vara för tidig för att kalvarna skulle kunna erhålla ett tillräckligt energiintag från fast 

föda (De Passillé et al. 2010). En Kanadensisk studie med liknande syften framhöll att en 

tidigare avvänjning reducerade kalvarnas lekbeteenden troligen på grund av ett för lågt 

energiintag (Krachun et al. 2010).    

 

För de besättningar vilka hölls hos KRAV lantbrukare skulle kalven erhålla oprocessad 

KRAV certifierad mjölk till minst tolv veckors ålder (www.krav.se), detta löstes i flera fall 

med hjälp av ammkor.  
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En tidigare studie med ammkor undersökte hur kalvarna påverkades om de fick gå kvar med 

ammkon, hindrades från att dia och sedan flyttades isär. Detta i jämförelse med att kalven 

togs från ammkon i samband med att den inte fick dia mer. De fann att såväl den fysiologiska 

reaktionen, vilken mättes genom hjärtfrekvens samt kortisolmängd i saliven, samt deras 

avvikande beteenden reducerades i frekvens vid en avvänjning i två steg (Loberg et al. 2007).                                                                               

Det kunde således konstateras att det inte existerade en brist på studier inom ämnet, 

avsaknaden låg snarare i befintliga besättningar där såväl tid för separation som avvänjning 

från mjölk fick fortgå enligt naturliga normer. Vad som ifrågasättas var huruvida det mest 

naturliga för kalven, och dess moder, inte var att kalven diade sin biologiska moder samt att 

fullfölja detta till tiden för den naturliga avvänjningen. I mångt och mycket torde ekonomi 

samt produktionshastighet vara en betydande orsak till varför detta ej var fallet inom 

befintliga besättningar.   

5.5  Naturligt beteende och välfärdsproblem 

Orsakerna till huruvida en individs naturliga beteende fick komma till uttryck eller ej var 

många samt varierade från en varelse till en annan. En svårdefinierad men betydelsefull faktor 

vilken kunde påverka djuren var då ett djur upplevde stress. Då ett djur till exempel blev 

skrämt men genom sitt beteende klarade av att hantera det stimulus vilket utlöste rädslan var 

djuret ej stressat. Det var först då djuret misslyckades med sin hantering som man kunde 

misstänka allvarliga stresstillstånd. I vissa fall kunde stress leda till beteendestörningar. Hos 

nötkreatur är ett typexempel den så kallade tungrullningen. Kors normala födointagsbeteende 

bestod av att rulla tungan kring gräset samt slita av det. När de inte fick tillräckligt utlopp för 

detta beteende kunde de istället utveckla vad man kallade en stereotypi, således tungrullning 

(Jensen 1996). Där kunde då påpekas att längre tid till bete gav större utrymme till det 

naturliga födointagsbeteendet, vid våra studier hade vissa KRAV certifierade besättningar 

längre betessäsong än övriga undersökta. Tidigare genomförda studier hade påvisat att 

fysiologiska parametrar vilka kunde indikera huruvida en individ var under stress eller ej, var 

höga kortisolkoncentrationer samt låga oxytocinkoncentrationer, vilka således påvisade stress 

hos en individ (Alm et al. 2004). För att undvika stressade individer i så stor utsträckning som 

möjligt var det ett grundläggande argument att djuren med lätthet skulle kunna utföra sina 

naturliga beteenden. Dessa skulle följaktligen ej hämmas, detta nämndes i samband med 

intervjuer av djurskyddsinspektörer.                                                                                                    

Undersökningar har visat att vid ekologisk djurhållning definieras begreppet välfärd i termer 

av naturligt leverne, vilket således innefattade djurens möjligheter att utföra sina naturliga 

beteenden (Lund 2005). Huruvida utföranden av naturliga beteenden uppvisades samt var 

möjliga kunde delvis beskrivas med hjälp av termen välfärd, ty den var till viss del en samlad 

beskrivning på djurets tillstånd (Jensen 1996). Välfärdsproblem som kunde benämnas inom 

besättningar med nötkreatur var till exempel misshandel, otillräckliga inhysningssystem, 

vanvård etc. (Fraser & Broom 1997). Dessa faktorer var följaktligen inte gynnsamma för 

djurens möjligheter att utföra sina naturliga beteenden eller för att reducera eventuella 

stressymptom.    

6 Slutsats 

De naturliga beteendena hos mjölkkor gynnades av faktorer såsom lång utevistelse samt 

system på lösgående basis. KRAV certifierade besättningar erhölls dessa möjligheter i något 

högre grad. Konsumentens välvilja gentemot KRAV gynnade organisationen och därigenom 

dessas djurhållning.                                                                                                                   
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Det gick ej med säkerhet att fastställa huruvida en tidig eller senare separation mellan moder 

och dess kalv var att föredra, gällande gynnsamheten för djurens naturliga beteenden, 

forskningen var inom området ej samstämd. Ytterligare studier var erforderliga inom området. 

Vid separation inom det första dygnet, direkt efter det att kalven fått i sig råmjölken, hann ej 

så starka emotionella band skapas vilket skulle kunnat vara en fördel ty separeringen kunde 

upplevas som mindre stressande. Detta under förutsättning att möjligheter ej fanns till en 

naturlig avvänjnings och separationsprocess, vilket främjade de naturliga beteendena mest. 

Denna process skulle innefatta att klaven diade sin moder i flera månader.                                                                                                                                 

Av vikt att poängtera var att det sammantagna fysiologiska samt psykologiska välmåendet för 

en mjölkko, och dess möjligheter att utföra sina naturliga beteenden avgjordes av den 

ansvarige lantbrukaren. Det var hans eller hennes ansvar, vilja, kunskaper samt ekonomi vilka 

avgjorde till hur stor del djurens naturliga beteenden hade möjlighet att komma till uttryck.   

Vi önskar slutligen poängtera att denna studie i huvudsak utgjorts av litteraturstudier. De 

målgrupper vilka intervjuades var relativt små, samt att svaren med sannolikhet innehöll ett 

visst mått av subjektivitet. Intervjuresultatens representativitet bör därav iakttagas med 

försiktighet. Studien kan sägas utgöra en start inom ett område där ytterligare undersökningar 

kan vara av intresse för mer representativa resultat.  

7 Tack 

Vi önskar rikta ett stort tack till vår handledare Per Jensen för goda idéer samt en stöttande 

hand. Vi vill även tacka de lantbrukare, djurskyddsinspektörer samt konsumenter vilka 

möjliggjorde studiens empiriska del. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1, 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 separerar du kalven från modern? 

 

Mindre än ett dygn   □ 

Ett till fyra dygn   □ 

Mer än fyra dygn   □ 
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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? 
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9.2 Bilaga 2, frågeformulär djurskyddsinspektörer 

 

1. Vilka brister ser du i erat regelverk för att djur inom mjölkproduktion ska kunna 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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9.3 Bilaga 3, 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? 

 

 

 

5. Vad tror du är bättre för de mjölkkor som hålls hos KRAV lantbrukare i jämförelse 

med de som hålls konventionellt? 

 

    

 

 

 

 


