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• Tog över efter                    
pappa Björn 2017

• 580 Holstein kor

• 11 262 Kg ECM

• Halvkall lösdrift

• DeLaval dubbel 12:a
– 2 ggr mjölkning

– Alla djurskötare mjölkar

• 710 ha åker, 1325 ha skog

Christinelunds Gård 

utanför Kalmar

AC



Installningen på gården

• Gruppering  efter juverhälsa        
under laktationsperioden

• Alla mjölkkor i likadana liggbås 
med spalt i gödselgången

• Körbara foderbord alla mjölkstall

• Mix på foderbordet  för 36 kg ECM 

• Kvigor på hel skrapgång

• Tjurar i spaltboxar

• Kalvar i kallt stall och hyddor 
utomhus

Stall byggt 2008 
med gardiner
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Individuella kraftfodergivor
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Djurvälfärd i sammandrag

Blå linje = 
Rullande 
12 mån

Röd linje = 
Sista 3 mån

HL



2 nyckeltal 
som 

kostar
12 öre/kg 

ECM

Totalt över 
800 000 kr 

per år

HL

Djurhälsokostnader, detaljer



Mjölka 

Rätt  

Foto: Svensk Mjölk

Hälsopaket Mjölk

VaDia Mjölkningsstudie

HL



• Alla mjölkar bra 
och likadant
–Mer Mjölk

–Mindre mastit

–Lägre celltal 

–Lågt bakterietal

Det här ville vi få till på gården

KT
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Optimal mjölkningsrutin

Förstimulering Spenkontakttid 10-20 s                                         
3-4 strålar per spene

Väntetid 30-60 s

Påsättning 60 – 90 s efter första spenkontakt 

Avtagning Avtagningsnivå  ≥ 400 ml/min  

KT

KT



Avtorkningsrutin på gården

• Torka spenarna med torrt papper                     

• Tag ett nytt papper till varje ko, använd olika delar av 

papperet till olika spenar                                                                        
GLÖM INTE SPENSPETSENS HÅLIGHET 

• Dra ur 3-4 strålar ur varje spene

• Väntetid

• Sätt på mjölkningsorganet

Det skall vara lätt att göra rätt

4 – 4 – 4 

AC



Fråga Kon för Djurbedömning

AC 



Mjölkkvaliteten betyder mycket !

Celler och 

bakterier kan 

ge

– 15 till + 15 

öre/ kg mjölk

AC



Mjölkningsstudie med VaDia

Svar på viktiga frågor

• Bra förstimulering ?

• Tvåfasig nedgivning ?

• Övermjölkning ?

• Rätt avtagningsnivå ?

• Stor ko-variation ?

• Fungerande teknik ?

KT



VaDia mjölkningsstudie summering

4 värden som skall föras 
in i Mjölka Rätt Stjärnan
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Spenspetsinspektion ingår 

• Jämn slät ring är OK

• Sprickor och fransar  
– Risk celltal och mastit

• Högst var 3:e ko    

KT



Fyra vägar in i juvret för bakterier

• Vänster framspene

• Vänster bakspene

• Höger bakspene

• Höger framspene

Infektion
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Juverhälsoprofil på gården
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Korna bakom tankcelltalet
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När stiger celltalen?

23 %
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2 steg i Mjölka Rätt  

Gårdens anställda

Djurbedömning

Resurser och miljö

Signaler Djurvälfärd

+

Mjölkpris och ECM 

Mjölkningsstudie 

Nuläget

Arbetsverkstad

Vad vill vi förbättra?

Hur kan vi göra?

Hur långt kan vi nå?

Hur vill vi utvärdera?

När når vi målet?

Åtgärdsplan
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Mjölk Rätt Stjärnan

Kvalitet och 
ekonomi

Teknik-
funktion

Arbets-
rutiner
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Mjölk Rätt Stjärnan på Christinelund

Kvalitet och 
ekonomi

Teknik-
funktion

Arbets-
rutiner
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Hittills klarlagt på Christinelund

• Kalvhälsan redan mycket bättre!

• Vi kan behålla mjölkningsrutinen

-

• Motverka nyinfektioner vid kalvning

• Justera bort vakuumvariationer i mjölkledning

Detaljerad åtgärdsplan på gång

Arbetsverkstad på gården i februari

AC 



Ta med hem   

Skydda friska kor längs hela livslinjen! 

AC 



Det  är omöjligt att 

alltid göra allt 

perfekt… 

..men det räcker långt att 

göra en enda sak lite 

bättre varje dag

AC 


