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Disposition

• Vem är jag?

• Varför hålla koll på siffror

• Min statistik - kokontrollen, nytta på 
gårdsnivå för hälsa, välfärd, ekonomi 
och klimat

• Sammanfattning och slutsats



Sverige 1550 – 1800, från Wikipedia



Varför gjorde vi så här?

• Självbilden 

• 20-25 miljoner invånare

• 1700-1750, 100000 – 85000 
soldater i armen



1749 - Tabellverket

• Födda

• Gifta

• Döda

» 2 miljoner invånare

» 1 av 4 döda under 1 år

» 1 av 2 döda under 10 år

» Barnsängen vanlig dödsorsak

➢ Ny politisk linje antas

➢ Satsa på folkhälsa

➢ Satsa på vetenskap



Kokontrollen, väletablerat

• Lagrar djurägarens data enligt 
officiell standard (ICAR)

• Underlag för avelsarbete, nyckeln 
till avelsframsteg

• Forskning

• Webbrapporter m.m.

– Trender

– Jämförelser mellan kollegor -
benchmarking

– Ekonomiska vikter

• Produktionsstyrning på gårdsnivå



Kokontrollen - produktionsstyrning

• Att veta nuläget och vart man vill nå 
är en förutsättning för att sätta mål

• Signaler Djurvälfärd översiktlig med 
historia, nuläge, trender och 
prognoser samt ”signaler” och 
jämförelser



Signaler Djurvälfärd, så funkar det



Signaler Djurvälfärd 2013 och 2017



Besättningsfakta fruktsamhet, 140-200 kor

hösten 2013, 2014, 2017 och 2019



Signaler Djurvälfärd, så funkar det



Effekt av inkalvningsålder för kon

• Produktion första laktationen – god 
tillväxt som kalv ger + 700 kg mjölk/ko

• Optimal ekonomi med inkalvning vid 
23-24,5 månaders ålder

• Inkalvning 24-30 månader positivt för 
avkastning första laktationen, 
livstidsavkastning och andel av livet 
som producerande 

• Inkalvning < 24 (23) och > 30 månader 
ökar andelen kalvningskomplikationer 
och sämre fruktsamhetsresultat

• Rätt storlek viktigare än ålder för att nå 
positivt utfall



Inkalvningsåldern och besättningsstorlek 

svensk kokontroll 2018

• > 200 kor, 62 t kor – 200 företag

• 100-199 kor, 71 t kor – 510 företag

• 50-99 kor, 62 t kor – 880 företag

• < 50 kor, 27 t kor – 840 företag

• Alla besättningar 27,1 månader

• > 200 kor 26,2 månader

• 100-199 kor 26,6

• 50-99 kor 27,2

• < 50 kor 28 månader



Inkalvningsåldern i riket

• 2013 27,9 månader

• 2018 27,2 månader

• Ca 80000 kvigor/år

• Varje månad motsvarar 35-40000 ha 
för foderbehovet



Sammanfattning

• Siffror och statistik en förutsättning för 
analys

• Målsättning stärks av jämförande statistik

• Produktionsstyrning påverkar hälsa och 
effektivitet

• Produktionsstyrning påverkar 
resursutnyttjande och klimat 

• You can’t manage what you don’t measure


