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    Korastning- 

       javisst,  

      men hur?  

 

1 jan 2014 < 45 uppbundna 

       nöt 

4,5m 2 / ko 

inget växt-

näringsläckage 

   max 3/4  

  under tak 

loge- lada 

     OK 

två gånger 

per vecka 
    minst  

15 minuter 

rastnings- 

journal 

halt  

underlag 

extremt 

väder 

stor temp.diff. 

 > 20 grader C 

BP nov. 2012 

Rastning  bra för korna  

• Smörjer lederna  

• Mindre problem med svullna hasor 

• Bättre klövhälsa  

• Tydligare brunster 

• Mjukare betessläpp och installning  

• Naturligt att röra sig  

BP 2015 

Nackdelar med rastning  

• Risk för växtnäringsläckage 

• Risk för fläkskador  

• Kräver investering i platta eller drivningsgator  

• Arbetarskyddet  

• Merarbete – tidsödande  

• Förstörda fållor som måste brytas årligen och sås om  

• Mera regnvatten – ökad lagringskapacitet  

 

Dokumentationsprojekt 

rastning av uppbundna kor  

• Beskriva rastningen på två mjölkkogårdar och två  

  dikogårdar 

• Förmedla tips och ideer som underlättar rastningen  

  hos andra ekobönder 

• Nytt att följa dikobesättningar  
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Åtgärder inför första rastningen  

• Ingen följde rådet att börja rasta redan efter installningen  

   på hösten 2013 

•  Plattor och andra rastningsytor har gjorts i ordning i efter- 

   hand. 

• Nya grindar har satts upp när behov uppstått 

• Lämmar har lagts ut över ändarna på gödselrännorna 

• Sektionerat dikostallet - lättare att rasta kor med kalvar 

• Inga  nya drivningsgator har anlagts 
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Rastning av mjölkkor 

• Två mjölkproducenter 60 + med 35 – 40 kor 

• Kortbås Jyden respektive halsrem 

• Bestämda platser- ej bestämda platser 

• Programmera om kraftfodervagnen, flytta kotavlor  

• Befintlig platta – byggt ny platta 

• Minst 2 personer gärna 3 ( bestämda platser) 

• Inget foder eller vatten ute 

• Rastar fyra dagar i veckan 15- 20 min  

• Ränngaller – öppen gödselränna 

• Regnvatten avledning  
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Synpunkter på rastningen 

av mjölkkor 

• Ökad arbetstid 4 timmar / vecka 

• Avkastningen har inte påverkats  

• Mindre problem med svullna ben  

• Renare klövar 

• Tydligare brunster 

• Bra med större ytor 

• Mjuk övergång för kvigor 

• Båspallarna och vattenkopparna blir rengjorda 

• Lättare att ta fram svetsen 

• Tråkigare kosläpp  
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Synpunkter på rastning  

av dikor  

• Små besättningar med 14-15 dikor 

• Mycket livligare rastning  

• Rangordning görs upp 

• På väl genomsläpplig sandjord respektive beteshage 

• Rastar 1- 2 timmar  

• Jobbigt med kalvarna 

• Inga olyckor än så länge  

• Dikobesättningar rastas  på helger – man blir upplåst 

• Vill bygga om till lösdrift  
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Investeringsutrymme 

• Arbetsåtgång rastning: 4 tim per vecka x 30 veckor = 120 tim 

• Mindre arbete med lösdrift 1 tim per dag x 210 dagar = 210 tim  

•Årskostnad arbete vid timpeng 0- 200 kr  = 0 – 66.000 kr  

•Årskostnad för lösdrift: avskrivning 5% , ränta 3% och underhåll 

 2 %  summa 10 %  

Investeringsutrymme  0 – 660.000kr   

 

Om alternativet är att bli konventionell blir den lägsta  

årskostnaden = förlorat ekostöd för djuren + kostnad för minskat  

arbete. 
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Rastningstips 

• Flytta ut sinkorna i lösdrift 

• Undvik rastning vid halt underlag – risk för fläkskador 

• Rasta helst på hårdgjord platta 

• Utfodra inte djuren under rastningen- gödsel 

• Bygg riktiga drivningsgator  

• Stabilisera marken vid grindöppningarna  

• Utnyttja rastningstiden till att rengöra båspall och vatten- 

  koppar 

• Självlåsande grindar ger säkrare arbetsmiljö  
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Rastningstips  

• Rasta en sida i taget eller två  

• Dela upp sidan i två grupper med skilda rastytor 

• Täck för delar av gödselrännorna 

• Sätt upp grindar så att korna går rätt 

• Rasta aldrig dikor ensam  

• Använd stövlar med stålhätta 

• Gå igenom rutinerna och fundera på vad som kan göras  

   bättre 

•  Räkna på om det är lönsamt att bygga om till lösdrift 
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