
 
 
 

DELRAPPORT 
 
Pilotstudie: 
Djurbaserade djurvälfärdsmått i den offentliga djurskyddskontrollen av 
svensk mjölkproduktion 
 
Projektledare: Professor Kristina Dahlborn, inst f anatomi, fysiologi och biokemi, SLU 
 
Projektet 
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan SLU och Svensk Mjölk. 
Inom projektet används tre olika system för att bedöma djurskydd/djurvälfärd: 

• Den offentliga kontroll som utförs idag  
• Fråga kon - Svensk Mjölks system 
• Welfare Quality® applied to dairy cows 

Vidare används som referensdata utvalda uppgifter från kokontrollen.  
 
Exempel på frågeställningar projektet vill besvara: 
• Kommer gårdarna rangordnas lika inom respektive bedömningssystem? 
• Ger djurbaserade parametrar en annan rangordning än resursbaserade parametrar? 
• Vilka indikatorer spelar roll och vilka har mindre betydelse för att rangordna gårdarna 

högt respektive lågt inom respektive system? 
• Finns det en skillnad i mjölkproducenters förändringsbenägenhet om bedömningen 

grundar sig på djurbaserade eller resursbaserade mått? 
• Hur motsvarar tiden det tar att genomföra respektive bedömningssystem kvalitet och 

säkerhet i bedömningen? 
 
Hypotes 
Alla tre systemen kommer att kunna identifiera gårdar som är i riskzonen och har en dålig 
djurvälfärd. Djurbaserade mått kommer att vara bättre än resursbaserade mått för identifiering 
av gårdar med acceptabel, god och utmärkt djurhållning.  
 
Genomförande av projektet 
I samråd med länsstyrelserna (djurskyddscheferna) och Svensk Mjölk har fyra länsstyrelser 
utsetts som ska delta i projektet: Västra Götalands län, Södermanland, Jämtland och Dalarna.  
Projektet inleddes med att två djurskyddshandläggare från respektive län genomgick en  
”Welfare Quality assessment” utbildning för bedömning av mjölkor som hölls på Kungsäng-
ens forskningsstation i Uppsala 24-26 februari i år. Kursledare var Christoph Winckler och 
Lukas Tremetsberger, Department of Sustainable Agricultural Systems, University of Natural 
Resources and Life Sciences (BOKU), Vienna/Austria. 
 
Projektet leds av en styrgrupp bestående av projektledare Kristina Dahlborn, Linda Keeling, 
Jan Hultgren, SLU, Margareta Steen, SCAW, Jonas Carlsson, Svensk Mjölk, Björn Dahlén, 
Jordbruksverket och från Länsstyrelserna Karin Lundborg (Västra Götaland), Olle Rydell 
(Dalarna), Åsa Regnander-Dahl (Jämtland) och Per Jonsson (Södermanland). Styrgruppen har 
haft ett protokollfört möte den 8 mars i år. De gårdar som deltar ska vara utvalda för offentlig 



kontroll, vara med i kokontrollen men inte i Fråga kon. Det beslutades att gårdsbesöken ska 
vara föranmälda och att lantbrukaren skriftligen ska ange att man är villig att delta i projektet.  
Lantbrukaren kommer få en intrångsavgift á 2000 SEK.  Nästa möte i styrgruppen är planerat 
till den 5 september. 
 
Den 21-22 juni var Kristina Dahlborn och hennes medarbetare Mia Holmberg inbjudna att 
delta in en workshop ”Animal welfare in dairy farming” på Hamra Gård, Tumba, Sweden. 
Arrangörer var Svensk Mjölk och Delaval. Kristina presenterade projektet under titeln “Can 
the use of animal-based welfare indicators improve the official control of Swedish Dairy 
cows?” och presentationen rönte stort intresse. Projektet tas även upp i regeringens utredning 
av ny djurskyddslag. 
 
Gårdsbesök 
För att planera det praktiska genomförandet av projektet besökte Kristina Dahlborn de delta-
gande länsstyrelserna under mars månad. Vidare genomfördes ett logistiktest vid Öknaskolan 
den 23 mars då även två representanter från Landsbygdsdepartementen deltog (Ingrid Moss-
berg och Caroline Rosberg). 
 
Under april-maj har samtliga gårdsbesök genomförts. Detta har överlag genomförts mycket 
väl och endast få uppgifter saknas. Totalt har 41 gårdsbesök genomförts (två av gårdarna vi-
sade sig i efterhand inte tillhöra kokontrollen).  
Besättningsstorlek: 
Från 12 till 268 kor 
Medel = 65 kor 

 	  12-40 kor, antal besättningar =12 
	  41-70 kor, antal besättningar = 20  
	  71-100 kor, antal besättningar = 4 
	  100-140 kor, antal besättningar = 4 
	  >200 kor, antal besättningar = 1 
	  	  

	  
	  

	  

	  Figur 1. Totalt antal kor fördelade på besättningsstorlek 
 
Data är inrapporterade och bearbetning pågår. Professor Ulf Olsson, SLU, arbetar med att ta 
fram en statistisk modell för att kunna jämföra bedömningssystemen och vilka ingående pa-
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rametrar som har störst betydelse för hur gården klassas ur välfärdssynpunkt. WQ-data har 
sammanställts och skickats till Isabelle Veissier för vidare analys. I september kommer en 
enkät skickas ut till de 8 djurskyddshandläggare som genomfört WQ bedömning där de får 
besvara frågor om sin uppfattning när det gäller att använda djurbaserade mått jämfört med 
resursbaserade. Vidare kommer lantbrukarna under hösten få ta del av resultaten från WQ och 
Fråga kon för sin egen besättning och i samband med detta kommer de få besvara en enkät. 
 
Preliminära resultat 
Inom respektive system har bedömarna ombetts att subjektivt rangordna gårdarna inom varje 
län, denna rangordning är nu genomförd och sammanställd i tabellform nedan för Jämtland 
och Dalarna.  I Södermanland och Västra Götaland har de varit flera personer som genomfört 
Fråga kon och därför har inte en rangordning kunnat genomföras på motsvarande sätt. Refe-
rens data från kokontrollen är de tre parametrar som tidigare visat sig ha störst betydelse för 
att bedöma djurvälfärd (Sandgren et al., 2009). Resultaten från denna personliga rangordning 
av de som genomfört respektive bedömningssystem i Jämtland och Dalarna visar på ganska 
stora skillnader jämfört med parametrarna från kokontrollen. Inom bägge länen har man varit 
ganska överens om vilken gård som haft den bästa djurvälfärden och i Jämtland var man även 
överens om vilken gård som hade den sämsta djurvälfärden. Inom båda länen är det de största 
besättningarna som ansetts ha den bästa djurvälfärden. 
 
Tabell 1 a Ranking Jämtland, 1b Dalarna. Gröna siffror anger den gård som totalt rankats 
högst och röda siffror den gård som totalt rankats lägst. 
 
Gård System# Antal 

kor 
Mjölk Ko-* 

kontroll 
Offentlig  
kontroll 

WQ Fråga 
kon 

Totalt Rank 

A Jäm  Uppb 46 8998 7 8 5 8 32 8 
B Jäm Lösdr 35 8376 1 3 8 7 19 5 
C Jäm Uppb 44 8527 8 6 6 4 24 6 
D Jäm Lösdr 130 9304 2 2 1 2 7 1 
E Jäm Lösdr 45 9016 6 5 2 1 14 3 
F Jäm Lösdr 60 9020 4 1 4 5 14 3 
G Jäm Lösdr 81 9653 10 9 10 10 39 10 
H Jäm Lösdr 53 8945 5 10 9 6 30 7 
I Jäm Lösdr 68 9108 3 4 3 3 13 2 
J Jäm Uppb 35 10204 9 7 7 9 32 8 
 
 
Gård System# Antal 

kor 
Mjölk Ko-* 

kontroll 
Offentlig  
kontroll 

WQ Fråga 
kon 

Totalt Rank 

A Dal Uppb 70 9321 1 9 2 7 19 3 
B Dal Lösdr 70 9741 4 4 9 10 27 8 
C Dal Uppb 45 10064 5 2 3 4 14 2 
D Dal Uppb 68 10369 2 6 5 9 22 5 
E Dal Lösdr 140 9426 8 1 1 1 11 1 
F Dal Uppb 40 9938 6 8 4 3 21 4 
G Dal Lösdr 75 8886 10 3 8 2 23 6 
H Dal Uppb 30 9881 9 5 7 6 27 8 
I Dal Uppb 80 9648 7 10 6 8 31 10 
J Dal Uppb 12 7997 3 7 10 5 25 7 
# Uppb. = uppbundna kor, Lösdr. = Kor i lösdrift 
*∑ Kalvdödligh. 60-179 dgr+Icke påbörjade kvigor+Ksi > 120 dgr. 
 
I alla tre systemen bedöms renlighet hos djuren. Inom WQ bedöms även renlighet av de nedre 
delarna av extremiteterna (under framknä och under has). 



 
Figur 2. Visar bedömning av andelen smutsiga kor i de tre systemen. * markerar när det fanns 
en anmärkning inom den offentliga kontrollen. 
 
Resultaten visar att det finns en hög andel smutsiga kor i materialet och att detta väldigt sällen 
noteras i den offentliga kontrollen. 
 
Utveckling av nya djurbaserade mått 
Idag saknas djurbaserade mått för att bedöma om mjölkkor lider av törst och om de upplever 
termisk komfort. Ingen examensarbetare anmälde sitt intresse för att genomföra detta projekt 
under våren. Osmolalitet mäter antalet partiklar i en lösning och är antagligen det känsligaste 
måtten för att påvisa att ett djur är uttorkat. Mjölkosmolalitet mäts dessutom rutinmässigt i 
samband med provmjölkning.Vi har gjort en mindre studie på mjölkande getter vilket visar på 
ett mycket starkt samband mellan plasma- och mjölkosmolalitet när getterna hade fri tillgång 
till vatten eller varit utan vatten under 24 timmar. Vi har också vid två tillfällen mätt mjöl-
kosmolalitet och hudtemperatur på 20 kor på Jälla Naturbruksgymnasium. Vid det ena till-
fället hade korna vistats inne under dagen och vi det andra tillfället hade de vistats utomhus i 
en hage utan skugga. Tyvärr var det bara 22 °C den dagen så resultatet visade inte på några 
större skillnader. Om det skulle bli riktigt varma dagar senare i sommar kommer ytterligare 
data samlas in. 
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 Figur 3. Samband mjölk- och plasma osmolalitet hos 11 getter med tillgång till vatten (väns-
ter) eller utan vatten  under 24 immar (höger) 
 
Resultaten från get visar att mjölkosmolaliteten är en känslig parameter när det gäller att på-
visa uttorkningsgrad som skulle kunna användas som ett djurbaserat mått på att djuret lider av 
törst. 
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