
Djurens Rätt
Box 2005
125 02 Älvsjö

För mer information
www.djurensratt.se
Sms:a DJUR till 72 120

www.djurensratt.se
info@djurensratt.se
08-555 914 00

En rapport om djuren i mjölkindustrin

Mjölkindustrin har som ingen annan djurindustri lyckats skapa en positiv bild 
av sig själv hos konsumenterna. Det finns en bild av att kor och människor 
lever i en lycklig symbios, en vinn-vinn-situation, där foder byts mot mjölk. I 
reklamens värld är det alltid sommar och kor och kalvar betar tillsammans. 
Men hur ser det ut egentligen? I den här rapporten vill Djurens Rätt belysa 
verkligheten för djuren i den svenska mjölkindustrin, och slå hål på några 
vanliga myter. 

•	 Kor måste inte mjölkas. Kor, liksom andra däggdjur, producerar bara 
mjölk efter att de har fått en kalv. Vi människor har för vana att ta kalven 
från kon direkt efter födseln och själva ta mjölken. 

 
•	 Många kor är sjuka och skadade. Korna är dräktiga och mjölkande nästan  

oavbrutet i hela sitt liv. Det sliter hårt på kornas kroppar och leder till att 
många blir sjuka. 

•	 Det går inte att separera mjölkindustrin från köttindustrin. Större delen 
av allt nötkött som säljs kommer från djuren i mjölkindustrin. 

•	 Kort tid på grönbete. Den korta tiden då djuren är på grönbete visas stän-
digt på bilder och i reklam. Kor har enligt lag rätt att komma ut sex tim-
mar om dagen i två till fyra månader om året. Kalvar och tjurar behöver 
inte släppas ut alls. 

•	 Ekologiskt är inte mycket bättre. Ekologiska kor får vara utomhus mer, och 
de får mer grovfoder. Men annars är det inte så stora skillnader från djurens  
perspektiv på ekologisk och konventionell produktion.
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Sammanfattning

Mjölkindustrin har som ingen annan djurindustri lyckats skapa en 
positiv bild av sig själv hos konsumenterna. Det finns en bild av att 
kor och människor lever i en lycklig symbios, en vinn-vinn-situation, 
där foder byts mot mjölk. I reklamens värld är det alltid sommar och 
kor och kalvar betar tillsammans. Men hur ser det ut egentligen? I 
den här rapporten vill Djurens Rätt belysa verkligheten för djuren i 
den svenska mjölkindustrin, och slå hål på några vanliga myter. 

•	 Kor måste inte mjölkas. En vanlig missuppfattning är att kor 
ständigt producerar mjölk och därför måste mjölkas. Men kor, 
liksom andra däggdjur, producerar bara mjölk efter att de har fått 
en unge. Vi människor tar kalven från kon direkt efter födseln, 
och lägger själva beslag på mjölken. 

•	 Många kor är sjuka och skadade. Människor har avlat fram kor 
som har väldigt stora juver och producerar stora mängder mjölk. 
Dessutom ser vi till att korna är dräktiga och mjölkande nästan 
oavbrutet i hela sitt liv. Det sliter hårt på kornas kroppar och  
leder till att många blir sjuka. 

• Det går inte att separera mjölkindustrin från köttindustrin. När 
en ko inte är lönsam längre skickas hon till slakt, trots att hon 
hade kunnat leva i minst tio år till. De tjurkalvar som korna  
föder har inget värde för mjölkindustrin utan föds upp för sitt 
kött. Större delen av allt nötkött som säljs i Sverige kommer från 
mjölkindustrin. 

• Kort tid på grönbete. En ko i mjölkindustrin tillbringar mer än 90 
procent av sin tid inomhus. Ändå är det den korta tiden då djuren 
är på grönbete som ständigt visas på bilder och i reklam. Kor har 
enligt lag rätt att komma ut sex timmar om dagen i två till fyra 
månader om året. Kalvar och tjurar behöver inte släppas ut alls. 

Termer som används i den här rapporten
Den art,  Bos taurus, som i dagligt tal oftast kallas ”ko” heter egentligen nöt: nötdjur, 
nötkreatur eller nötboskap. En ko är ett hondjur av nöt som har fått minst en kalv. 
Att det är just de här individerna som har blivit så gott som synonyma med hela 
arten är förstås ingen slump – det är bara honor som har kalvat som producerar 
mjölk, och det är mjölken som allt kretsar kring. Innan ett hondjur har fått en kalv 
kallas hon kviga, de första sex månaderna är hon en kvigkalv och hennes bror en 
tjurkalv. Om han blir kastrerad kallas han istället stut, och en stut som blir över två 
år gammal kallas oxe. Bara de okastrerade, vuxna hanarna kallas tjurar.  

I den här rapporten har vi undvikit att använda begreppet ”mjölkkor”. Att djur de-
finieras utifrån sitt användningsområde riskerar att reducera dem till ting. Istället 
beskriver vi dem som kor av mjölkras eller kor i mjölkindustrin. Dessa termer kan 
betraktas som synonyma.

• Ekologiskt inte mycket bättre. Ekologiska kor får vara utomhus 
mer, och de får mer grovfoder. Men annars är det inte så stora 
skillnader från djurens perspektiv på ekologisk och konventionell 
mjölkindustri.
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Nötdjur i det vilda

När det gäller de flesta andra djurarter som hålls i fångenskap finns 
fortfarande deras vilda artfränder kvar i naturen. Så är det inte med 
nötdjuren. Den sista uroxen, som dagens nötdjur härstammar från, 
dog i fångenskap år 1627. Innan dess levde uroxar i stora flockar 
i Eurasiens och Nordafrikas skogar och på slätterna.1 Men det finns 
några grupper av mer eller mindre förvildade nötdjur som lever fritt, 
och studier av dem har gett viktiga insikter i vilket slags liv de är 
anpassade för.2, 3, 4, 5 

Den viktiga flocken
Flocken och de sociala relationerna till artfränder är mycket viktigt 
för nötdjur. Kor och kalvar behåller ett särskilt band genom hela 
livet, och vuxna individer har ofta starka vänskapsrelationer till  
varandra.1, 6 Flocken synkroniserar sina aktiviteter så att de gör det 
mesta tillsammans – betar samtidigt och vilar samtidigt.6 Precis som 
många andra stora klövdjur kan nötdjur ibland forma stora hjordar 
bestående av hundratals djur, där de flesta är anonyma för varandra. 
Men inom hjorden finns flera mindre familjegrupper på 10-15 indivi-
der, som känner varandra väl och håller ihop. 

En familjegrupp består av några närbesläktade hondjur och deras 
kalvar. De vuxna tjurarna ansluter främst vid brunst.1 En flock för-
vildade nötdjur har levt i en stor inhägnad park i England i runt 
800 år, med minimal påverkan från människor. Hos dem syns en 
stark sammanhållning, där tjurarna lämnar flocken först vid fyra års  
ålder för att leva i mindre ”ungkarlsgrupper” på ett fåtal djur.2 Hos 
tamboskap har studier visat att tjurarna lämnar flocken runt två års 
ålder, medan kvigorna stannar i sin mammas flock hela livet – om de 
får möjlighet till det.7 

Djuren kommunicerar genom kroppsspråk, dofter och ett flertal olika 
läten. Djur som har en nära relation ägnar sig gärna åt ömsesidig  
putsning, som att slicka varandra och gnugga ansiktet mot den andra.1, 2 

Putsningen stärker bandet mellan individerna och har en lugnande 
inverkan som märks genom sänkt hjärtfrekvens hos den som blir  
putsad.8 Putsning och annat nära umgänge sker framför allt inom 
den närmaste familjen, men också mellan vänner som ofta behåller 
sina nära band år efter år.9 Nötdjur är lugna djur som sällan slåss.  
Däremot tycker både unga och vuxna djur om att stångas på lek.4

Chillinghamboskap som lever vilda i England.

Foto: Richard Turner
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Den första tiden
Nötdjur kan kalva utspritt över hela året, men i naturen sker det 
framför allt på våren när tillgången på föda är som bäst.6 När det 
börjar bli dags för en ko att kalva lämnar hon flocken för att hitta en 
skyddad plats. Det första hon gör efter kalvningen är att slicka kal-
ven torr och ren. Sedan letar kalven upp en spene för sitt första mål 
mat. Slickningen bidrar till anknytningen mellan ko och kalv.1, 6 

Ofta kalvar kon i högt gräs. När hon själv går och betar lämnar hon 
kalven väl dold i gräset, men håller sig i närheten och återkommer 
ofta till kalven. Efter några dagar följer kalven med kon i allt större 
utsträckning. Om det inte finns något bra gömställe följer kalven 
med kon ända från början. Från ungefär sex veckors ålder söker sig 
kalvarna allt mer till varandra, leker vilda lekar ihop och vilar till-
sammans.1 Kon ger sin kalv di mer eller mindre frekvent tills nästa 
kalv är född.2 Hos tamboskap ger korna di mellan ett halvår och ett 
år om de har möjlighet.4, 10 

Äter och idisslar
Nötdjur är idisslare; djur med en speciell matsmältning som är 
särskilt anpassad för grovt och svårsmält växtmaterial. Nötdjurs  
naturliga föda är framför allt gräs. De måste äta enorma mängder för 
att underhålla sina stora kroppar. De behöver ägna mellan sju och 
tretton timmar per dygn åt att beta.5 Genom att beta fyller de den 
största av sina fyra ”magar”, våmmen, med gräs. I våmmen finns en 
mikroflora med bland annat bakterier som kan bryta ner cellulosan 
i gräset. Födan i våmmen stöts upp och tuggas en eller flera gånger 
till – själva idisslandet. På så sätt blir födan mer finfördelad, vilket 
är nödvändigt för mikroorganismernas nedbrytning och därmed 
för kornas näringsförsörjning.6 Idisslandet upptar mellan fem och 
tio timmar per dygn, ungefär lika mycket tid som själva betandet.5 

Under betandet rör sig djuren många kilometer varje dag i jakt på 
bra betesmarker.5 Helst ska gräset vara långt, eftersom nötdjur betar  
genom att vira sin långa tunga runt gräset. Kor sover runt fyra timmar 
per dygn, och ligger ner långa perioder när de vilar och idisslar.11 

I huvudet på en ko
Kor är nyfikna och starkt motiverade att utforska och undersöka sin 
omgivning.11 De inte bara kan lära sig att lösa olika problem – de 
tycker också om att göra det. I en studie lärde sig kvigor att trycka på 
en knapp för att öppna en grind och få en belöning. Enligt forskarna 
fick kvigorna en riktig aha-upplevelse när de kom på att de kunde 
kontrollera grinden; deras hjärtan slog fortare och vissa av dem skut-
tade, bockade och sparkade. Kvigor som bara fick belöningen utan 
att kunna kontrollera processen själva visade ingen sådan reaktion.12 
Forskarna tolkar det som ett möjligt tecken på att nötdjur har själv-
medvetande, eftersom de tycks blir glada av att de själva kommit på 
något.13 

Nötdjur har bra ansiktsminne. Naturligtvis ser de skillnad på var-
andra och även på människor.14 Om en människa är snäll mot dem 
lägger de det på minnet, och tyr sig mer till den personen.15 Fors-
kare har även testat om kor kan känna igen sina flockmedlemmar på  
foton tagna ur olika vinklar och skilja dem från foton på främmande 
kor, och det kan de.16 Samma forskargrupp visade också att kvigor 
kan skilja på bilder av nötdjur och andra arter, som får, getter och 
hästar.  De hade inga problem med att avgöra vilka ansikten som 
tillhörde deras egen art, trots att det fanns bilder på olika nötraser 
som ser väldigt olika ut.17

Nötdjur har bra syn, framför allt i dagsljus, men precis som de flesta 
andra däggdjur är de delvis färgblinda och ser inte skillnad på blått 
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och grönt.18 Däremot ser de rött bra och reagerar på färgen, kanske 
för att det någon gång under deras evolution varit viktigt att reagera 
på åsynen av blod.18 Hörseln är också bra, de hör fler ljud än vad 
människor gör och de gör många olika typer av läten.19 De hör också 
skillnad på varandras röster.19 Tyvärr har det bedrivits väldigt lite 
forskning på koläten och deras innebörd,19 medan lätens betydelse 
hos många primater och fåglar är väl undersökt. Kanske ses inte de 
typiska ”produktionsdjuren” som lika intressanta.

Nötdjur är nyfikna, tycker om att lösa problem och har bra ansiktsminne. 

Foto: Authors’ Im
age

Korna i mjölkindustrin

Alla kor börjar sina liv som kalvar, födda av en annan ko i mjölkin-
dustrin. Hur de blivande kornas första månader ser ut kan du läsa 
mer om i avsnittet Kalvarna i mjölkindustrin. 

En kos liv och död
En kviga insemineras för första gången när hon är lite drygt ett år, 
runt 13-15 månader. Hon har då just blivit könsmogen och är inte 
färdigvuxen. Dräktigheten varar i nio månader, så vid runt två års 
ålder föder kvigan sin första kalv.21 Hon kallas därefter för ko och 
mjölkningen börjar. Efter det kommer hon under resten av sitt liv 
antingen vara dräktig, mjölkas, eller både och. Hon insemineras och 
föder ungefär en kalv om året, och mjölkningen pågår runt tio må-
nader efter varje kalvning. Ett par månader innan nästa kalv ska 
födas avbryts mjölkningen, det kallas att kon sinläggs. Det är nöd-
vändigt för att mjölkproduktionen ska ta fart ordentligt igen efter 
nästa kalvning. Sedan börjar en ny cykel med samma tidsintervall. 
Kon mjölkas alltså nästan oavbrutet, med endast ett kort uppehåll då 
hon är högdräktig. 

Så länge kon producerar tillräckligt mycket mjölk, håller sig någor-
lunda frisk och blir dräktig får hon fortsätta leva. Men när hon inte 
är lönsam längre skickas hon till slakt. Medelåldern för en svensk 
mjölkrasko är ungefär fem år.22 Med bra förutsättningar kan kor bli 
uppemot 25 år gamla, men det är mycket sällsynt att de får leva så 
länge. Det händer att kor i mjölkindustrin blir över tio år, men de 
flesta dödas när de är betydligt yngre. Av de kvigkalvar som föd-
des på mjölkgårdar år 2008 dog 43 procent inom tre år.21 Drygt en 
fjärdedel av dem avlivades på grund av sjukdom eller självdog, resten 
slaktades. De vanligaste anledningarna till att kor skickas till slakt är 
juversjukdomar, dålig fruktsamhet och låg mjölkproduktion.23 I en 
studie på svenska kor födda 1998 var det bara 19 procent som levde 
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längre än sin sexårsdag.24 En ko som får leva tio år eller mer anses 
vara gammal. Vid den åldern kan hon komma upp i en total mjölk-
produktion på över 100 000 kilo, och blir då en ”hundratonnare”. En 
sådan ko presenteras i branschtidningen Husdjur, nummer 3 2013:

”Först ut har vi 425 Hanna efter Lemvig Sky Line, som på 
bara 10,7 år lyckats producera 100 337 kg ECM*! Hennes halter 
är imponerande med fett 6,1 och protein på 3,9. Hennes bästa 

laktation blev 13 713 kg ECM. Hanna embryospolades tre 
gånger med lyckat resultat vilket gav åtta kvigor ihop med 

hennes naturliga kalvar, men nu är hon slaktad.”

*ECM = energikorrigerad mjölk.

Foto: Sofia Säljö

Fråntas sina barn
De kalvar som mjölkraskorna föder tas ifrån dem nästan omedel-
bart efter födseln. Det finns flera anledningar till detta: den ekono-
miska förlusten i att kalven dricker den dyrbara mjölken, att kon blir 
mindre benägen att låta sig mjölkas av en maskin efter att ha blivit 
diad av en kalv, att kunna kontrollera kalvens födointag och minska  
risken för smittspridning, och att kon återkommer i brunst snabbare 
om hon inte har kalven hos sig.7

Att fråntas sin kalv är stressande för kon. Efter separationen får hon 
höjd hjärtfrekvens, ropar och tittar efter kalven.25 Om de två är inom 
hör- eller synhåll från varandra blir stressen ännu större, och kon 
kan till och med försöka klättra ur boxen för att komma till kalven.25  
Ju längre de får vara tillsammans under den första tiden, desto mer 
plågsam blir separationen.25, 26 En studie har visat att så lite som fem 
minuters kontakt mellan ko och kalv leder till att korna ropar och 
rör sig oroligt i ett helt dygn efteråt. De kände också igen sin egen 
kalv tolv timmar senare, trots att de träffats så lite.27 

Förutom att själva separationen från kalven är stressande för kon så 
fråntas hon också möjligheten till naturligt beteende efter kalvning, 
som att ge di och interagera med sin kalv. Det finns också stora hälso- 
fördelar med att ha kalven hos sig som går förlorade. Digivningen 
är en viktig del av kroppens återhämtning efter dräktigheten, och  
hjälper kons reproduktionsorgan att återgå till det normala.7 Digiv-
ning minskar också risken för juverinflammation, eftersom kalvar 
tömmer juvret bättre än vad en mjölkmaskin gör.7 

Fastbunden eller i ”lösdrift”
Att ha korna fastbundna under vinterhalvåret har varit det traditio-
nella sättet att hålla kor i Sverige, och det lever fortfarande kvar i 
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stor utsträckning. Omkring 45 procent av alla kor står fastbundna 
större delen av året.28, 29 Även under betessäsongen händer det att 
korna stallas upp många timmar per dygn. Uppbindningen har stora 
praktiska fördelar: maten serveras i en gång framför korna, gödseln 
hamnar mestadels i gödselrännan bakom, och om gården har ett 
gammaldags mjölkningssystem är det anpassat för att mjölka korna 
medan de står bundna. Det är också enklare att undersöka och inse-
minera bundna kor.

En ko som står bunden har så lite rörelseutrymme att hon i praktiken 
är fixerad. Fixering av suggor var förr vanligt i Sverige men är nu i 
stort sett förbjudet eftersom det anses oförenligt med naturligt bete-
ende. En bunden ko kan resa sig upp och lägga sig ner, ta ett litet steg 
framåt eller bakåt, men i övrigt är hon låst. Hon kan ofta inte böja  
huvudet bakåt för att klia eller slicka sig på bakkroppen. Möjlig-
heterna till sociala interaktioner blir mycket små. Bristen på rörelse 
leder sannolikt till frustration. När kor och kvigor har stått upp-
bundna en tid och sedan får chansen att röra på sig går, springer och 
hoppar de mer ju längre de stått.30, 31 Det här märks tydligt vid de 
uppmärksammade betessläppen, då djuren äntligen får röra på sig 
efter att ha stått stilla i månader. Kor som hålls bundna långa perio-
der visar också ökade nivåer av stereotypa beteenden30, 31 – mer om 
det återfinns under rubriken Beteendestörningar. Det är sedan 2007 
förbjudet att bygga nya stallar för uppbundna kor i Sverige. Men  
befintliga stallar får fortsätta användas utan tidsbegränsning.29 

Alternativet till uppbindning kallas lösdrift. Ett sådant system består 
av liggbås och/eller ätbås i rader, konstruerade som en slags parke-
ringsfickor avgränsade av stålrör som korna måste backa in eller ut 
ur. Mellan båsraderna finns gångar där korna kan flytta sig från ett 
bås till ett annat. Det finns inga stora öppna ytor, utan anläggningen 
liknar snarast en labyrint. Trängseln i gångarna gör att en ko lätt kan Uppbundna kor. Precis bakom dem finns gödselrännan.
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Kor i lösdrift på betonggolv. Gödseln skrapas undan med en automatisk skrapa. 

blockera vägen för andra, som då inte kan komma fram till maten eller 
viloplatserna. Det uppstår ofta konkurrens som leder till konflikter, 
framför allt kring matplatserna.11 Trots de här problemen innebär lös-
driftssystemen en klar förbättring för korna när det gäller rörelsefrihet 
och möjlighet till naturligt beteende. Det finns även större potential att 
förbättra dem genom att öka ytorna och erbjuda utevistelse året om, 
något som är betydligt svårare i uppbundna system. 

Hårda golv och ont i klövarna
Både i stall med uppbundna kor och i lösdrift är golven i regel gjutna 
i betong eller asfalt. Det är långt från det mjuka underlag som dessa 
tunga djur är anpassade för att gå och ligga på. Många mjölkbönder 
lägger in gummimattor i båsen, men det är fortfarande hårt och 
stumt jämfört med gräsbevuxen mark. 

Enligt djurskyddsförordningen ska det finnas ”en godtagbar bädd 
av halm eller annat jämförbart material” på liggplatser för kor. 
Det är ofta spån snarare än halm som används. Spånet kan hjälpa 
till att hålla liggplatsen torr, men av både spån och halm krävs  
rejäla mängder för att göra underlaget mjukt. Studier har visat att 
kornas rörelsemönster förändras när de går på betonggolv jämfört 
med naturligt underlag.33 De går mer försiktigt, tar kortare steg och 
rör sig långsammare. Om kor får välja mellan betonggolv med och 
utan gummimatta, väljer de flesta det lite mjukare golvet.34 Men det 
absolut bästa för korna är att vara ute på bete: vistelse på mjuk mark 
istället för hårt golv minskar förekomsten av hälta och klöv- och 
benproblem avsevärt.11, 35 Det hårda golvet leder till så stora problem 
att det syns i blodet: kor som hållits på betonggolv utan gummimatta 
har höjda nivåer av vita blodkroppar, vilket tyder på en kronisk  
inflammation.36 

Nötdjur har svårt att idissla stående, så de måste ligga ner många 
timmar om dagen. Därför lägger sig kor till slut ner även på hårda, 
smutsiga eller till och med översvämmade golv. I genomsnitt lägger 
sig en ko 6-13 gånger om dagen och ligger i 1-1,5 timme varje gång.11 
Kor lägger sig genom att först falla ner på framknäna och sedan lägga 
ner kroppen på sidan.11 Det är ett tungt fall, och det sliter på  
lederna att göra det upprepade gånger på hårda golv. Tryckskador eller 
små sår på kornas framknän och hasleder kan leda till att svullnader  
eller varfyllda bölder bildas. Tryckskadorna är ett slags liggsår som 
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uppstår av kombinationen långa liggtider och hårda golv. De kor som 
har ont i klövar och ben undviker att stå upp, och deras ännu längre 
liggtider ökar alltså risken för ytterligare skador.37

Hårda golv kan bidra till smärtsamma bölder på lederna. 

Klövarna far också illa av hårt underlag. En svensk undersökning 
från 2011 visade att närmare hälften av alla kor i lösdriftssystem 
har problem med klövarna.38 En stor del av orsaken till klövproblem  
ligger i utfodringen; det höga energiinnehållet i kornas foder kan leda 
till sjukdomen fång, som i sin tur kan orsaka sår i klövarna, bölder 
och sulblödningar.39 Detta kan vara mycket smärtsamt och leda till 

Kornas liggunderlag består ofta av en tunn gummimatta på betonggolv med små  
mängder spån.

svårigheter att gå, stå, resa sig och lägga sig.39 De kor som producerar 
mest mjölk löper större risk att få klövsulesår.11,37 Klövskadorna  
förvärras av att mycket tid spenderas på hårda golv39 och av att djuren 
blivit större och tyngre genom avel.11 
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Dålig i magen
Nötdjur är anpassade för att äta gräs. Kor i mjölkindustrin får äta 
färskt gräs bara under den korta betesperioden. Under resten av 
året utfodras de med gräs i annan form: ibland torkat till hö, men i  
regel konserverat genom syrning till ensilage. Totalt utgör dock gräs 
och annat grovfoder bara knappt hälften av kornas mat, mätt i kilo 
torrsubstans.40 Resten av fodret är så kallat kraftfoder, bestående 
mestadels av spannmål men även exempelvis soja och raps. Anled-
ningen till att korna matas med sådant för dem onaturligt foder är att 
det är energi- och näringstätt, vilket bidrar till att maximera mjölk- 
produktionen. Men det är långt från vad kornas matsmältnings-
system är anpassat för, och det ger djuren en rad problem med  
magar och tarm. 

Det mest påtagliga tecknet på hur illa det är ställt med kornas  
matsmältning är att de ofta är lösa i magen. Inte sällan är avföringen  
helt flytande. Men kraftfodret leder också till andra problem. Till 
exempel kan det höga energiinnehållet i kraftfodret leda till att kor 
drabbas av våmacidos, en kraftig sänkning av pH i våmmen som 
beror på en kombination av att kolhydraterna i kraftfodret är alltför 
lättsmälta och att idisslandet minskar av finkornig föda.39 Försur-
ningen gör sannolikt att kon mår illa eftersom hon slutar äta. Hon 
får också diarré och kroppstemperaturen sjunker. Tillståndet kan 
snabbt leda till döden.39 Även trumsjuka kan uppstå på grund av för 
mycket kraftfoder i förhållande till grovfoder. Det innebär att kon 
inte kan rapa, så våmmen sväller upp. Det är mycket obehagligt för 
kon. Efter en stund  år hon svårt att andas då våmmen trycker mot 
lungorna, och utan behandling dör hon av detta.39 Gasfylld våm och 
för lite långstråigt foder kan också leda till löpmagsförskjutning eller  
löpmagsomvridning. Magen kan ibland läggas på plats genom att 
kon rullas på rygg, men tillståndet kan leda till avlivning.39

Inflammerade juver
Varje gång mejeriet kommer till en mjölkgård för att tömma mjölk-
tanken tas ett prov på mjölken för att fastställa mjölkens celltal. 
Detta är ett mått på hur många celler – framför allt vita blodkroppar 
– som finns i mjölken. Att det finns celler i mjölken beror på en  
inflammation i juvret, ofta på grund av en infektion som kroppens 
immunförsvar reagerar mot. Mejerierna har ett gränsvärde för hur 
höga celltal de accepterar, i regel max 400 000 celler per milliliter 
mjölk. Ligger celltalet hos en ko över 100 000 är det ett tecken på 
att något är fel.11 Medelcelltalet på mjölken som säljs till mejerier i 
Sverige ligger på närmare 200 000.28

 

Korna utfodras till stor del med spannmål, soja och annat kraftfoder, vilket kan göra  
dem sjuka. 
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Juverinflammation, eller mastit som det också kallas, är mycket  
vanligt hos mjölkraskor. Det ses som ett av de största problemen 
inom mjölkindustrin då det innebär stora ekonomiska förluster.41  
Ungefär 60 procent av korna i mjölkindustrin drabbas varje år. För två  
tredjedelar av dem är det ganska lindrigt: de har inga andra symptom 
än en förhöjning av celltalet.42, 43 För de 20 procent av korna som 
får tydliga symptom innebär sjukdomen mycket smärta och obehag 
i form av svullna juver och ibland feber och nedsatt aptit.11 Det gör 
ont att ligga på det ömma juvret, så trots att de är sjuka och har 
feber står de upp mer.44 Totalt drabbas ungefär var tredje svensk ko 
av sådan så kallad klinisk mastit någon gång under sin livstid.24 Det 
finns ett väl belagt samband mellan hög mjölkproduktion och ökad 
risk för mastit.11, 24, 45 

Hög påfrestning på juvret och smutsig miljö bidrar till att så många som var femte ko 
drabbas av smärtsam juverinflammation varje år. 

Antibiotikaanvändning
Juverinflammation är den absolut vanligaste anledningen till att kor 
behandlas med antibiotika. Varje år behandlas en femtedel av alla 
kor med antibiotika mot mastit, motsvarande 70 procent av antibioti-
kaanvändningen till mjölkraskor.46 Att djur får behandling när de är 
sjuka är förstås bra, men antibiotikaanvändningen är problematisk. 
I många fall är andra metoder mer effektiva mot mastit, exempelvis 
att juvret töms ofta – så som det hade gjort i naturen om kon gett 
di åt sin kalv. Många fall av mastit skulle kunna förhindras genom 
att förändra avel, skötsel och miljö. Antibiotikaanvändningen bidrar 
till att resistenta bakteriestammar utvecklas, som antibiotika sedan 
inte biter på. I februari 2012 påvisades för första gången resistenta 
gula stafylokocker (MRSA) hos svenska mjölkraskor med mastit.47 
Dessa bakterier smittar till människor och kallas då sjukhussjukan, 
en mycket svårbehandlad och ibland dödlig infektion.  

Beteendestörningar
Djur som inte får utlopp för sina naturliga beteenden kan utveckla 
beteendestörningar. Hos nötdjur är ett av de mest centrala beteen-
dena att beta, och de flesta beteendestörningarna är också relaterade 
till födointag på något sätt. Framför allt beror detta på att djuren  
utfodras med för energirikt och finfördelat foder, vilket gör att 
ättiderna blir korta, eller att de får för lite mat. Just att fodret är 
finfördelat har stor betydelse. Inte bara fysiologiskt utan även  
beteendemässigt är nötdjur anpassade för grovt, långstråigt foder. 
En kortare strålängd eller mer koncentrerat foder ökar förekomsten 
av beteendestörningar.48, 49 Ofta tar sig frustrationen uttryck i någon 
typ av omriktat ätbeteende, som att slicka och bita på inredningen 
och äta på trädetaljer. Vissa utvecklar ett upprepat, så kallat stereo-
typt, beteende ur detta. Ett sådant stereotypt beteende hos nötdjur är 
tungrullning, en ritualiserad ”tomgångsversion” av nötdjurens sätt 
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Det händer att både kalvar och vuxna kor får en sådan här nosring med för att hindra  
att de diar andra kor. Taggarna gör ont mot juvret om kon försöker dia någon annan,  
och hon riskerar att få en spark. 

att linda tungan runt gräs och slita av det när de betar. Vid stereotyp 
tungrullning rullas tungan i upprepade rörelser utanför eller ibland 
inuti munnen.1 De suger på tungan och sväljer luft.31, 48 När djuren 
hålls på bete upphör tungrullningen.50

Andra beteendestörningar hos nötdjur grundar sig i sociala beteenden, 
där den tidiga separationen mellan ko och kalv är en viktig orsak. 
Vuxna kor kan exempelvis suga på egna eller andras kroppsdelar, 
och i vissa fall dia mjölk av varandra. Det kommer sig av att de inte 
fått utlopp för sitt sugbehov som kalvar.51, 52 Spensugning kan också 
utvecklas hos redan vuxna djur. I de fallen har det också en koppling 
till brister i utfodringen.52 Även uppbindning är en starkt bidragande 
orsak till beteendestörningar.32, 50

Andra produktionssjukdomar
Produktionssjukdomar är sjukdomar som drabbar djur just på grund 
av att de avlas och hålls för produktion av något slag. Hos mjölkras-
kor är många problem kopplade till den höga mjölkproduktionen. 
Acetonemi är ett exempel på en sjukdom som främst drabbar kor 
som mjölkar mycket. Det uppkommer när kon inte får i sig tillräck-
ligt med kolhydrater från fodret för att både tillverka mjölk och klara 
sin egen näringsförsörjning.39, 41 Kroppen börjar då bryta ner fett i 
snabb takt, vilket leder till att bland annat aceton bildas i blodet. 
Detta drabbar närmare en procent av alla mjölkraskor varje år.41 
Betydligt fler – omkring 3 procent eller runt 10 000 kor om året41 
– drabbas av kalvningsförlamning. Detta inträffar i anslutning till 
kalvningen, det vill säga när mjölkproduktionen drar igång. En ko 
med kalvningsförlamning kan ofta inte resa sig alls. Anledningen är 
att mjölkproduktionen kräver stora mängder kalcium, vilket också 
behövs för musklernas aktivitet. Tillståndet botas lätt med en kalci-
uminjektion, men utan behandling leder det till döden.39 
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Aveln för hög mjölkproduktion har lett till att korna blivit större och 
tyngre än tidigare och att de har väldigt stora juver. Även kalvarna 
har blivit större. Stora kalvar är en bidragande faktor till förloss-
ningssvårigheter som drabbar många kor.41 Drygt åtta procent av  
kalvarna är dödfödda,21 ofta på grund av svåra kalvningar.  Även när 
det gäller dålig fruktsamhet finns ett samband med aveln för hög 
mjölkproduktion.53 Att kor har svårt att bli dräktiga ses som ett stort  
ekonomiskt problem och är en av de vanligaste orsakerna till att de 
skickas till slakt.23 

Positiva effekter av sommarbetet
Vid betessläppet förändras livet i ett slag; plötsligt får djuren rörelse-
frihet, frisk luft, mjukt underlag, möjlighet att fritt umgås med och 
dra sig undan från varandra och inte minst får de äta färskt gräs. 
Även om korna gått i lösdrift är det något helt annat att röra sig 
på öppna ytor och kunna vandra, springa och hoppa. Betesgången 
tillåter naturliga beteenden och normala sociala interaktioner.11 
Till skillnad från i lösdriftsstallet behöver kor på bete inte hela ti-
den trängas med varandra och hantera konflikter i trånga, halkiga 
gångar. De kan välja vem de ska beta med och idissla bredvid och de 
kan leka med varandra. Kort sagt kan de knyta och underhålla sina 
viktiga vänskapsband på ett sätt som är svårt – för uppbundna djur 
nästan omöjligt – under innevistelsen.  

Det är förstås inte möjligt på våra breddgrader att ha djur på grönbete 
vintertid. Men utevistelse året om i mycket högre grad än idag är 
fullt möjligt, och en större andel grovfoder i födan likaså. En dansk 
studie lät kor välja själva hur mycket tid de ville tillbringa inne i 
ett stall respektive ute i en hage. Under sommarperioden valde de 
att vara ute drygt 17 timmar per dygn. De föredrog gräset framför 
det foder de fick inne. Även på vintern ville korna vara ute en 

stund varje dag så länge det inte var minusgrader, i genom-
snitt närmare fem timmar per dygn. Värt att nämna är att korna 
i denna studie gick på djupströbädd inomhus, ett betydligt friare 
och mer ”beteslikt” system än vanlig lösdrift.54 En annan dansk 
studie från 2013 sammanställde en rad olika ”välfärdsindikatorer” 
hos kor på bete jämfört med uppstallade i lösdrift under vintern. 
Studien visade att korna på bete hade en sammantaget betydligt 
högre välfärd. Ju fler timmar de fick vara ute per dygn desto bättre.55 

Många av de skador och sjukdomar som mjölkraskor drabbas av  
under uppstallningen lindras när de kommer ut på bete. Inte minst 
ben och klövar mår bra av det skonsamma underlaget.11, 35, 38 Även 
många andra vitt skilda sjukdomar har visat sig påverkas positivt av 
bete: livmoderinflammation, mastit, kalvningssvårigheter och aceto-
nemi till exempel.11, 56 De större arealerna minskar också risken för 
smittspridning mellan djuren. Att bara släppa ut korna i rastfållor 
med hårdgjord yta har inte samma tydligt positiva effekt på till  
exempel klövarna.11, 57 

När kor tas in och binds upp igen efter en betesperiod ökar halten 
av stresshormoner i blodet kraftigt.50, 58 Samma ökning ses inte när 
miljöbytet går åt andra hållet, från uppbundet till bete.58  

Beteskravet kritiseras
Lagkravet på bete för alla kor infördes med djurskyddslagen som 
kom 1988. Det innebär att alla kor, kvigor och stutar ska få komma 
ut under två månader om året i Dalarna, Jämtland, Gävleborg 
och nordligare län, fyra månader om året för Blekinge, Skåne och  
Halland, och tre månader om året för mellanliggande län. Denna tid 
ska infalla mellan 1 maj och 15 oktober.59 För lakterande kor – kor 
som producerar mjölk – räcker det enligt bestämmelserna att de får 
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vara ute sex timmar per dygn, medan sinlagda kor, kvigor och stu-
tar ska vara ute hela dygnet. Anledningen till det är att korna ska 
kunna mjölkas. Eftersom korna är lakterande under större delen av 
sitt liv innebär reglerna att de kan hållas inomhus över 90 procent av 
sitt liv. Tjurar och kalvar upp till 6 månaders ålder har inte rätt att  
komma ut alls, och kvigor får hållas inne 45 dagar under betes- 
perioden för inseminering.29 Denna tid förlängdes från 30 dagar som-
maren 2012, men ändå finns det djurhållare som tycker att det inte 
räcker till och håller kvigorna inne ännu längre.60 I samma regeländ-
ring öppnades det upp för att stycka upp betesperioden i flera kortare  
perioder, så att korna kan vara ute en vecka och inne nästa.59

Trots att betesreglerna alltså är anpassade för att underlätta för 
bönderna kritiseras reglerna för att försvåra verksamheten. När kor 
är på bete äter de framför allt gräs, och får därmed i sig mindre 
kraftfoder. Det leder ofta till att mjölkproduktionen minskar under 
sommaren,11 vilket bidrar till motståndet mot att släppa ut korna. 
När gårdarna växer blir det svårare att ordna tillräckligt med betes-
mark för alla djur. I takt med att allt fler gårdar går över till lösdrift 
höjs röster för att det inte behövs något bete för de kor som inte 
står bundna. Branschorganisationen Sveriges Mjölkbönder vill helt 
avskaffa beteskravet.61 Lantbrukarnas Riksförbund verkar för att 
betesföreskrifterna ska ersättas av ”branschens eget betesprogram” 
och att det ska gå att ”uppfylla djurskyddsförordningens målsättning  
om god djurvälfärd på annat sätt än bete”.132 Även från politiskt håll 
finns visst intresse för att ta bort beteskravet.62, 63 

Betessläppen är populära hos allmänheten, men beteskravet är kritiserat av branschen 
själv. Med nyskrivna regler kan korna tas in igen redan nästa dag.

Foto: Skånem
ejerier
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Kalvarna i mjölkindustrin

Kor görs dräktiga av två anledningar: för att producera mjölk, och 
för att föda kvigkalvar som kan ersätta sina mammor när de inte 
längre är lönsamma. Kvigkalvarna får i regel stanna på gården för att 
så småningom själva insemineras och mjölkas. Tjurkalvarna skickas 
ofta iväg till andra gårdar som föder upp dem för köttets skull – läs 
mer om det i nästa kapitel. 

Föräldralösa
Kalvens band till kon uppstår fort; redan efter ett dygn tillsammans 
känner kalven igen sin mammas råmande.20 Om de får vara till-
sammans några dagar innan separationen blir kalven sedan mycket 
orolig, råmar och försöker ta sig till kon.25 I det vilda behåller 
kvigkalvar en nära relation till sina mödrar genom hela livet, och 
tjurkalvarna så länge de är kvar i flocken.64 Digivningen är förstås 
viktig, men kon betyder mycket mer än bara mat för kalven. Forsk-
ning har visat att bandet mellan ko och kalv är lika starkt även om 
kalven inte har fått dia.65 Kalvarna växer dubbelt så snabbt om de 
hålls med sina mammor de första dagarna, även om de hindras från 
att dia henne.66 Att få växa upp med sin mamma gör kalvarna mer 
benägna att söka kontakt med främmande artfränder; kanske kan 
man säga att det gör dem mer socialt kompetenta.7, 26, 66 

Ett system som i viss utsträckning tillgodoser kalvens naturliga  
beteende är användandet av så kallade amkor. Då får en eller en 
grupp kalvar gå tillsammans med en ko som av någon anledning 
inte är så lönsam i produktionen, och dia henne.67 Det innebär  
förstås en stor förbättring för kalven att slippa vara ensam och 
att få dia på ett naturligt sätt. Men separationen är fortfarande 
lika problematisk för de kor som fråntagits sina kalvar, och inte  
heller amkon får behålla kalvarna mer än några veckor. Det är  
inte alla kor som accepterar de främmande kalvarna vilket kan leda 

till bråk. Systemet med amkor är ovanligt i Sverige. 

Ensambox den första tiden
Efter att kalvarna tagits från kon hålls de i regel ensamma. Enligt 
den svenska lagstiftningen får kalvar hållas ensamma under de första 
åtta veckorna. Efter tiden i ensambox flyttas kalvarna ihop i grupp-
boxar. Ensamboxarna är så små att kalvarna precis kan vända sig 
om. Minsta måtten är 1,2 kvadratmeter för en kalv under 60 kilo 
och 1,6 kvadratmeter för en kalv upp till 90 kilo.29 Kalvarna måste 
ges möjlighet till direktkontakt med andra kalvar även då de hålls i  
ensambox.29 Ett inte ovanligt sätt att följa lagen är att borra några 
hål i väggen mellan boxarna, inte större än att en kalvmule precis 
kommer igenom. Men en sådan begränsad kontakt räcker inte för att  
kalvarna ska utveckla band till varandra.68

Från strax efter födseln och upp till åtta veckors ålder får kalvar hållas i ensambox.
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Även den begränsade rörelsefriheten i kalvboxarna är en stressfaktor. 
Studier har visat att de små boxarna leder till att kalvarna är mer 
inaktiva än om de får mer plats. De står stilla mer, går mindre och 
leker mindre.69, 70 

Att hålla kalvarna ensamma minskar risken för spridning av vissa 
smittor.7 Å andra sidan kan ensamhållningen försämra kalvarnas 
hälsa på andra sätt.71 Kontakten med människor kan inte kompen-
sera för kontakten med andra kalvar, till exempel när det gäller  
kalvarnas förmåga att hantera stress.72 Men trots – eller kanske tack 
vare – sin stressfyllda uppväxt kommer kalvarna när de växer upp 
inte att producera mindre mjölk.7 Detta fenomen kan vara en effekt 
av att de fysiologiskt ”vänjer sig” vid stress redan som unga.73

De klassiska ensamboxarna för kalvar brukar stå inomhus i ett hörn 
av kostallet. Förutom dem syns allt oftare spädkalvar i hyddor av 
plast utomhus. Utemiljön innebär bättre luft och lite mer stimulans 
från omgivningen. Men ytorna är fortfarande mycket små, och kal-
varna lider av att inte vara med kon.7  

Att inte få leka
Kalvar som får rätt förutsättningar är mycket lekfulla. Leken är 
mer än bara nöje – den är viktig också.74, 75 Det finns många teorier 
om varför leken är viktig: för att öva motorik, sociala färdigheter 
och reaktionsförmåga, eller kanske för att få träning i oförutsedda  
händelser och i att förlora kontrollen.74, 75 Lekbeteende minskar hos 
djur som är sjuka, har ont eller är mycket stressade. Det fungerar 
därmed både som en indikation på djurs välmående, och som något 
som höjer det.76 

Att inte få möjlighet att leka leder till en så kallad ”rebound effect”. 
Det betyder att det byggs upp en motivation som blir starkare ju 
längre beteendet har förhindrats. Kalvar leker alltså mer efter en lång 
period av att inte kunna leka.77, 78 Det är ett tydligt tecken på att leken 
är ett behov, som leder till frustration när det hindras. 

När kalvar hålls ensamma i små boxar leker de väldigt lite.69 Även om 
de hålls i grupper men har lika lite utrymme per kalv som i ensam-
boxarna leker de mindre än vad de skulle vilja.69, 78 Utrymmet räcker 
inte till för vissa rörelser som ingår i kalvars lek, som att galoppera, 

Kalvar i kalvhyddor utomhus.
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hoppa och sparka bakut. Kalvar leker helst samtidigt, och det finns det 
inte plats för i gruppboxarna.78 Ofta hålls de dessutom på spaltgolv i 
gruppboxarna. Det är ett golv byggt av brädor i trä eller metall, med 
breda springor emellan där gödsel och urin passerar. Spaltgolven är 
hårda, även när de är belagda med gummi, och de blir lätt hala så att 
kalvarna måste röra sig försiktigt för att inte halka. 

Att inte få dia 
Precis som andra däggdjur lever kalvar den första tiden på mjölk. 
Under de första månaderna diar kalven mellan fyra och tio gånger 
per dygn, om den ges möjlighet till det,6 och slutar inte dia helt för-
rän någon gång mellan sex månader och ett års ålder.10 Kalvar föds 
dessutom med ett mycket outvecklat immunförsvar, som kräver att 
de genast efter födseln får i sig antikroppar från kon genom mjöl-
ken. De första dagarna producerar kon en särskild mjölk, råmjölk, 
som är rik på antikroppar. Om kalvar inte får i sig mjölk under sina 
första timmar i livet har de mycket svårt att överleva. Det första en 
nyfödd kalv tar sig för i livet är därför att leta upp kons spenar för att 
dia. Kalvar har en mycket stark motivation att dia redan från första 
stund, ett sugbehov.  Men i mjölkindustrin är det många kalvar som 
inte får dia eller på annat sätt suga i sig mjölk.

Kalvar som får dia växer snabbare och håller sig friskare än de kalvar 
som inte får dia.7 Under de två första veckorna växer kalvar som 
får dia sin mamma mer än tre gånger så snabbt som de som separe-
ras.26 Kalvar som fått dia de första tio veckorna utvecklar inte orala  
beteendestörningar i samma utsträckning som kalvar som separerats 
direkt.81 Diande kalvar tar också upp antikropparna från råmjöl-
ken bättre, framför allt tack vare den lugnande inverkan som kons  
närvaro har.10 Kalvar som har vuxit upp med kon, men inte fått dia, 
har nämligen också bättre immunförsvar och lägre dödlighet.10 

Traditionellt utfodras kalvarna med mjölk eller mjölkersättning ur 
hink. Att dricka på det sättet, utan att suga och med huvudet nedåt 
istället för uppåt, är helt onaturligt för kalven. Vissa gårdar använder 
flytande spenar som ger kalven möjlighet att suga i sig mjölken från 
hinken, men positionen är fortfarande fel. Så kallade spenhinkar eller 
automatiska kalvammor har utstickande gummispenar som ger en 
mer naturlig drickposition. Men det kan ändå vara svårt att få kal-
varna att äta. För att försäkra sig om att de får i sig den viktiga 
råmjölken har vissa gårdar rutinmässigt börjat sondmata nyfödda 
kalvar.82 Sondmatningen riskerar att skada munnen och matstrupen 
och kan göra att kalvarna inte dricker självmant vid andra målet.83

Istället för att dia naturligt flera gånger om dagen får många mjölkraskalvar vänta på att 
utfodras med mjölkersättning ur hink.
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När kalvarna efter som mest åtta veckor sätts ihop med andra kalvar 
i gruppboxar upphör ofta mjölkutfodringen. Om de fick möjlighet 
skulle de dia flera gånger om dagen, och de har fortfarande ett stort 
sugbehov. Det är därför vanligt att de börjar suga på delar av inred-
ningen och på varandras kroppsdelar,84 som öron, navel, juver och 
penis, vilket kan leda till att de får i sig varandras urin. Kalvarnas 
diförsök på andras öron och svansar kan också leda till hårbollar i 
magen.80 Det felriktade diandet uppkommer för att kalvarna inte har 
fått dia en ko.66 Eftersom behovet aldrig tillfredsställs och de inte 
blir stegvis avvanda av sin mamma kan detta beteende fortsätta ända 
upp i vuxen ålder. Att vuxna kor dricker mjölk från varandra ses som 
problematiskt och leder ofta till slakt.80

Hungriga
Under den tid som kalvarna hålls i ensamboxar utfodras de två eller 
flera gånger om dagen med mjölk eller mjölkersättning. Mjölkersätt-
ningen kommer i pulverform från mejeriet, och består av ingredi-
enser som vassle, skummjölk, spannmål och vegetabiliskt fett. Ofta 
utfodras de också med mjölk från kor på gården som på grund av 
höga celltal eller antibiotikarester inte kan säljas till mejeriet.79

Kalvarna får ofta mycket mindre mjölk än vad de skulle behöva.80 
Enligt en doktorsavhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet är  
det svårt för kalvar att få i sig tillräckligt med näring på de låga givor 
som är vanliga i skandinavisk produktion – 4-7 liter per dag – även 
om de då äter mer pellets och hö. Naturligt skulle en kalv dricka runt 
10-12 liter mjölk om dagen.80

Kalvsjukdomar
Vid sidan av ovan beskrivna psykologiska besvär och beteendestör-
ningar drabbas många kalvar av fysiska sjukdomar. Vanligast är  
diarré och luftvägsinfektioner, som lunginflammation. Det beror på 
infektioner av virus, bakterier och encelliga parasiter. Kalvens miljö 
och skötsel har stor betydelse för sjukdomsförekomsten.85 I en stor 
studie från 2003 av över tre tusen svenska kalvar blev 23 procent 
sjuka under sina första 90 dagar. Diarré var vanligast och drabbade 
9,8 procent av kalvarna, följt av luftvägssjukdomar som drabbade  
7 procent.86 Kalvar som haft diarré drabbas oftare av luftvägssjuk-
domar, eftersom deras immunförsvar redan är nedsatt. Diarré är 
också en av de vanligaste dödsorsakerna för kalvar.85 Omkring 
tre procent av kalvarna dog före 90 dagars ålder,86, 87 de flesta un-
der sin första levnadsvecka.87 På större gårdar med över 150 kor är  
kalvdödligheten i genomsnitt något högre.85 Andra förekommande 
kalvsjukdomar är ledbesvär, navelinflammationer och ringorm.86

Avhorning och kastrering
De flesta mjölkraskalvar har anlag för horn. Det finns ett fåtal raser 
som är kulliga, det vill säga aldrig får horn, men de mjölkar mindre 
och är inte vanliga i mjölkindustrin. I uppbundna system är hornen 
ett mindre problem än i lösdrift, där risken ökar att djuren skadar 
varandra eller människor. Därför är det vanligaste idag att kalvarnas 
hornanlag tas bort. 

Denna så kallade avhorning sker i regel när kalvarna är mellan en 
och åtta veckor gamla. En veterinär eller husdjurstekniker lägger  
lokalbedövning och bränner bort hornanlagen med ett elektriskt 
brännjärn.  Äldre kalvar måste även ges lugnande medel.88, 89 Kalvarna 
kan efteråt få en injektion med smärtlindring som har effekt i tre 
dagar, men detta är inget lagkrav.90 Utan smärtlindring har kalvarna 
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Det händer att de utväxta hornen sågas av, som på den här kvigan.

sannolikt mycket ont efter ingreppet91 och såren fortsätter att vara 
ömma i mer än tre dagar efteråt.92 

Ungefär 15-20 procent av de handjur som slaktas har blivit kastrera-
de.93 Ingreppet görs av en veterinär, ofta samtidigt med avhorningen, 
och kalvarna får lugnande medel samt lokalbedövning. Inte heller 
här finns något krav på smärtlindring efter ingreppet. För djuräga-
ren är fördelen med kastrering att djuren blir mer lätthanterliga, och 
efter kastrering har även handjur rätt att komma ut på sommaren.29 
Att så många tjurar inte kastreras beror bland annat på att ingreppet 
innebär en kostnad och att en okastrerad tjur växer snabbare och ger 
mer betalt på slakteriet. 

Tjurarna i mjölkindustrin 

I mjölkindustrin kretsar allt kring korna, och de nötdjur som inte är 
kor riskerar att bli åsidosatta. Tydligast är det när det gäller tjurarna. 
Det finns tre alternativ för den kalv som föds i mjölkindustrin och är 
hane: att dödas direkt, att dödas inom ett par år eller att användas 
till avel. 

Oönskade från början
Inom äggindustrin har det länge varit rutin att döda alla hanar direkt 
efter kläckningen. Tuppar kan inte lägga ägg, så de är värdelösa för 
industrin. Förr föddes tupparna upp en kort tid och dödades sedan 
för kött, men det är inte längre lönsamt att göra så eftersom speciella 
snabbväxande raser är mycket mer effektiva. Tupparna i äggindu-
strin är helt enkelt inte lönsamma, så de dödas. 

På samma sätt håller det kanske på att bli för tjurkalvarna i mjölk- 
industrin. De producerar ingen mjölk, bara ett litet fåtal av dem 
behövs för avel, och deras magrare kroppar har svårt att konkur-
rera med de speciella raser som tagits fram för uppfödning till 
kött. En lösning för vissa mjölkbönder har blivit att avliva tjurarna 
direkt efter födseln.41,94 Hos de två största mjölkraserna dör 3,1  
procent av tjurkalvarna inom en månad, medan andelen för deras systrar 
är 2,4 procent. Skillnaden förklaras med att tjurkalvar avlivas.41  
Omräknat i antal djur betyder det att över tusen tjurkalvar per år  
avlivas under sin första månad, och fortsätter trenden kommer det bli 
allt vanligare. 

Det blir samtidigt allt mer populärt att förhindra att tjurkalvar alls 
föds genom att använda könssorterad sperma. Y-kromosomer är 
aningen mindre och lättare än X-kromosomer, och tack vare det 
kan spermier som ger upphov till han- och honkalvar separeras. 
Könssorterad sperma leder till att omkring 90 procent av kalvarna 
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blir honor, mot 49 procent i vanliga fall. Denna sperma är dyrare 
och leder till färre dräktigheter, men det kan trots det vara lönsamt 
för den som inte kan få tjurkalvarna sålda eller som ska bygga ut sin 
produktion och behöver fler kor.94, 95

Föds upp till slakt
Trots att avlivning direkt efter födseln tycks bli vanligare, lever fort-
farande de allra flesta tjurar längre än så. Det vanligaste är att de säljs 
kort efter födseln till en gård som är specialiserad på att föda upp 
nötdjur till slakt.21 De flesta tjurar slaktas innan sin tvåårsdag.93 

Det är förbjudet att transportera kalvar som är yngre än två veckor.96 
Men det finns ett undantag som gör att det går att transportera kal-
var redan fem dagar efter födseln om det är kortare än fem mil och 
djurägaren kör själv.96 Mjölkbönder kan utnyttja det här kryphålet 
och köra så unga tjurkalvar till köttuppfödare, eftersom de vill bli av 
med dem så fort som möjligt.97  

Omkring 200 000 vuxna handjur av nöt slaktas varje år i Sverige. 
Av dem är 15-20 procent stutar.93 Stutarna ska få komma ut på bete 
större delen av dygnet under två till fyra sommarmånader från det 
att de är sex månader gamla.29 Men för alla de tjurar som inte kastre-
ras finns ingen betesrätt. Även om många väljer att låta tjurarna beta 
och därmed skörda sin egen mat åtminstone deras första sommar, så 
är det helt lagligt att låta dem stå inne hela livet. 

Många före detta mjölkbönder har gått över till att föda upp mjölk-
rastjurar till slakt. En del av dem binder upp tjurarna i gamla kobås, 
vilket förstås är lika begränsande och frustrerande för tjurarna som 
för korna. Tjurar är dessutom extra olämpliga att ha uppbundna, 
eftersom de på grund av sin anatomi inte kissar i gödselrännan 

bakom sig utan rakt på golvet, där de sedan ska ligga. Att ha tjurar 
uppbundna kommer inte vara tillåtet efter år 2017.29

Ett annat vanligt sätt att hålla tjurar är i gruppboxar på spaltgolv, 
golv med springor där urin och gödsel passerar. Spaltgolven är hala, 
hårda och dragiga. Det är tillåtet att hålla kalvar som är äldre än 
en månad, ungdjur upp till två års ålder och vuxna tjurar på enbart 
spaltgolv utan ströbädd – helspalt. Spaltgolvet ska numera bestå av 
gummi eller annat eftergivligt material. Det är inte tillåtet att bygga 
nya hårda helspaltgolv utan gummi. Men sådana hårda helspaltgolv 
som användes innan nuvarande regler trädde i kraft får fortsätta  
användas utan tidsbegränsning.29 Tjurar som väger över 600 kilo ska 
ha minst 2,6 kvadratmeter var i en sådan box. Det betyder att fyra 
stora tjurar kan få trängas på en yta som är mindre än tre gånger fyra 
meter, i hela sitt liv. 

Unga tjurar i spaltgolvsbox.
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Avelstjur – kändisliv med baksida
Ett fåtal tjurar väljs varje år ut till avel. Tjurkalvar som har en högt 
värderad far och morfar testas av avelsföretag och genomgår en  
urvalsprocess. Bara ett par hundra tjurar varje år bedöms som 
tillräckligt bra för att användas till avel, resten går till slakt.98 De  
utvalda kommer leva många år på en avelsstation och bli fäder till 
tiotusentals kalvar. Men de får inte träffa några kor. 

Avelstjurarna har något av en kändisstatus inom mjölkvärlden. De 
har häftiga namn, de tvättas och friseras med trimmer och löshår 
för att fotograferas och locka kunder i avelsföretagens tidningar. De 
drar in miljonbelopp till sina ägare, men det är inget lyxliv de lever.  
Tjurarna hålls en och en för att de inte ska skada varandra. De  
omfattas inte av beteskravet och får sällan komma ut – de kan vara 
farliga för människor, och är dessutom för värdefulla för att företa-
gen ska ta några risker. En ring fästs genom den känsliga mulen för 
att det ska vara lättare att kontrollera de starka djuren. Varje morgon 
leds tjurarna i väg för spermainsamling. Vissa av dem kan förmås att  
bestiga en kohud som lagts ut på en bock, men för det mesta används en  
annan tjur som ”bock”. Han spänns fast i en sele och blir bestigen 
av de andra tjurarna. En lösvagina används för att samla upp sper-
man, som sedan säljs dyrt – varje ejakulat delas upp i uppemot tusen 
doser, som säljs för runt hundra kronor styck till mjölkbönder i hela  
världen.98 Regeringen har planerat att det från och med 2014  
kommer vara förbjudet för människor att utföra sexuella handlingar 
med andra djur. De menar dock att verksamhet relaterad till avel inte 
ska innefattas i det begreppet.99 

Reklam för sperma från olika avelstjurar, med information om de genetiska egenskaper 
som deras döttrar kan förväntas få.

Foto: Sofia Säljö
Foto: Sofia Säljö
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Avel

Extremaveln hos mjölkraserna har inte fått lika mycket uppmärk-
samhet som hos andra djurslag, men den är minst lika problematisk. 
Dagens mjölkrasdjur är så förändrade genom människans inverkan 
att de skulle ha svårt att klara sig i det vilda. 

Svensk röd och vit boskap (SRB). Svensk holstein (SLB), den vanligaste 
rasen som producerar mest mjölk.

Två raser dominerar
Ungefär hälften av alla djur i den svenska mjölkproduktionen är av 
rasen holstein.21 Det är storvuxna, svartvita djur som är avlade för en 
mycket kraftig mjölkproduktion. Rasen används i specialiserad mjölk-
produktion över stora delar av världen, med vissa regionala variationer 
i rasen. Svensk holstein ”skapades” genom att Svensk låglandsboskap 

(SLB) inseminerades med importerad sperma från holsteintjurar. Idag 
är de två raserna i princip identiska, och namnen används synonymt. 

Runt 40 procent av korna i mjölkindustrin är av rasen Svensk röd 
och vit boskap, SRB.21 Resterande tiondel är korsningsdjur, ofta med 
inblandning av köttraser eftersom det ger mer lönsamma tjurkal-
var, eller så är de av någon ovanligare ras som jersey, fjällko eller 
rödkulla. Holstein är populär eftersom de producerar mest mjölk, 
men de rödvita korna har mindre problem med sjukdomar. Framför 
allt mastit och kalvningssvårigheter är större problem hos holstein.41 
Hos den tredje vanligaste mjölkrasen, jersey, är dock sjukdomsfallen  
totalt sett ännu fler. Framför allt är kalvningsförlamning vanligare 
hos dem.41

*ECM = energikorrigerad mjölk.

Årsproduktion av mjölk för olika raser, år 1960-2010.23

1960      1965  1970        1975       1980  1985  1990     1995    2000    2005   2010
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Vid insemination förs en arm in i kons ändtarm, samtidigt som ett rör med sperma sticks 
in i livmodern.

Reproduktionsmetoder
Idag är det ovanligt med naturlig parning hos mjölkrasdjur. Istäl-
let sker befruktningen genom insemination. På 1930-talet började 
försöken med att inseminera kor artificiellt. I takt med att tekniken 
utvecklades och spreds försvann avelstjurarna från gårdarna. Idag 
insemineras mellan 85 och 90 procent av alla kor.100 Vid inseminatio-
nen förs ett tunt plaströr med utspädd tjursperma genom vaginan in 
i livmodern. Samtidigt för inseminatören in andra armen i kons änd-
tarm, för att genom tarmväggen gripa runt livmoderhalsen och styra 
plaströret rätt.100 Många djurägare inseminerar själva, men måste då 
gå en kurs för att lära sig tekniken. I vissa fall sker träningen på ett 
slakteri, på kor som ska slaktas.

Hittills har aveln framför allt skett genom att välja ut tjurar som 
nedärver eftertraktade egenskaper, men på senare år har tekniker för 
embryoöverföring lett till att även hondjurs arvsanlag kan spridas i 
större utsträckning. Detta sker genom att en ko hormonbehandlas 
så att flera ägg mognar samtidigt. Efter detta insemineras kon, och 
ett antal embryon bildas i hennes livmoder. Dessa embryon spolas 
ut för att planteras ett och ett i andra hondjur. Embryon kan precis 
som sperma frysas ner och transporteras långa sträckor. I genomsnitt  
leder en embryospolning till lite drygt två födda kalvar.100 Metoden 
är dyr och krånglig, och används framför allt för att ta fram nya 
avelsdjur och sprida gener till andra länder.  En något billigare metod 
är in vitro-befruktning, där ägg samlas upp och befruktas utanför 
kon för att sedan planteras in i andra djur. Dock leder metoden till 
större andel aborterade och missbildade foster.100  

Det finns även ett fåtal exempel på genmanipulering av kor. En ko 
har till exempel manipulerats för att producera ”allergifri” mjölk, 
en annan ”människomjölk”.101, 102 Åtminstone två genmanipulerade 
stammar används i avel i världen: en med större motståndskraft mot 
mastit och en som har en mer lönsamt sammansatt mjölk.11 

Från fem till femtio liter
Under de senaste 40 åren har den årliga mjölkproduktionen hos 
en genomsnittlig ko i mjölkindustrin mer än fördubblats.11 En helt  
ursprunglig ko skulle producera fem till tio liter mjölk per dygn, 
medan en dygnsproduktion på 50 liter eller mer inte är ovanlig hos 
dagens mjölkraskor. En del av ökningen förklaras med skötsel och 
utfodring, men omkring hälften beror på avel.11 Ökad produktion 
har varit det främsta målet för mjölkrasaveln under lång tid. Det 
har bidragit till ökad sjukdomsförekomst och svårigheter med att 
få korna dräktiga. När en stor del av kroppens resurser går till att  
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Hos en ko av köttras (ovan) är juvret betydligt mindre än hos mjölkraskorna.

Foto: Anders Johansson

producera mjölk försämras andra funktioner, som immunförsvar och 
fertilitet.11 Det kan till och med vara svårt för en högproducerande 
ko att få i sig tillräckligt med syre via andningen.11  

Andra effekter av den ensidiga aveln är att djuren blivit större och 
tyngre, och att de fått förstorade juver som kan vara i vägen när de 
ligger ner, reser sig och går.11 De kan inte ligga ”på mage”, har svårt 
att byta sida när de ligger, trampar på sina egna spenar och får mer 
problem med hälta på bakbenen på grund av juvrets tyngd och stor-
lek.11 Ett juver från en modern mjölkrasko väger uppemot 30 kilo 
– och då tillkommer vikten av själva mjölken, som kan väga runt 25 
kilo.103 Spenarna befinner sig så långt ner att nyfödda kalvar kan ha 
svårt att hitta dem, om de väl får chansen att dia. Kalven letar istället 
runt ljumsken, där spenen ”borde” sitta.1
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Ekologisk mjölkindustri

Komjölk är en av de varor där det ekologiska segmentet har varit 
som mest framgångsrikt. Drygt en tiondel av komjölken i Sverige är 
ekologisk,104 och då nästan alltid KRAV-märkt. 

Fler likheter än skillnader
År 2012 fanns det 47 600 ekologiska mjölkraskor i Sverige.105 I stora 
drag ser den ekologiska industrin ut som den konventionella, men det 
finns också en del skillnader.

Ekologiska djur får vara utomhus mer: minst två månader längre än 
den lagstadgade perioden.106 Kalvarna ska få komma ut på bete från 
fyra månaders ålder istället för sex. Även tjurar ska få komma ut, 
men då räcker det med mindre rastfållor utan gräs.106 För ekologiska 
kor får som mest 40 procent av foderintaget vara kraftfoder, men det 
kan ökas till 50 procent under tre månader i början av laktationen.106 
Allt foder ska vara ekologiskt odlat och djuren ska ha fri tillgång till 
grovfoder. 

Även ekologiska kor får hållas bundna. Från den 1 januari 2014 
får som mest 45 djur per gård hållas bundna, och de måste rastas  
utomhus minst två gånger i veckan.106 Ekologiska kalvar får inte  
hållas ensamma mer än en vecka, att jämföra med åtta veckor i kon-
ventionell produktion. De ska också ”huvudsakligen” utfodras med 
mjölk istället för mjölkersättning, och på ett sådant sätt att de kan 
suga i sig mjölken i en naturlig position.106 Enbart spaltgolv är inte 
tillåtet, men delar av golvet får vara spalt.

När det gäller kornas livscykel, sjukdomar och avel ser det mesta ut 
som i konventionell produktion. Kalvarna blir till genom insemina-
tion och det är samma tjurar som används. Korna är alltså av samma 
högmjölkande raser, men de mjölkar något mindre, främst för att en 

större del av födan består av bete och annat grovfoder. Ekologiska 
kor är ungefär lika sjukdomsdrabbade, totalt sett. De drabbas lika 
ofta av juverinflammation, har mer parasiter än konventionella kor 
men mindre problem med hälta och virussjukdomar.107 Även slakt 
och transporter går till på i stort sett samma sätt. KRAV-djur över-
nattar på slakteriet i mindre utsträckning och de får inte blandas 
med främmande djur. Den genomsnittliga ekologiska mjölkgården 
har fler djur: 167 djur (varav 74 kor) per ekologisk gård, att jämföra 
med 147 djur (64 kor) på alla gårdar (siffror från 2011).21 

Tidig separation av kor och kalvar  
Fram till år 2012 utmärkte sig KRAV-godkänd mjölkproduktion på 
ytterligare ett sätt, nämligen genom att kalven och kon fick vara till-
sammans under hela råmjölksperioden. Denna period är inte mer än 
3-4 dagar; många konsumenter trodde säkert att det var längre än så. 
Att ha mor och barn tillsammans den första tiden har vissa fördelar, 
men det medförde också stora problem i samband med separationen. 
Under de dagar som de gick tillsammans hann kon och kalven ut-
veckla ett allt starkare band, som gjorde separationen svårare för dem 
båda två.7, 108 Många ekologiska mjölkbönder upplevde detta som job-
bigt och regeln fick mycket kritik. Därför ändrade KRAV sina regler 
från 2012, och numera gäller ett dygn som undre gräns för när kalven 
får tas från kon.106 Med en riktigt tidig separation blir inte den direkta 
känslomässiga påverkan lika stor, men kon och kalven går miste om  
möjligheterna till naturligt beteende.  

Det finns ekologiska gårdar som inte bara följer regelverket, utan 
går utöver det. En skånsk gård som är ekologisk men inte ansluten 
till KRAV har valt en egen väg. Kon och kalven går tillsammans de 
första tio dygnen. Därefter separeras de under ungefär 14 timmar per 
dygn på natten, men dagtid får de vara tillsammans och kalven diar 
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Nötdjur av ”köttras”
Det mesta nötköttet kommer från kor i mjölkindustrin och deras söner, men  
ungefär en tredjedel kommer från raser som föds upp enbart för kött.111 De kallas 
köttdjur eller dikor, det sistnämnda just för att korna inte mjölkas utan blir diade 
av sin kalv. Inom denna uppfödning är det vanligt med mer och längre utevistelse, 
eftersom korna inte tas in för mjölkning, och kalvarna får i regel vara kvar hos kon 
i ett halvår. Efter det väntar ofta ett liv med mer intensiv uppfödning, inte sällan i 
spaltgolvsboxar eller uppbundna, där tjurarna står inne året om.

till 6-8 månaders ålder.109,110 Kalvarna hålls under natten i grupp och 
har möjlighet till kontakt med korna genom grindar. Även vid sådan  
jämförelsevis försiktig separation ropar och tittar kalven efter kon en 
stund efter separationen.110

Foto: M
ostPhotos

Transporter och slakt

Alla nötdjur som inte dör av sjukdom eller skador slaktas förr eller 
senare. Det är stora djur med ett dyrbart kött, så slakten är inkomst-
bringande. Men att mjölkraskor skickas till slakt är en bieffekt, inte 
ett huvudsakligt syfte med produktionen. Det skiljer slakt av kor 
i mjölkindustrin från den mesta annan slakt, och leder till en del  
speciella omständigheter. 

Transporter
Istället för att som i ren köttproduktion skicka en stor grupp djur till 
slakt på samma gång, skickas i regel bara en eller ett fåtal kor från 
varje gård. Det innebär att slakttransportbilarna måste köra runt till 
flera gårdar och göra många stopp för att lasta på nya djur innan de 
blir fullastade och går vidare till slakteriet. De omständigheter som 
är mest stressande för nötdjur under transport är på- och avlastning, 
variationer i hastighet och körning på kurviga och gropiga vägar.112 
Det är också mycket stressande när nya, främmande djur lastas på 
bilen.112 Dessa störningsmoment gör att djuren många gånger varken 
äter, dricker eller ligger ner under transport. Långa transporttider 
kan därför vara mycket påfrestande.113 

Många kor ”slås ut”, det vill säga skickas till slakt, för att de är 
skadade eller sjuka.23 Många är halta eller har andra skador som 
gör att transporten är extra påfrestande. Dessutom är kor ofta dräk-
tiga och/eller lakterande, vilket också kan göra dem mer känsliga. 
Det är inte tillåtet att transportera dräktiga kor eller kvigor mindre 
än fyra veckor före den beräknade kalvningen eller tidigare än tre 
veckor efter kalvningen. Tar transporten längre tid än ett dygn får 
man inte transportera djuret om det är mindre än sex veckor kvar till 
den beräknade kalvningen.114 Ändå händer det att nästan fullgångna 
kalvfoster hittas efter slakt.115
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Väntan på slakteriet
På slakteriet stallas djuren upp, antingen i gruppboxar, uppbundna  
eller i ensamboxar. Ett vanligt stallsystem på större slakterier är ”Udde-
vallasystemet”, bestående av endjursboxar som är så små att djuren 
inte kan vända sig om. Där kan djuren behöva vänta många timmar, 
och inte sällan över natten. Enligt en studie från Livsmedelsverket från 
2010 övernattar 44 procent av alla nötdjur som kommer till slakt.116 
Högmjölkande kor måste enligt lag slaktas samma dag som de kom-
mer till slakteriet, om de inte kommer in alltför sent på dagen. I så fall 
måste de, om de har spänt juver, mjölkas på slakteriet innan övernatt-
ning.117 Men vad ”högmjölkande” innebär är inte definierat, så risken 
är stor att lakterande kor får stå med spända juver över natten. 

Nästan fullgånget kalvfoster som hittats i livmodern på en slaktad ko.

Foto:  Gabrielle M
eurer

Nötdjur i väntan på slakt i så kallad ”Uddevallabox”, med mycket begränsad  
rörelsefrihet. 

Slakteriet är en okänd miljö som kan vara skrämmande för djuren. 
Många gånger vill de inte gå utan blir stående i drivgångarna. För 
att få dem att röra sig framåt används ibland våldsamma metoder. 
Enligt Livsmedelsverkets granskning används hårdhänta metoder 
som slag, stötar med tillhygge eller vridning av svansen på nästan 
var fjärde nötdjur som drivs mot slakt – trots att dessa metoder är 
förbjudna. Även användning av elpåfösare var vanligt, trots att det 
bara får användas i undantagsfall.116

Slakt
Själva slakten går till så att djuret förs in i en bedövningsbox som är 
så trång att kroppen hålls relativt stilla. På vissa slakterier fixeras 
huvudet, beroende på vilken slags bedövningsvapen som används. En 
krut- eller tryckluftsdriven bult eller en kula skjuts in i pannan.116, 118 
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I väntan på skottet i bedövningsboxen. 

Det leder till att basala delar av hjärnan och hjärnstammen slås ut 
och djuret förlorar medvetandet eller dör. Därefter hängs djuret upp 
i bakbenen, och de stora blodkärlen ovanför hjärtat skärs upp genom 
ett snitt i halsen. Den snabba blodförlusten leder till döden.118 Hos 
en liten andel, 0,3 procent av djuren i Livsmedelsverkets undersök-
ning, tar inte bedövningen ordentligt vid första skottet utan de måste 
skjutas om.116 Otillräcklig bedövning är framför allt ett problem hos 
stora tjurar. I en svensk studie från 2007 hittades tecken på otill-
räcklig bedövning vid avblodningen hos så många som 13 procent av 
tjurarna på tre slakterier. Bedövningen verkade vara otillräcklig även 
hos vissa tjurar som skjutits om flera gånger, och de kan ha varit vid 
medvetande då de förblödde.119 

Foto: Erik Lindegren

Mjölkindustrin – den heliga kon

Inom lantbruket har nötdjuren, och speciellt de som används för 
mjölkproduktion, en ohotad topposition; de är de ”riktiga” djuren. 
Det visar sig inte minst i terminologin: ett ”ungdjur” är liktydigt 
med ett ungt nöt. ”Husdjur” betyder för det mesta nötdjur i lant-
brukskretsar, och om en bonde sägs ha femtio djur så är det sällan  
katter eller ens grisar som avses – det är kor. Precis som att korna är 
de riktiga djuren, är mjölkbonden den riktiga bonden: mjölken och 
korna är på många sätt djurindustrins flaggskepp. 

Alla älskar kor
Kornas särställning sträcker sig långt tillbaka, till en tid när många 
människors överlevnad stod och föll med gårdens kor. Att hålla liv 
i korna var ett sätt att själv överleva, vilket lett till att kor värderas 
högt av dem som utnyttjar och till slut dödar dem. Kor är de dyrba-
raste av ”produktionsdjuren” på individnivå, och det medför att det 
investeras betydligt mer i veterinärvård av enskilda djur än hos andra 
djurslag. De lever också längre, har ett långt generationsintervall, 
och är lönsamma framför allt när de lever och inte när de dör – men 
när de väl slaktas blir de till många kilo kött. Allt detta medverkar 
till kornas höga ekonomiska värde. Mjölkgårdarna står än idag för 
hela 35 procent av det svenska jordbrukets intäkter.120

Många som arbetar i mjölkindustrin ser sig som djurvänner.  
Jämfört med arbetet med grisar eller kycklingar innebär arbetet på 
en mjölkgård mer personlig kontakt med djuren och djurens person-
lighetsdrag är viktiga för produktionen på ett helt annat sätt. Det 
finns en föreställning om att alla kor har egna namn, men så är det 
inte. Korna identifieras utifrån sitt nummer, men många gårdar har 
även individuella namn eller åtminstone ”släktnamn” som går i arv 
från mor till dotter; 360 Rosa är kanske mamma till 535 Rosa och 
681 Rosa. 
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Falsk konsumentbild
Bilden av de omhuldade korna sprids på ett effektivt sätt till konsu-
menterna. I TV-reklam, på mjölkpaketens baksidor och genom de 
välbesökta betessläppen visas en bild av älskade kor som får finnas 
till för sin egen skull. Lågstadieklasser får komma på studiebesök till 
mjölkgårdar, medan nästan ingen får komma in på slakterier eller 
kycklingfarmer. Till och med uppbundna kor presenteras som något 
ganska mysigt, medan det är svårt att förmedla en sådan bild av de 
suggor som hålls fixerade på motsvarande sätt. 

När femtio studenter mellan 20 och 33 år på Malmö Högskola 
tillfrågades om sin bild av kors möjligheter till naturligt beteende i  
mjölkindustrin trodde 55 procent att kor inte behövde kalva för att 
ge mjölk.121 Det kan ses som en reflektion av den vanliga uppfatt-
ningen att kor måste mjölkas. Dessutom menade 22 procent att kor 
i konventionell produktion kunde bete sig naturligt, trots att många 
av dem var medvetna om att kalven tas från kon genast efter födseln. 
Betydligt fler, 66 procent, hade uppfattningen att kor kan bete sig 
naturligt i ekologisk produktion. Bland annat trodde de flesta att 
kalven där får stanna minst en månad hos kon.121 

En bransch i snabb förändring
Antalet mjölkgårdar minskar snabbt i Sverige. Under 2012 lades i 
medeltal nästan en mjölkgård om dagen ner.122 Samma år fanns för 
första gången färre än 5000 mjölkföretag i Sverige. År 2000 var de 
12 700.123 Antalet gårdar som föder upp nötdjur enbart för slakt är 
mer än dubbelt så många, men de minskar också.123 Totalt finns det 
runt 350 000 mjölkraskor i Sverige och 1 500 000 nötdjur totalt.124 

I takt med att de blir färre blir gårdarna större, mer industrialise-
rade och effektiva. Idag har en genomsnittlig mjölkgård runt 70 kor, 

2005 var den siffran 46 och år 2000 låg genomsnittet på 34 kor.123 
Om man räknar in kalvar och kvigor finns det dock ungefär dubbelt 
så många djur på varje gård.21 Idag finns ett tjugotal mjölkgårdar i  
Sverige med mer än 1000 djur.21 

Från att ha varit den gren av djurindustrin som i störst utsträckning 
lever upp till den idealiserade bilden av småskaliga familjeföretag, 
blir mjölkindustrin mer och mer lik de mer rationella ägg-, gris- och 
kycklingindustrierna. Det blir allt vanligare att mjölkningsrobotar 
– datorstyrda mjölkmaskiner som står inne bland korna – ersätter 
människor vid mjölkningen. Därmed blir systemet mer självgående 
än förr (även om mjölkningen även annars sköts av mjölkmaskiner är 
det människor som sätter på och tar av dem från spenarna).

Samtidigt som korna och gårdarna minskar i antal är mängden 
mjölk i stort sett konstant.93 Det visar tydligt på effektiviseringen i  
produktionen. Och trots att så många gårdar stänger ner och det 
höjs röster om att mjölkpriset är för lågt, går det bra för stora delar 
av mejeribranschen. År 2012 redovisade Arla det högsta resultatet 
i koncernens historia.125 Arla var tidigare helägt av svenska bön-
der, men har nu fusionerat med danska och tyska mejerier till ett  
multinationellt företag med en betydande roll på den globala  
marknaden. 

Alla älskar mjölk
Att som vuxen dricka mjölk, och dessutom från en annan art, är 
något väldigt unikt för oss människor. Även hos oss är det relativt 
ovanligt. De flesta människor i världen dricker inte mjölk och tål 
det inte som vuxna – det är mutationer hos en liten del av världens 
befolkning som gör det möjligt för vuxna människor att bryta ner 
laktos. 
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Här i Sverige konsumeras i genomsnitt runt 2,5 deciliter komjölk 
per person och dag.126 Konsumtionen av ”dryckesmjölk” minskar 
stadigt. Samtidigt har konsumtionen av exempelvis yoghurt, grädde 
och ost ökat.126 

Mjölken intar en särskild position bland andra livsmedel, vilket inte 
minst märks på den särställning mejerier har jämfört med andra  
livsmedelsföretag.127 Det har länge setts som okontroversiellt att poli-
tiker och myndigheter engagerar sig i att höja konsumtionen av mejeri-
produkter; under 20- och 30-talet skedde det genom anslag till bransch-
organisationen och marknadsföringsorganet Mjölkpropagandan,127  
idag sker det genom EU:s och Sveriges jordbrukspolitik. 
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Konsumtionen av mjölk minskar stadigt. Istället köps det mer av andra komjölksprodukter.

”I [skol]miljön anses det i allmänhet viktigt att hålla 
kommersiella intressen borta. Företagen får inte skicka 

representanter till skolorna hur som helst och 
reklamkampanjer är förbjudna. Men det finns ett undantag. 
På en framskjuten position i matsalen står en mjölkkyl där 

namnet SKÅNEMEJERIER står med stora upplysta bokstäver. 
/---/ På något sätt lyckas [mejeriföretagen] framstå som 
icke-kommersiella och vetenskapligt objektiva då de 

marknadsför sina produkter. I vissa sammanhang tycks de 
snarare associeras med Livsmedelsverket än med andra 

stora livsmedelsföretag som Nestlé och Unilever.”

- Håkan Jönsson, forskare i etnologi vid Lunds universitet.127 

Foto: Lena Lindström
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Subventioner och stöd
Mjölkindustrin är långt från att stå på egna ben. Den bärs upp 
av ekonomiska stöd och subventioner, och produktionen är hårt  
reglerad av EU. För att undvika överproduktion tilldelas varje 
medlemsland i EU en mjölkkvot, som sedan fördelas på landets 
mjölkgårdar. Sveriges landskvot är drygt 3,4 miljoner ton per år.128 
Samtidigt justeras tillgången och efterfrågan på mjölkprodukter  
genom exportbidrag, lagerhållning av bland annat smör och mjölk-
pulver, och genom att EU helt enkelt köper upp överproduktionen.129 
EU betalar också ut ekonomiskt stöd till lantbrukare, som bland  
annat beror på hur mycket mark man har och var den ligger. EU-stöd 
stod under 2009 för 56 procent av inkomsterna för EU:s mjölkgår-
dar.130 Mjölkbönder som bor i norra Sverige har dessutom möjlighet 
att få nationellt stöd, en ersättning på mellan 0:20 och 1:36 kr per 
kilo mjölk, som finansieras helt med statliga medel.128 År 2012 beta-
lades nästan 300 miljoner kronor ut i nationellt stöd.131

Förskolor och skolor upp till och med gymnasienivå kan få  
ersättning från EU för att de serverar mjölk, filmjölk, yoghurt eller 
ost till eleverna, så kallat skolmjölksstöd. Ersättningen är 1,60 kr per 
liter och delas ut för motsvarande 2,5 dl mjölk per elev och dag.128 
Skolor som får detta stöd måste ha en affisch uppsatt om bidraget, 
som samtidigt fungerar som reklam för mjölkprodukter.  

På alla skolor som får skolmjölksstöd måste den här affischen finnas uppsatt. 

Foto: Sofia Säljö
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Djurens Rätts krav

Djurens Rätt anser att mjölken tillhör korna och deras kalvar, och 
att det är fel att avla fram och hålla kor för att ta deras mjölk. Det 
finns många utmärkta alternativ till komjölk och vi förordar en helt 
animaliefri kost. 

För de djur som utnyttjas i mjölkindustrin finns många akuta  
problem. Djurens Rätt kräver därför omedelbara förbättringar för 
djuren, bland annat på följande områden:

•	 Aveln för hög mjölkproduktion måste upphöra. Denna avel har  
  lett till djur med medfödda fysiska problem som leder till 
  sjukdomar, skador och dödsfall. Klövsår, juverinflammationer 
  och dödfödda kalvar är några exempel på detta.
•	 Utevistelsen måste bli mer än en kort semester för korna och 
   omfatta alla djur, även tjurar och kalvar. Vi vill se en samman- 
   hängande betesperiod med möjlighet till utevistelse dygnet runt,  
   och utemöjligheter året om.
•	 Kor och kalvar ska få vara tillsammans fram till den naturliga 
   tiden för avvänjning vid minst sex månader.
•	 Nötdjurs rörelsefrihet ska inte få begränsas genom långvarig 
   uppbindning eller uppstallning i boxar.
•	 Nötdjur ska få äta sådant foder som de är anpassade för. 
   Kraftfodergivorna måste minska till ett minimum och djuren ges 
   fri tillgång till långstråigt grovfoder.
•	 Den intensiva produktionstakten måste slås av, så att korna ges 
  möjlighet att vila. Korna behöver en ordentlig paus mellan  
  dräktigheterna och mindre eller inget överlapp mellan dräktighet  
  och laktationsperiod för att inte slitas ut.
•	 Alla nötdjur behöver en torr och bekväm liggplats och mjukt 
  underlag där de går. Helspalt och andra stalltyper med stort 
  inslag av hårda golv måste förbjudas.

Om Djurens Rätt

Djurens Rätt arbetar för en djurvänligare värld och är Sveriges största 
djurrätts- och djurskyddsorganisation. 

Det finns i dag många djur som lider i livsmedelsindustrins djurfab-
riker, djurförsökslaboratorier, pälsfarmernas burar och djur som på 
andra sätt utsätts för lidande av människor. 

Opinionsbildningen är riktad till både makthavare och allmänheten. 
En viktig del av arbetet är att kontakta politiker och myndigheter för 
att lagar och andra regler ska ta större hänsyn till djurens intressen. 

Djurens Rätt sprider också information till allmänheten och företag 
för att skapa ett ökat medvetande om djurens situation och hur man 
kan skapa en djurvänlig livsstil. 

Arbetet gäller inte bara djurens situation i Sverige. Vi deltar exempelvis 
i europeiska kampanjer för att påverka EU-politiker, bland annat via 
samarbetsorganisationen Eurogroup for Animals.

Djurens Rätt är en medlemsorganisation som är uppbyggd av lokala 
organisationer runt om i Sverige. Verksamheten får inga statliga eller 
kommunala bidrag utan är helt beroende av frivillig hjälp. Det är 
alltså alla medlemmar och gåvogivare som är Djurens Rätt.

Var med och skapa en djurvänligare värld!
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