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Varför denna rapport?
Ko och kalv bör med andra ord få vara tillsammans
utifrån ett djurvälfärdsperspektiv. Och redan i dag
finns det produktionssystem som visar att det går att
kombinera kommersiell försäljning av mjölk med att kor
och kalvar får umgås med varandra. Samtidigt pågår
forskning, bland annat på SLU, för mer kunskap.

Denna rapport vill uppmärksamma djurvälfärdsproblem
som i dag finns inom den svenska mjölkproduktionen
och föreslå lösningar för att förbättra djurskyddet.
World Animal Protection Sverige anser att ko och kalv
i mjölkindustrin ska få mer tid tillsammans. Som det är
nu skiljs de nästan alltid åt strax efter att kalven har
fötts. Den här tidiga separationen rimmar illa med deras
naturliga beteenden. Om kor och kalvar får möjlighet,
lever de gärna i grupper med varandra.

Vi kan tänka oss flera incitament som kan bidra till en
omställning från tidig separation till en djurvänligare
samvaro. Exempelvis kan regeringen enligt EU:s regelverk betala ut ersättning för att bidra till högre djurvälfärd. En sådan ersättning skulle kunna ges till mjölkproducenter som låter ko och kalv vara tillsammans. Sedan
skulle även mejerier, handlare och konsumenter kunna
betala mer för mjölk från sådan djurhållning.

Separationen skapar stress hos både ko och kalv. Kon
börjar ofta råma när kalven tas ifrån henne och kan
fortsätta med det under flera dagar. Kalven kan i upp
till åtta veckor bli satt i ensambox eller kalvhydda, där
den har mycket begränsade möjligheter att umgås med
andra kalvar och kor.

Glädjande nog visar en opinionsundersökning som
Novus gjort i januari 2022 att många konsumenter är
beredda att betala mer för mjölk som producerats när
ko och kalv får vara tillsammans. Drygt hälften av
konsumenterna säger ja till ett högre mjölkpris,
26 procent svarar kanske och bara 13 procent säger
blankt nej till att betala mer.

Förutom att skapa mindre stress, finns många andra
fördelar med att låta ko och kalv få vara tillsammans.
Samvaron kan bidra till att kalvarna får ett starkare
immunförsvar mot sjukdomar, växer bättre och uppvisar färre beteendestörningar. Dessutom kan diandet
bidra till att kor drabbas av juverinflammationer i mindre
utsträckning.
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Bakgrund – så ser svensk mjölkproduktion ut

300 000 mjölkkor

En egenskap som har prioriterats i avelsprogram är hög
mjölkproduktion. Trots att kornas egenskaper förändrats
genom avel finns naturliga beteenden och behov kvar
hos dem. Forskning har visat att om domesticerade kor
ges möjlighet att ta hand om sina kalvar uppvisar de
liknande beteenden som vilda hovdjur (von Keyserlingk
and Weary 2007).

I Sverige finns omkring 300 000 mjölkkor (SJV 2021) i
olika system för djurhållning. Lösdrift är det system som
de flesta mjölkkor lever i. Det innebär att djuren går fritt
tillsammans på en avgränsad yta med foderstationer
och liggplatser. Ungefär 20–30 procent av mjölkkorna
lever uppbundna (Jordbruksverket 2019:17). I ett
sådant system är korna fastbundna i bås med begränsad möjlighet att röra sig. Det är inte tillåtet att bygga
nya stallar med ett uppbundet system, men de som är i
bruk tillåts fortsätta med sin verksamhet.

I den svenska djurskyddslagen fastställs att god djurvälfärd ska främjas. Det står även att djuren ska hållas
och skötas så att beteendestörningar förebyggs (SFS
2018:1192). I propositionen till djurskyddslagen
anges att uttrycket ”djurvälfärd” innefattar både fysiskt
och psykiskt mående och utgår från att djur är levande
och kännande varelser (Prop. 2017/18:147).

Sverige har beteskrav för mjölkkor. Det innebär att
korna ska få vara ute på bete en viss tid under betessäsongen. Hur mycket en mjölkko ska ges möjlighet att
vara ute på bete varierar i landet, minst 30–60 dagar,
6 timmar per dygn. Kalvar omfattas inte av beteskravet
(Jordbruksverket 2022).

Flockdjur med behov att dia
Kor är flockdjur. De lever i grupper med sociala strukturer där både kor och kalvar, som ofta är släkt med
varandra, ingår. (Jensen 2006) Sociala beteenden och
kommunikation består av bland annat kroppsspråk,
slickningar och läten (Jensen 2009).

De vanligaste raserna som används i mjölkproduktion
i Sverige är Svensk Holstein och Svensk röd och vit
boskap men det finns även andra raser. Den med högst
mjölkproduktion är Svensk Holstein. Holsteinkorna som
är med i Kokontrollen, via Växa Sverige, producerar i
genomsnitt cirka 11 000 kg mjölk/år (energikorrigerad) (Växa 2021a). Människan har avlat på en mängd
olika egenskaper hos kor och avelsarbetet fortsätter.

En ko är dräktig i cirka nio månader och känner
anknytning till kalven redan under sin dräktighet (Kalvportalen 2021). Efter att en ko har kalvat kommer kon
att slicka kalven torr och ren. Slickningar sker inte en-
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bart mellan ko och kalv utan även mellan vissa specifika
vuxna kor i en grupp (Jensen 2009). Kon gör läten
i veckor efter kalvning (Jensen 2009). När kon tar
hand om sin kalv gör hon oftast läten med stängd mun
(Green et al. 2021). Kalven kommer att känna igen
kons röst inom ett dygn (Kalvportalen 2021). Om
flocken splittras eller om ko och kalv separeras råmar
djuren efter varandra (Jensen 2006).

En ko insemineras ungefär 83 dagar efter kalvning
(Växa 2021b). Hon mjölkas under dräktigheten men
kommer att sluta mjölkas ungefär 6–9 veckor innan
beräknad kalvning. I medeltal går det 13,1 månader
mellan en kos kalvningar för de kor som är med i
Kokontrollen (Växa 2021b). Medellivslängden för en
svensk mjölkko är runt fem år, även det i Kokontrollen
(Växa 2021a).

Kalven föds med en motivation att suga och gör normalt
försök att dia inom timmar efter kalvning. Behovet att
suga avtar sedan när kalven får dia (Kalvportalen).
Kalven lär sig att äta foder eller beta av äldre djur.
Det kan vara av andra kalvar, ungdjur eller kor
(Lundgren 2021). Kalvens mag-tarmsystem utvecklas
i takt med att den lär sig äta kraftfoder och grovfoder
(Kalvportalen 2021).

Den vanligaste sjukdomen i svensk mjölkproduktion är
mastit. Det är en inflammation eller infektion i kons juver.
De flesta korna som insjuknar gör det runt kalvning.
Orsaken är ofta att en bakterie har kommit in i juvret.
Stress hos djur kan leda till ett sämre fungerande immunförsvar och kan därför göra korna mer mottagliga för
mastit. Sjukdomen kan vara svår att upptäcka eftersom
den inte alltid ger synliga tecken på juvret. En klinisk
mastit kan leda till svullnad av juver och feber och uppkommer ofta runt kalvning. Det är den mest kostsamma
sjukdomen i svensk mjölkproduktion (Juverportalen
2021). Behöver hon behandlas med antibiotika kommer mjölken att behöva kasseras eftersom den inte får
skickas till mejeriet. Kasserad mjölk innebär en ekonomisk förlust för lantbrukaren. Mastit är också en vanlig
orsak till att kor slås ut ur produktionen och kan även
därför utgöra en ekonomisk förlust för lantbrukaren.

En naturlig avvänjning från digivning sker efter hand
och är färdig när kalven är ca 8–11 månader. En naturlig avvänjning innebär dock inte en separation eftersom
både kvig- och tjurkalvar går kvar med kon längre än
så. En kvigkalv kan vara tillsammans med kon livet ut
medan en tjurkalv lämnar kon för att bilda flock med
andra tjurar vid 2–4 års ålder (Jensen 2006).

En mjölkkos liv och hälsa

Slickningar och råmjölk

För att en ko ska börja producera mjölk behöver hon
föda en kalv. Vanligaste sättet att få en ko dräktig är
genom inseminering. Inkalvningsåldern, den ålder då
en kviga får sin första kalv, är i genomsnitt cirka 27
månader för de kor som är anslutna till Kokontrollen
(Växa 2021b).

Att en ko bör få slicka sin kalv när den är nyfödd
står som allmänna råd från Jordbruksverket (SJVFS
2019:18). Att kon slickar kalven efter kalvning har flera
fördelar. Då blir kalven ren och torr och fysiologiska
funktioner hos kalven stimuleras (Jensen 2006). Slick-
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andet startar också en produktion av hormonet oxytocin
hos kon. Hormonet stimulerar både mjölkproduktion och
leder till att livmodern drar ihop sig så att den töms på
efterbörd. Att kon får slicka sin kalv har också betydelse
för att bygga upp relationen mellan dem. Om ko och
kalv inte skiljdes åt strax efter kalvning skulle hon slicka
sin kalv även vid senare tillfällen, ända till avvänjning
(Kalvportalen 2021). Även själva diandet från kalven
stimulerar mjölkproduktionen hos kon.
Den första mjölk som produceras efter en kalvning är
råmjölk (kolostrum). Råmjölken skiljer sig innehållsmässigt från den mjölk som börjar produceras från dag 3–4
efter att kalven har fötts. Antikroppar från kons blod
förs över till kalven via råmjölken. Antikropparna är
viktiga för att kalven ska få ett fungerande immunförsvar
(Kalvportalen 2021). Därför är intaget av råmjölk och
ett gott upptag av antikropparna väsentliga för kalvens
hälsa. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna
råd (SJVFS 2019:18) 3 kap. 4 § ska råmjölk ges inom
6 timmar efter födseln. Hur råmjölken bör utfodras
anges inte. Att kalven får vara tillsammans med kon
när den diar eller får råmjölk har positiv inverkan på
upptaget av antikroppar, som då kan bli högre (Kalvportalen 2021; Jensen 2006).

ett dygn. Vanligt är att separation sker kort efter kalvning. Certifieras mjölken enligt KRAV:s regler ska kalven
ha fått vara tillsammans med kon och dia under minst
24 timmar (KRAV 2022).
Efter kalvning kommer kalven i regel att flyttas till antingen ensambox, kalvhydda eller gruppbox. Ensambox
och kalvhydda innebär begränsad kontakt med andra
kalvar. Gruppbox innebär kontakt med kalvar i liknande
ålder. Kalven får hållas i ensambox eller kalvhydda tills
den är åtta veckor. Sedan ska kalven vara med andra
kalvar och/eller kor. Det är också vid cirka åtta veckors ålder som avvänjning från mjölk sker för kalvarna i
mjölkproduktionen.
Europeiska medborgarinitiativet “End the Cage Age”
har samlat in nästan 1,4 miljoner underskrifter till
EU-kommissionen. Underskrifterna kommer från
människor som motsätter sig burhållning av djur i livsmedelsindustrin. EU-kommissionen har uttalat att
ensamhållning av kalvar ska omfattas av förbudet
vilket skulle innebära att ensamboxar och kalvhyddor
förbjuds. Lagförslaget ska komma år 2023 (Europeiska
kommissionen 2022).

Ko och kalv skiljs åt
I svenskt regelverk anges inte hur länge ko och kalv
minst ska vara tillsammans. Kalvportalen.se är en hemsida med fakta och rådgivning om kalvar och kalvhälsa.
Hemsidan drivs av Statens veterinärmedicinska anstalt,
Växa Sverige, Gård & Djurhälsan och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Rekommendationerna enligt dem är att separera ko och kalv inom
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Fördelar med ko och kalv tillsammans

ett band till kalven redan under dräktigheten. Det finns
dessutom fördelar med att kon får möjlighet att ta
hand om sin kalv, både ur kons och kalvens perspektiv.
Kalven kan få en bättre start i livet om den blir slickad
av kon och får dia eller bli utfodrad med råmjölk i
samvaro med kon.

Svensk djurskyddslag slår fast att djurvälfärd ska
främjas. Genom att separera ko och kalv direkt efter
kalvning riskerar djurvälfärden att påverkas negativt
för de båda. Argument för en separation direkt efter
kalvning kan vara att de inte har hunnit skapa ett band
mellan sig. Har de inte hunnit skapa en relation så blir
reaktionen från kon inte lika stark men kon har skapat

Möjliga ekonomiska och/eller djurvälfärdsmässiga fördelar
med ett system där ko och kalv går tillsammans och kalven får dia
Minskad stress

Ko och kalv

Gynnar sociala beteenden, som slickningar

Ko och kalv

Mindre beteendestörningar, som cross sucking

Kalv

Förbättrat upptag av antikroppar

Kalv

Förbättrad tillväxt

Kalv

Stimulerad mjölkproduktion

Ko och eventuellt senare även kvigkalv

Förbättrad juverhälsa

Ko
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Mindre stress

att dia kan denna typ av beteendestörning minska eller
försvinna helt (Fröberg 2008; Veissier, Caré and Pomiès
2013).

Kon råmar ofta när kalven tas ifrån henne. En studie
undersökte hur kons läten skiljer sig åt om kon får vara
tillsammans med sin kalv jämfört med om de separeras.
De kunde mäta skillnader i hur kon gjorde ljud vid de
olika situationerna. Dessutom diskuterades hur en separation är stressfylld för kon och att det går att använda
de olika lätena från kor som ett mått på deras välfärd
(Green et al. 2021).

En studie av S. Fröberg (2008) visade att det förekom
mindre sugande på varandra mellan kalvarna som fått
dia restriktivt jämfört med de som inte tilläts dia alls. De
kalvar som fick dia fritt ägnade sig inte alls åt den typen
av beteende (Fröberg 2008). Även Veissier, Caré and
Pomiès (2013) visar att kalvar som tillåts dia kon ägnar
sig åt färre orala beteenden som inte har med foderintag
att göra än kalvar som inte fått dia. Det kan handla om
att suga på andra kalvar och tungrullning. Författarna
beskriver skillnader i beteende som kan bero på att kon
hade en lugnande effekt på kalvarna. Kalvarna sågs
ofta tillsammans med kon och låg ner mer (Veissier,
Caré and Pomiès 2013).

Separationen från kalven kan få kon att ge ifrån sig ljud
och visa stress under två dygn, vissa kor ända upp till
sju dagar. Separationen kan påverka kalven genom
ökad mängd kortisol i blodet (Veissier, Caré and Pomiès
2013). Ökad mängd kortisol kan vara tecken på stress.
Kalven kan bli satt i ensambox eller kalvhydda med
begränsade möjligheter till umgänge med andra kor
och kalvar i upp till åtta veckor. Får kalvarna gå tillsammans med kon kan det leda till att de blir modigare och
socialare sedan när de växer upp (Kalvportalen 2021).

Forskning visar färre beteendestörningar
Att kon bör få slicka kalven efter kalvning är fastställt i
Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd. Det är ett
naturligt beteende som kon bör ges möjlighet att utföra
och har som nämnts flertalet fördelar. Dock skulle en ko
fortsätta att slicka sin kalv även vid senare tillfällen än enbart direkt efter födseln av kalven, om hon hade möjligheten. Slickningar ingår i sociala beteenden i flocken. Att
hålla ko och kalv tillsammans kan främja dessa positiva
sociala beteenden, som i sin tur främjar djurvälfärden.
Det finns stöd i forskningen för att en förlängd kontakt
mellan ko och kalv har positiv inverkan på normala sociala beteenden och leder till färre avvikande beteenden
hos kalvar, som orala beteendestörningar (Meagher
et al. 2019).
Kalvar föds med ett sugbehov. Det finns en risk att kalven
inte får sitt sugbehov tillgodosett i dagens mjölkindustri
eftersom de inte tillåts dia alls eller mindre än de vill
(Jensen 2009). Kalvarna kan då börja suga på varandras kroppsdelar istället vilket kallas cross sucking och
är en beteendestörning (Jensen 2009). En beteendestörning kan vara tecken på brister i djurvälfärd och att
djuret inte får utlopp för sina naturliga beteenden.
Enligt svensk djurskyddslag ska beteendestörningar
förebyggas. Det finns ett flertal studier som visar att om
ko och kalv får vara tillsammans och kalven får möjlighet

I ett pågående forskningsprojekt på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) där ko och kalv går tillsammans har mer
sociala beteenden uppmärksammats mellan kor, jämfört
med system där ko och kalv är skilda från varandra
(personlig kommunikation, Sigrid Agenäs, Professor
vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
2022-03-03)
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I ett pågående forskningsprojekt på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala går ko och kalv tillsammans i
system med automatisk mjölkning. Forskarna undersöker
vilka effekter systemet har på kalvarna. Kalvar som fått
gå med kon och dia har ökat i vikt i genomsnitt 1,3 kg/
dag, medan de kalvar som har separerats från kon har
ökat 0,9kg/dag (SLU 2022).

Kostsam juversjukdom
Det finns forskning som visar att förekomst av mastit kan
minska om kalvar tillåts dia (Krohn 2001). Detta skulle
vara positivt ur flera perspektiv. Djurvälfärden förbättras om korna inte blir sjuka. Ekonomiska förluster på
gården kan förbättras om mindre mängd mjölk behöver
kasseras. Om kor inte behöver tas ur från produktion på
grund av mastiter skulle det kunna ge färre ekonomiska
förluster av den orsaken. Nästan 70 procent av den
antibiotika som används i mjölkproduktionen är för
behandling av juversjukdomar och mastit är den vanligaste av dessa (Juverportalen 2021).

Råmjölk och fast föda
Råmjölken är viktig för kalvens immunförsvar. Att kalven
ska få tillgång till råmjölk stöds i svenskt regelverk. Det
behöver dock inte ske via di och kan ges i frånvaro av
kon. Kalven kan få ett större upptag av antikroppar om
den får vara med kon under utfodringen av råmjölk. Att
kalven är med kon under första utfodringen med råmjölk
eller låta kalven dia råmjölken skulle därmed kunna
bidra till förbättrad kalvhälsa.
Att låta ko och kalv gå tillsammans kan ha en positiv
inverkan på kalvens tillväxt, eftersom kalvar som får
gå med kon en längre tid ökar snabbare i vikt (Jensen
2009). I en studie delades kor av rasen Holstein in i
tre grupper med tre olika tider för avvänjning, 7, 14
respektive 21 dagar. Forskarna kunde se att längre tid
för kalven tillsammans med kon gav en högre tillväxt
per dag och även en högre vikt efter 90 dagar. De såg
det som ett bättre alternativ för kalvens välfärd att få gå
med kon och dia den längsta tiden, 21 dagar (Kišac
et al. 2011). Även Fröberg et al. (2011) kunde i sin studie på kalvar av rasen Svensk röd och vit boskap notera
en högre tillväxt hos de kalvar som fått dia fritt, jämfört
med dem som blev uppfödda på mjölkersättning.
Det finns även sociala fördelar med att kunna lära sig
äta med andra äldre djur. Genom att kalven umgås
med äldre kalvar kan intag av annan föda än mjölk
stimuleras och den växer snabbare, jämfört med kalvar
som enbart är med jämngamla kalvar (De Paula Vieira,
von Keyserlingk and Weary 2012).
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Har mjölkbonden råd?
System där ko och kalv går tillsammans och kalven
tillåts dia kan leda till mindre mängd säljbar mjölk för
lantbrukaren eftersom mer mjölk skulle gå till kalven. Att
ställa om till ett system där ko och kalv hålls tillsammans
skulle även kunna innebära investeringskostnader.
Inom ramen för EU:s jordbrukspolitik (CAP) kan regeringen betala ut ersättning till djurhållning med högre
djurvälfärdskrav. Kraven måste vara högre än EU-bestämmelser, svensk lag och etablerad praxis (EU No
807/2014).
Sverige har i sin strategiska plan för den gemensamma
jordbrukspolitiken 2023-2027 angett att man avser att
betala ut 315 miljoner kronor för kor.
Regeringen skulle kunna fatta beslut om att även betala
ut djurvälfärdsersättning till producenter som väljer att
låta ko och kalv leva tillsammans.
Även mejerierna skulle kunna besluta att betala ut mer
till producenter som väljer att låta ko och kalv leva
tillsammans. Det skulle även handeln kunna göra.
Djurvälfärd har ett ökat intresse hos allmänheten och
därmed de befintliga konsumenterna. Mjölk producerad i system med ko och kalv tillsammans skulle
sannolikt kunna säljas till ett högre pris. I en Novusundersökning utförd i januari 2022 svarade hälften
av konsumenterna att de kan tänka sig att betala mer
för mjölk som producerats så att ko och kalv får vara
tillsammans under längre tid. Endast 13 procent angav
att de inte kan tänka sig att betala mer. Drygt hälften av
de tillfrågade tycker att det ska finnas en tidsgräns för
hur länge kor och kavlar minst ska få vara tillsammans
och endast 9 procent svarade nej (Novus 2022).
Det finns redan idag gårdar i Sverige som låter ko och
kalv gå tillsammans längre än vad både de svenska
reglerna och KRAV anger som minimum. Ett exempel
är Ängavallens Gård i Skåne. De har kor av rasen
Rödkulla. Hållningen beskrivs på gårdens hemsida.
De första tio dagarna går all mjölk till kalven via
digivning. Därefter sker mjölkning av korna på
morgonen med två tredjedelar av morgonmjölken.
Ko och kalv går tillsammans tills kon väljer själv
att inte längre dia kalven, vilket enligt dem normalt sker
efter 6–8 månader (Ängavallen 2022). Ängavallens
gård säljer mjölken från eget mejeri och gårdsbutik.
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Våra slutsatser
Det är möjligt att ha system där ko och kalv är tillsammans och samtidigt ha en mjölkproduktion för
försäljning. Att låta ko och kalv vara tillsammans kan medföra en högre djurvälfärd ur både kons
och kalvens perspektiv genom att de i större utsträckning får utlopp för naturliga beteenden.
Eftersom systemet inte är väletablerat under moderna förutsättningar och mjölkkoraser behövs
lösningar som tar hänsyn till eventuella problem som skulle kunna uppstå. Beprövade lösningar och
ekonomiska förutsättningar bör erbjudas till de mjölkproducenter som vill ställa om till system där ko
och kalv går tillsammans.
Regeringen, mejerierna och handeln kan välja att stödja de producenter som vill förbättra välfärden
för mjölkkor utöver lagkrav, EU-krav och praxis.
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Ordlista
Avvänjning: Då kalven slutar dia kon eller slutar dricka mjölk
Beteendestörning: Ett beteende som inte förekommer i det vilda
Cross sucking: Kalvar suger på varandras kroppsdelar
Energikorrigerad mjölk: Mjölk med en bestämd fett- och proteinhalt
Ensambox: En box för en kalv
Gruppbox: En box för flera kalvar i grupphållning
Kalv: Upp till sex månader gammal
Kalvhydda: En inhägnad plasthydda utomhus
Kviga: Ko som inte fött kalv
Inkalvningålder: Ålder för en kos första kalvning
Kalvningsintervall: Intervall mellan födslar av kalvar
Kalvning: Födsel av kalv/kalvar
Mastit: Inflammation i kons juver
Oxytocin: Hormon som bland annat stimulerar mjölknedsläpp
Råmjölk: Den första mjölken som kon producerar efter kalvning
med ett högt innehåll av antikroppar som är viktiga för kalvens immunförsvar
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Under mer än 70 år har vi arbetat för att skydda djur mot lidande.
Vi har kontor i Sverige och tio andra länder och är verksamma i ett femtiotal länder.
För att förbättra djurens liv samarbetar vi brett med aktörer i hela samhället:
myndigheter, näringsliv, lokalsamhällen och supportrar.
Vårt arbete är särskilt fokuserat på vilda djur och djur i livsmedelsindustrin.
Vi vill vi få bort dagens djurfabriker i livsmedelsindustrin och att vilda djur ska
få leva i sina naturliga livsmiljöer i stället för att utnyttjas som handelsvaror.
Arbetet för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna,
med klimatförändringar, folkhälsoproblem och miljöförstöring.
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