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Sammanfattning 

En mängd mat produceras och går genom hela kedjan via förädling, transporter och handel 

fram till konsumenten - för att i många fall slängas innan den äts upp. Delar av producerad 

mat tar sig inte ens igenom hela kedjan innan den blir till svinn. Frågan om matsvinn är 

aktuell i debatter om människors tillgång till mat, resursförbrukning, avfallshantering och 

inte minst i frågan om miljöbelastning. Mätbar statistik finns i de senare leden i kedjan, men 

underlag för hur stora kvantiteter det kan röra sig om i primärproduktionen är inte lika 

utrett. Mitt syfte har varit att få kunskap i vilka vägar mjölken tar på bondgården. Hur 

mycket blir direkt mat till människan, hur mycket går vidare till förädling, hur stor del går 

tillbaka till produktionen – d v s till kalvarna, samt hur stor del blir avfall som omvandlas 

till gödsel. Jag har även velat få kunskap om orsakerna till att mjölken tar den väg den 

verkligen gör.  

Efter besök hos 17 mjölkgårdar i Bohuslän, Dalsland och Västra Götaland och genom 

samtal med engagerade bönder, har jag kommit fram till att den del som blir till gödsel hos 

dessa 17 mjölkbönder är sammantaget mindre än 1% av producerad mjölk. Den största 

orsaken till att mjölk i den dagliga produktionen går till gödselbrunnen, hos de bönder jag 

har besökt, är att korna är sjuka i juverinflammation eller klövspalt och i och med kornas 

penicillinbehandling blir mjölken kontaminerad med penicillin. 3% av producerad mjölk är 

absolut nödvändig för framtiden, när den går direkt till kalvarna. Hela 97% produceras och 

når målet med mjölkbondens hela verksamhet - den går vidare som potentiell föda till 

människan.  
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Abstract 

A variety of food is produced and passes the whole chain by processing, transport and trade 

and finally it ends up with the consumer. But in many cases, the food is disposed before it is 

eaten. Some of the produced food does not even pass the whole entire chain before it turns to 

waste. The question about food waste in debates is a case of access to food for every human 

beeing. It is question of consumption of the resources, waste management and an issue of 

environmental impact. Measurable statistics can be found in the later stages of the chain, but 

the basis for the quantities that may be one of the primary production is not as clear. My 

object of this thesis has been to acquire knowledge about where the milk ends up at the farm. 

How much is direct food for humans, how much are destined for processing, how much goes 

back into production - to the calves, and how large proportion becomes waste that is 

converted into manure. I also wanted to know the causes of why the milk ends up where it 

actually does. After visiting 17 dairy farms in Bohuslän, Dalsland and Västra Götaland, and 

through discussions with involved farmers I have found that the milk that turns into manure 

are collectively less than 1% of the produced milk. The main reason why the milk in the daily 

production goes into manure heap from the farmers I have visited, is because of the cows that 

are sick with mastitis or lameness, and their following penicillin therapy makes the milk 

become contaminated. 3% of the produced milk is essential for the future, when it goes 

directly to the calves. The entire 97% is produced and reaches the goal with the dairy farmer's 

entire business - it goes further as a potential food for humans. 
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Ordförklaringar 

Helmjölk Kalven får enbart mjölk från kon, ingen pulvermjölk. 

Juverinflammation Inflammation i kons juver. Mjölken kan innehålla 

blod eller flockar, får inte levereras till mejeri. 

Behandlas vanligast med antibiotika.  

Klövspalt En bakterie som gör att kon utvecklar en 

inflammation mellan klövdelarna. Behandlas 

vanligen med antibiotika 

Laktationsperiod Tid efter kalvning när kon producerar mjölk.

Råmjölk Mjölk som kon producerar de första dagarna efter 

kalvning. Är rik på antikroppar mot bakterier och 

virus som finns i dess levnadsmiljö. 

Sinlägga Man slutar mjölka kon, så att mjölkproduktionen 

upphör. 

Sinperiod Ca 2 månader före kalvning då kon inte producerar 

mjölk. 

Utslagning Dödsfall 

Akronymer 

CDB Jordbruksverkets register för nötkreatur 

ECM Energikorrigerad mjölk 

KRAV Kontrollföreningen för alternativ odling 

SLU Sveriges Lantbruks Universitet 

SVA Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
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1. Introduktion 
 
 

I det svenska miljömålsarbetet har man som förslag till etappmål att man till 2015 ska minska 

matavfallet i Sverige med minst 20% i jämförelse med 2010 (Miljödepartementet, 2011). Detta är ett 

steg i riktning mot Europaparlamentets resolution att man ska minska matsvinnet med 50% år 2025 

med utgångspunkt 2010 (Europaparlamentet 2012). 

 

En alldeles för stor del mat produceras, transporteras, bearbetas och säljs till konsument - för att sedan 

slängas innan den blir uppäten. Delar av producerad mat har inte tagit sig igenom kedjan och inte ens 

nått fram till konsumenten. 

Det är en fråga som har betydelse, för att alla behövande ska ha tillgång till mat, det är en fråga om 

effektiv resursanvändning och en fråga om avfallshantering.  

 

Matsvinn handlar inte minst om onödig miljöbelastning. På lokal nivå ger jordbruket ifrån sig 

mängder med kväve och fosfor, som har en övergödande effekt i närområdet och ofta i närliggande 

havs- och vattendrag. Tittar man specifikt enbart på mjölkproduktion med dess källa – korna, kommer 

därur mängder av metangas, som sammantaget med andra växthusgaser påverkar hela vårt klot med en 

ökad växthuseffekt. Det leder till klimatförändringar i form av en ökad medeltemperatur och dess 

följder.  

 

Det finns många pågående och redan avslutade studier som ligger till grund för att försöka nå både 

uppsatta mål och delmål. Svenska myndigheter, livsmedelsbranschen, konsumentföreningar etc är 

inblandade i arbetet. Man är medveten om att det finns ett svinn längs hela kedjan från producent till 

konsument. Den mesta dokumentationen är dock från förädlingen av råvaran fram till konsumentledet 

i kedjan. Man har som exempel i ”Klimatavtryck från hushållens matavfall ” (Konsumentföreningen 

Stockholm, 2008) konstaterat att matavfall från svenska hushåll uppgår till 900 000 ton per år, för att 

nämna någon. 

  

I jordbruksverkets rapport ”Matsvinn – ett slöseri med resurser” (Loxbo, 2011) konstateras att 

matsvinn inom primärproduktionen dock är dåligt utrett. Man saknar bra statistikunderlag över hur 

stort svinnet är, i början av produktionskedjan. 

 

 

1.1 Syfte 
 

Denna studie är koncentrerad till produktionen av mjölk hos den primära mjölkproducenten – 

mjölkbonden. Syftet är att få kunskap om: 

 

- vilka vägar tar mjölken på bondgården 

- hur mycket blir direkt mat till människan 

- hur mycket går vidare till förädling 

- hur stor del går tillbaka till produktionen – d v s till kalvarna 

- hur stor del blir avfall som omvandlas till gödsel 

- orsakerna till att mjölken tar den väg den verkligen gör 

- hur stor del blir avfall som omvandlas till gödsel – hela Sverige. 

 

Resultatet av studien kan bli en del av underlaget till jordbruksverkets pågående utredning om 

matsvinn i primärproduktionen. 
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1.2 Begränsning 
 

Denna rapport är inriktad på endast en produktgrupp, orsaken är att det finns begränsningar i form av 

avsedd tid och storlek på arbetet. Fokus ligger på mjölk, samtidigt som jordbruksverket står i 

startgroparna att titta på några produkter inom produktgrupperna frukt och grönt, spannmål, kött, fisk 

och ägg. Vidare är rapporten geografiskt begränsad till en radie på 12 mil från Kungälv, (undantaget 

parallell kunskap om hur mycket mjölk som blir till avfall och avser hela Sverige). Denna begränsade 

geografiska yta är satt för att göra en kvalitativ studie möjlig under förutbestämd tid. En tredje 

begränsning är vid just mjölken som finns på gården. Fodret och dess hantering är bortvalt. Framåt i 

kedjan är gränsen dragen innan mjölkens transport till mejeriet. 
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2. Bakgrund 

 
2.1 Kokontrollen 
(Svensk mjölk, 2012) 

 
2.1.1 Svensk mjölks kodatabas 

 
Svensk mjölk, som är mjölkböndernas branschorganisation, står för Kokontrollen. Det är ett 

material som uppdateras kontinuerligt i Svensk mjölks kodatabas, med uppgifter från anslutna 

mjölkbönder. Uppgifterna används som underlag för rådgivning, statistik, forskning och 

avelsvärdering. 
 

 

 
 

Bild 1 Kodatabasen med dess in- och ut data 

(Svensk mjölks bild översatt från engelska) 
 

 

I kodatabasen registreras information på individnivå hos mjölkkor, se bild 1. 

Informationen innehåller bl a: 

- produktionsmått från den månatliga provmjölkningen – vilken även innefattar 

provtagning som påvisar celltal, protein-, fett- och ureahalt etc.  

- sjukdomsuppgifter 

- fertilitetsuppgifter  

- orsak till utslagning 

 

 

 

 

 

KoDataBasen 

CDB 

Kalvuppg, 

inköp/utgång, 

slakt 

Sjukdoms- 

rapport via 

veterinär 

Mjölk- 

analyser 

Seminering 

Betäckning 

Fertilitet, 

ET 

DNA-typ, 

Härstamn- 

verifiering 

Slaktdata Indata fr 

klövverkn 

Sjukdoms- 

rapport via 

djurägare 

Exteriör 

bedömning 

Provmjölknin 

Avkastning 

Identitet 

Härstamn 

Foder- 

styrning 

Djurhälsa 

Förebyggande 
åtgärdsunderl 

Underlag 

Prod.styrn - 
Mjölk prod. 

Underlag 

Ekon styrn - 
Mjölkprod. 

Kopopulation 

Besättning 
Avelsplanering 

 

 

Avels 

värdering 
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2.1.2 Hemmaförbrukning 

 

Bönderna själva rapporterar månadsvis till Svensk Mjölk, hur mycket mjölk som går till 

hemmaförbrukning. I den siffran räknar man in hur mycket mjölk man har gett till kalvarna, 

hur mycket mjölk man har sålt direkt till konsument, hur mycket mjölk som har gått åt till det 

egna hushållet och hur mycket mjölk som har gått till gödselstacken. Dessa parametrar 

summeras och utgör hemmaförbrukningen i kg mjölk. 

 

 

2.1.3 Sekretess 

 

Det finns ett officiellt regelverk som ligger till grund för övervakning och skötsel av 

kokontrollen. I dagsläget innehåller den en enorm samling historiska uppgifter. Alla uppgifter 

skyddas med sekretess. Det är bonden själv som avgör om uppgifter får lämnas ut eller visas 

publikt. 
 
 

2.1.4 Bondens förtjänst 
 

Kokontrollen fungerar som en hjälp för bonden att kunna fatta rätt beslut och kunna se trender 

på förändringar hos sin besättning. Det ger också en ökad möjlighet att kunna förhindra 

begynnande problem i ett tidigt skede. 

 

Bönder som är anslutna till kokontrollen får tillskickat sig rapporter som visar på den egna 

gårdens samlade uppgifter. Är man ansluten digitalt, kan man i sin egen dator ta del av 

befintliga rapporter eller formulera rapporter efter eget aktuellt intresse.  

 

 
2.2 KRAV godkända mjölkgårdar / konventionella gårdar 
 

En mjölkgård som är godkänd enligt KRAVs regler tar extra stor hänsyn till natur och miljö 

och samtidigt säkerställer att mjölken är lagrad och hanterad på ett sätt så att dess värde som 

livsmedel inte äventyras. (KRAVs regler, 2012) 

 

KRAV godkännandet reglerar många olika faktorer. Nedan följer ett axplock utvalda faktorer, 

samt jämförelser med konventionella gårdar, som är aktuella för just denna rapport. 

 

 

2.2.1 Betesperiod  

 

Jordbruksverket har fastställt minimitid för betesgång i olika delar av landet. I Västra 

Götalands län, Bohuslän och Dalsland, där de aktuella mjölkgårdarna finns, ska betesperioden 

vara minst 3 månader.  

 

Alla kor över 6 månaders ålder vara ute på betesmark minst 12,5 timmar om dygnet, på en 

kravgodkänd gård. Till skillnad från konventionella gårdar som behöver ha betesmark till sina 

kor 6 timmar per dygn. Betesperioden är mellan 1 maj och 31 oktober, varav 2 månader ska 

vara förlagda 1 juni – 31 augusti. (Länsstyrelsen, 2012) 
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Utegångs perioden är den tiden före och efter betesperioden, då mark och väderförhållanden 

är tillräckligt bra för att djuren ska gå ute. Den ska sammanlagt vara minst 2 månader eller 

längre – om möjligt. Under denna tid ska djuren vara ute del av dagen, enligt KRAV regler. 

 

Under betesperioden får mjölkkorna hållas inne högst 2 veckor under olika omständigheter 

såsom sinläggning, inseminering etc. Även om kon är sjuk, det är mycket knott eller otjänligt 

väder är innevistelse godkänt enligt KRAV. Efter läkemedelsbehandling d v s under 

karenstiden, ska djuren ut igen. Konventionella gårdar har ingen uttalad maxtid vid 

undantagsbehov för att hålla inne kon.  

 

Vatten av god kvalitet ska alltid finnas tillgänglig i hagen. 

 

 

2.2.2 Möjlighet att dia 

 

Kalvar på KRAV godkända gårdar ska ha möjlighet att dia i minst 24 timmar direkt efter 

födseln, gärna längre. Efter råmjölksperioden ska kalvarna födas upp på icke processad 

KRAV-mjölk från kor, tills kalven är 12 veckor.  

Om möjligheten till att dia inte finns, ska de få suga mjölk i en naturlig ställning genom en 

konstgjord spene. Nappen ska finnas tillgänglig ett tag efter att mjölken är slut för att 

tillfredställa sugbehovet hos kalven. 

 

Kalvar som ska skickas till konventionell uppfödning får anpassas till annan utfodring en 

vecka innan de skickas iväg.  

 

Den nära kontakten och mjölkutfodringen med moderdjuren i början av livet är betydelsefull 

för att kalven som vuxen, ska bli frisk och må bra.  

 

 

2.2.3 Karenstiden vid läkemedel 

 

När kon är behandlad med läkemedel får kon ge mjölken till den egna diande kalven, under 

den av livsmedelsverket utsedda karenstiden. Efter karenstiden får mjölken även ges till 

andras kalvar, vid behov.  

 

Hos KRAV godkända gårdar, är karenstiden oftast dubbelt så lång som den karenstid som 

gäller vid konventionell mjölkproduktion.  

 

Om man ger mjölkersättning eller konventionell mjölk i max en vecka till en KRAV kalv, kan 

KRAV märkningen fortfarande behållas.  

 

 

2.2.4 Sjuka djur 

 

Sjuka djur ska behandlas snabbt. Läkemedel eller kemiska bekämpningsmedel ska användas 

om behov finns. Däremot får man inte använda sig av rutinmässig förebyggande medicinering 

vid en KRAV godkänd gård. Med vissa undantag där en avvägning mellan god djuromsorg 

och målsättningen med oberoende av t ex kemisk bekämpning får avgöra. Konventionella 

gårdar däremot, har möjlighet att använda sig av förebyggande medicin i annan utsträckning. 
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2.2.5 Kokontrollen 

 

På en kravgodkänd gård ska besättningen vara ansluten till Kokontrollen. Alternativet är att 

bonden själv dokumenterar : 

 

- utslagningsfrekvens och orsak 

- dödlighet i olika djurgrupper: spädkalv, kalv, ungdjur och kor 

- totalt antal sjukdomsfall 

- klövhälsa 

 

För konventionella gårdar är kokontrollen frivillig. 
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3. Metod 

 
3.1 Förstudie 

 
Befintliga rapporter i ämnet matsvinn samt mjölkproduktionen inom lantbruket har använts i 

en förstudie. Grundkunskaper om mjölkproduktionen har även hämtats in hos två aktiva 

mjölkbönder. Hos Rådgivarna i Sjuhärad utanför Borås, har kunskap hämtats in om 

kokontrollen. Detta för att få svar på om kokontrollen innehåller, för rapporten, relevant 

information, samt få en genomgång i hur den tolkas. 
 
 

3.2 Kvalitativ metod 

 
För att få fram en uppskattad kvantifiering av hur mycket mjölk som hamnar var, är inte en 

kvalitativ metod den självklara. 

Men för att kunna förstå resonemanget till varför man väljer att använda mjölken som man 

gör, då olikheter mellan mjölkbönder finns, samt möjligheten till följdfrågor vilket ger en 

fördjupad förståelse, blev den kvalitativa metoden ett alternativ (Henningsson, 2011) 

Det i kombination med bakgrunden att mjölkbönderna faktiskt rapporterar en månatlig 

hemmaförbrukning till Svensk Mjölk och rapporteringarnas noggrannhet varierar från gård till 

gård, var förhoppningen att ett fåtal personliga möten skulle ge mer, än en stor kvantitet 

enkätsvar.  

 

Metoden har varit att i samtal med de enskilda bönderna, få ta del av den, för rapporten, 

intressanta informationen, i kombination med litteraturstudier och befintlig statistik. 

 

 

3.2.1 Tillvägagångssätt 

 

Utgångspunkten var att besöka 20 mjölkbönder i Bohuslän. Urvalet av gårdar önskades ha 

varierande storlek på besättningar, innefatta både KRAV godkända och konventionella gårdar, 

samt gårdar med både robot- och maskindrift. 

 

Urvalet har nåtts via mjölkbönders egna kontaktnät. Några namn har inhämtats via LRF och 

Rådgivarna i Sjuhärad. 

 
Via telefon har studiebesök hos totalt 20 mjölkbönder bokats in. 12 st i Bohuslän, 4 st i Västra 

Götaland och 4 st i Dalsland. Alla med en radie inom 12 mil från utgångspunkten Kungälv.  

 

Utgångspunkten för samtalen har varit ett antal förutbestämda ämnen. En fullmakt för bonden 

att fylla i för att få ta del av kokontrollen, i de fall där den inte har funnits tillgänglig på 

gården, har funnits med och använts där så har behövts. Tiden för respektive besök har 

beräknats till en timma.  

 

 

3.2.2 Berörda ämnen i samtalet 

 

- Antalet födda kalvar 2011 
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- Kg mjölk som går åt per kalv 

- Vad gör man med antibiotikakontaminerad mjölk 

- Vilken är den vanligaste behandlingstiden för aktuell antibiotika 

- Vilken är den vanligaste karenstiden  

- Hur mycket mjölk tar man till hushållet 

- Hur mycket mjölk säljer man direkt från gården 

- Andra orsaker till att mjölken inte går vidare till mejeriet 

- Finns det lagar, regler eller krav från intressenter, som påverkar mjölkbortfallet 

 

 

3.2.3 Kokontrollen 

(Svensk mjölk 2011) 

 

Ur förstudien framkom att ca 85% av alla svenska mjölkkor är anslutna till kokontrollen. Där 

fanns ytterligare intressanta parametrar att hämta, specifikt för varje aktuell bonde.  

 

Parametrar som har varit aktuella:  

- medelkoantal antal kor / 12 månader 

- genomsnitt producerad mjölk i kg ECM / ko / 12 månader 

- sjukdomar, behandlade med penicillin 

- producerad mjölk i anslutning till aktuellt penicillinbehandlat sjukdomstillfälle i kg ECM 

 

Är en bonde ansluten till kokontrollen kan hen ha utdrag ur den, antingen i pappersform eller i 

web-baserat format, hemma på gården. Har dessa inte varit tillgängliga vid besöket, har 

bonden skrivit under en fullmakt. I utbyte mot fullmakten har en kontakt på Svensk Mjölk, 

levererat aktuella rapporter. 
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4. Resultat

Jag har besökt totalt 18 mjölkbönder av 20 inbokade. Ett inbokat besök i Västra Götaland och 

ett inbokat besök i Bohuslän har inte blivit av p g a förhinder för respektive bonde. Ett av 

besöken i Västra Götaland blev inte fullständigt och komplettering av saknade uppgifter har 

inte varit möjlig. 

Antal kor Antal bönder Konventionell / Krav 
Robot- eller Maskin- 

mjölkning 

16-38 4 4 Konventionella 4Maskin 

39-50 4 3 Konventionella 1 KRAV 4Maskin 

51-66 3 1 Konventionell 2 KRAV 1 Robot 2 Maskin 

67-120 3 3 Konventionella 1 Robot 2 Maskin 

121-160 3 3 Konventionella 3 Robot 

Bild 2 Antal besökta bönder fördelat på: storlek på besättning / konventionell 

eller KRAV godkänd gård / Robot- eller maskinmjölkning 

Resultaten som presenteras är beräkningar som är gjorda utifrån samtal med totalt 17 besökta 

bönderna, se bild 2. I resultaten är det är även belyst vilka lagar och regler som stöder dess 

förfarande. 

4.1 Mjölk till hushållet 

Hur mycket mjölk man förbrukar i hushållet varierar i volym. Den största variationen beror på 

att några bönder använder sig av extra stora kvantiteter mjölk till bakning vid högtider som jul 

och påsk. Till skillnad från andra som andra inte har den traditionen. I övrigt har den största 

variationen berott på familjens storlek i hushållet. Spridningen är allt från 500 l/år till drygt 

3 000 l/år, med undantag för en bonde som köpte sin mjölk i affären. 

4.2 Försäljning av mjölk direkt till konsument 

Den största del som säljer mjölk direkt till konsument, gör det till grannen, bekanta eller 

släkten och det rör sig om strax under hundra liter, eller några hundra liter per år. Andra säljer 

ett par tusen liter och som undantag närmare 8000 liter per år.  

Totalt sett, är mjölk som säljs direkt från gården sammanslaget med användningen av mjölk 

som används till husbehovet, väldigt liten i förhållande till producerad mjölk, se bild 3. 

4.2.1 Orsaker till att man inte säljer mjölk 

En tredjedel av bönderna, har sagt sig inte sälja någon mjölk direkt till konsument, 

överhuvudtaget. Ett argument har varit att man inte får sälja opastöriserad mjölk, samt en 

rädsla för att någon skulle bli sjuk av ens mjölk och vilka följder det skulle ge. Någon nämner 

tidsbristen som skäl till att inte ha någon försäljning från gården, mer än till mejeriet. 
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4.2.2 Vad säger lagen? 

Enligt livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2005:20 måste man pastörisera mjölk för 

försäljning från gården, direkt till konsument. Men där hänvisas även till förordning (EG) 

852/2004, som ger ett undantag från pastörisering om man som producent levererar små 

mängder direkt till konsument, eller till ett lokalt detaljhandelsföretag som i sin tur levererar 

direkt till konsument.  

Begreppet ”små mängder” arbetar livsmedelsverket just nu med att ge en exakt definition för. 

I dagsläget anger man små mängder som ”ett par liter per dag” (Backlund Ståhlenheim, 2012) 

En sista restriktion för försäljning direkt till konsument är att det sker under förutsättning att 

man följer Bilaga 1 i ovanstående EU förordning, som handlar om ”allmänna hygienregler för 

primärproduktion och därmed sammanhängande verksamhet och även 

ger ”rekommendationer om riktlinjer för god hygienpraxis”.   

Mjölk till hushållet samt försäljning av mjölk i kg

10 822 000

32 500

Totalt kg producerad mjölk

Kg mjölk till gården + försäljning

Bild 3 Mjölk som säljs direkt från gården till konsument sammanslaget 
med mjölk som används i mjölkbondens hushåll, i förhållande till producerad 

mjölk. Angett i kg. 

4.3 Mjölk till mejeriet 

Syftet med mjölkproduktionen är att sälja mjölken vidare till mejeriet. Den absolut största 

volymen mjölk som produceras, säljs till mejeriet. Gemensamt för alla mjölkbönder är att de 

strävar efter att ha så välfungerande mjölkgård som möjlig. Nyckeln till detta är bra foder, 

rent vatten och friska och välmående kor, vilket innebär en bättre och jämnare produktion av 

mjölk.  

En mjölkgård är en ekonomisk verksamhet som har ett syfte att löna sig. För ett kg mjölk får 

en konventionell bonde drygt 3 kronor från mejeriet. För KRAV godkänd mjölk får bonden i 

dagsläget 80 öre mer. I genomsnitt ger en ko 8332 kg per år (Svensk mjölk statistik, 2011) 

Samtidigt som gården ska löna sig ekonomiskt, måste bonden ta hänsyn till att det är 

produkter från levande varelser som är handelsvaran. Denne måste hela tiden göra 

avvägningar och rör sig i fältet som spänns upp av bäst-ekonomisk-vinning och det-bästa-för-

kon. I många lägen samverkar de, men tyvärr kan det även råda motsatsförhållande.  
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4.4 Mjölk till kalvarna 

 
4.4.1 Råmjölk 

 

Gemensamt för alla mjölkbönder är deras syn på vikten av att nyfödda kalvar snabbt ska få i 

sig den näringsrika råmjölken. En del kalvar får råmjölken direkt från sin ko. Andra bönder 

ser till att värma upp fryst råmjölk från en ko med högkvalitativ råmjölk, för att ge till  

den nyfödda kalven. 

 

Vikten ligger inte i att det är mjölk från den egna kon, däremot att det är från den egna 

besättningen som vistas i samma omgivning och bär på antikroppar mot samma bakterier och  

virus som finns i dess levnadsmiljö. 

 

 

4.4.2 KRAV godkända mjölkgårdar  

 

Alla bönder med KRAV godkänd mjölkproduktion låter sina kalvar dia sin ko 3-4 första 

dagarna i sitt liv. Vidare får de, enligt KRAVs regler, helmjölk i minst 12 veckor.  

Mjölkintaget efter råmjölksperioden sker med napp, antingen med en kalvamma eller med 

napphink. Totalt innebär det att 450-500 kg går åt till varje kvigkalv som föds upp på KRAV 

gården. Någon som har ekologisk mjölkproduktion säljer tjurkalvarna vidare som 

konventionella djur. I det fallet har tjurkalvarna bara fått helmjölk i 8 veckor, vilket innebär 

runt 300 kg mjölk per kalv .  

 

 

4.4.3 Konventionella mjölkgårdar 

 

Bland konventionella mjölkbönder är det väldigt varierande hur mycket av sin egen 

producerade mjölk man ger till sina kalvar. Några går över till pulvermjölk direkt efter att 

kalven har fått i sig sin råmjölk. Andra föder upp sina kalvar på helmjölk. Ytterligare exempel 

finns på kalvar som får mjölk och mjölkpulver i kombination, för att sedan övergå till 

kraftfoder.  

 

Den totala spridningen hos de besökta gårdarna, över hur mycket mjölk man ger sina kalvar i 

kg, varierar från 20-500 kg per kalv.  

 

När man slår ihop all mjölk som går till kalvarna, ser man att det är en relativt liten del i 

förhållande till producerad mjölk, se bild 4.  

 

 

4.4.4 Val av kalvföda 

 

Den vanligaste anledningen till att föda upp sina kalvar på mjölkpulver, är att det är billigare 

och enklare att ge till kalvarna. Någon hade erfarenheten av att om man ger både pulver och 

komjölk till sina kalvar, är det vanligt att kalven sedan ratar pulvermjölken - då den vanliga 

mjölken är sötare och godare. Följden blir att kalven inte får i sig tillräckligt med näring. 

Någon hade erfarenheten av att kalvarna fick ont i magen av pulvermjölk, därmed blev den 

gårdens kalvar uppfödda på enbart komjölk. Det var även av vikt att mjölken alltid hade rätt 

temperatur när den gavs till kalven.  
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En anledning till att man ger sina kalvar mjölk via en kalvamma eller napphink är att det är 

lättare att ha kontroll över att kalven får i sig tillräckligt med mjölk. Dessutom har avlingen av 

kor lett till att många kor har korta spenar – det ger en mindre risk till att korna skadar sina 

spenar, som om de är långa och hänger långt ner. Korta spenar gör det dock svårare för kalven 

att hitta spenarna och få möjlighet till att dia. 

 

Mjölk till kalvarna angett i kg

271 500

10 822 000

Kg mjölk till kalvarna

Kg producerad mjölk

 
 Bild 4 Mjölk som går tillbaka till kalvarna i förhållande till producerad mjölk.  

 

 

 

4.5 Penicillinbehandling av juverinflammation och klövspalt hos kor 

 
4.5.1 Orsaker till juverinflammation 

 

Juverinflammation är den vanligast förekommande orsaken till att korna behandlas med 

penicillin. Av vikt är att det är rent och snyggt i kornas närmiljö, med rent foder och vatten. 

(Landin, 2010) Det har nämnts att kor som går ute, trots att de har tillgång till rent vatten, 

väljer att dricka vatten från bildade pölar vid blött väder. Detta är en stor riskfaktor under just 

betesperioden. Till saken hör att de bönder som har medverkat i denna rapport, bor i 

sydvästsverige, där det statistiskt sett är hög nederbördsmängd i förhållande till stora delar av 

övriga Sverige (SMHI, 2012) 

 
 

4.5.2 Olika behandlings- och karenstider 

 

Enligt djurskyddslagen ska nödvändig vård snarast ges till ett djur som är sjukt eller skadat. 

Korna behandlas med olika penicillin, beroende av vilket penicillin veterinären skriver ut, 

utifrån aktuellt sjukdomsfall. I samtal med bönderna framkommer att olika veterinärer i 

samspråk med bönderna, har olika ”rutiner” på vilka läkemedel man väljer att skriva ut, vid 

aktuella fall av åkomma. De vanligaste penicillinbehandlade åkommorna är 

juverinflammation och klövspalt. 

 

Den övervägande vanligaste behandlingstiden är 5 dagar, följt av 6 dagars karens. Andra 

brukar ge sina kor penicillin med 6 dagars behandling, följt av 6 dagars karens.  

 

Ett par bönder använder sig av två olika slags penicillin i kombination, vilket ger en total tid 

för behandling och karens på åtta dagar. En av dessa penicilliner kräver extra noggrannhet, 

såsom att insemineringen av penicillinet kräver exakta klockslag. Dessutom är det viktigt med 

en extra noggrann diskrutin, med de delar som kommer i kontakt med den varianten av 

penicillinbehandlad mjölk, då kortare karens ger en extra koncentrerad penicillinhalt i 
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mjölken (Svensk mjölk, 2007). Ovanstående kan vara orsaker till att det penicillinet inte skrivs 

ut lika frekvent som de med längre behandlings och karenstid.  

 

 

4.5.3 Utesluten användning av penicillin 

 

Vidare har 3 av de 17 bönderna, inte använt sig av penicillin till sina kor överhuvudtaget. Det 

finns kor som visar symptom, med förändrad mjölk i en spene, men mjölken från  övriga 

spenar är normal och kons allmäntillstånd inte är påverkat. Då väljer endel bönder att sinlägga 

den spenen som är försämrad och levererar mjölken från den/de friska spenarna. Detta 

förfarande stöds av (EG) 853/2004. Ofta får kon tillbaka mjölkproduktionen i den sinlagda 

spenen vid nästa kalvning.  

 

Det finns även en annan variant hos bönder med kor som påvisar en lindrig symptom på 

juverinflammation. De väntar med att behandla kon till sinperioden innan kalvning, då med en 

antibiotika som inte är penicillin. Veterinären skriver ut denna antibiotika som förebyggande 

medicin för minskad risk för framtida juverinflammation. Det är dock under förutsättning att 

juverhälsostatusen följs upp via kokontrollen, alternativt att besättningen ingår i ett strategiskt 

juverhälsoarbete, enligt Mejeriföretagens branschpolicy och SJVFS 2002:57. 

 

Att inte behandla med penicillin innebär att man slipper det ekonomiska bortfall som faktiskt 

penicillinkontaminerad mjölk innebär. Detta eftersom att penicillinbehandlad mjölk inte får gå 

vidare till mejerierna.  

 

Även rädslan för att penicillin sätts in i onödan finns, vilket man tror kan ge följder, såsom att 

bakterier blir resistenta mot penicillin.  

 
 

 

4.6  Penicillinkontaminerad mjölk till kalvarna eller gödselbrunnen 
 

Här finns ett brett oliktänkande mellan bönderna, se bild 5. 

 

9 5

2 5 1

3 4 1

Gödselbrunnen

Kalvar

Tjurkalvar

M
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Penicillin kontaminerad mjölk

Behandlad mjölk

Karens 1

Karens 2

 
Bild 5 3 st behandlar inte sina kor med penicillin, 3 st skickade all penicillin 

mjölk till gödselbrunnen. 2 st gav all sin mjölk till sina kalvar.3 st gav all sin 

penicillinmjölk till tjurkalvarna. 3 st gav behandlingsmjölken till gödselbrunnen  
och resten till kalvarna. Kravbönder med en andra karens gav den till tjur- 

resp alla kalvar. En bonde gav enbart karensmjölken till kalvarna.  
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Några bönder väljer att kassera all sin penicillinkontaminerade mjölk i gödselbrunnen. Det av 

orsaken att man inte vill ge den till sina kalvar, för att motverka risken för resistens mot 

penicillinet. Detta förfarande styrks, så länge den gödslet spris till mark, enligt 

europaparlamentets förordning (EG) 1774/2002. 

Samtidigt som ett par bönder väljer att ge all penicillinmjölk direkt till kalvarna. Dessa anser 

att det inte alls är förenat med någon risk, eftersom att penicillinet är så utspätt. Någon känner 

på sig att det kanske inte är bra att kalvarna får den, men av ekonomiska skäl gör man ändå 

detta val. I dagsläget arbetas det på en doktorsavhandling på SLU i samarbete med SVA 

(Duse etal 2012) som förväntas ge svar på frågan om det har en betydande risk eller ej. 

Några bönder kasserar mjölken som produceras under behandlingstiden direkt till 

gödselbrunnen och väljer att ge mjölken som produceras under karensperioden, till sina 

kalvar.  

Någon bonde som är kravcertifierad, väljer att ge mjölken från sin andra (krav-) karensperiod 

till kalvarna. 

Andra bönder ger all den kontaminerade mjölken till tjurkalvarna. Varför man väljer just 

tjurkalvarna är för att de inte har juver och därmed inte kommer att vara drabbade av 

juverinflammation, därmed upphör den största risken med penicillinresistenta bakterier.  

Någon bonde ger enbart sin karensmjölk till tjurkalvarna.  

En annan kravcertifierad bonde väljer att ge karensmjölk från sin andra karensperiod till just 

tjurkalvarna. 

Den penicillinkontaminerade mjölken som inte ges till kalvarna går till gödselbrunnen, se bild 

6. 

Penicillinkontaminerad mjölk kg ECM

48%

52%

Till kalvarna

Till Gödselbrunnen

Bild 6 Fördelning i kg ECM var den penicillinkontaminerade mjölken går. 
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4.6.1 Befintlig statistik, hela Sverige 

 

I den ännu ej färdigställda doktorsavhandlingen (Duse etal, 2012) har 457 bönder svarat på en 

enkätundersökning. Av den framkommer att 55 % av 457 bönder ger både behandlings- och 

karensmjölk från kor som antibiotikabehandlas, till sina kalvar, med vissa begränsningar. 25% 

ger endast karensmjölken vidare till kalvarna. 20% av dessa 457 bönder ger ingen 

antibiotikamjölk överhuvudtaget till sina kalvar, se bild 7.  

 

 

 
 Bild 7 Proportioner på hur många bönder som väljer olika förfaranden 

 med sin antibiotikabehandlade mjölk. Ur konferansmaterial i form av  

 en poster i samband med presentation av påbörjad doktorsavhandling.  
(Duse etal, 2012) 

 
 

 

Enligt SVA Statens Veterinärmedisinska Anstalt är fall av antibiotikabehandlade 

juverinflammationer 20%, (13% rapporterade, men det finns ett visst mörkertal) (Jansson 

Mörk, 2009). Av Jorbruksverkets statistikdatabas om husdjur framgår att det fanns 348 095 

mjölkkor i Sverige 2010. Av dessa uppskattas då 69 600 kor ha fått antibiotika som 

behandling för juverinflammation, se bild 8. 

 

85% av dessa behandlingar är penicillinbehandlingar (Jansson Mörk, 2009) vilket blir totalt 

59 200 st, vilket vanligast kräver 11 dagar behandling + karens alt 12 dagar behandling + 

karens. För kravgodkända bönder är motsvarande siffra 17 resp 18 dagar.  

15% av behandlingarna som då uppskattas till 10 400 st, sker med annan antibiotika än 

penicillin och innehar vanligtvis 7 dagar behandling inklusive karens för konventionella 

bönder och 11 dagar för kravgodkända bönder.  
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Mjölkkor med juverinflammation Sverige 2010

80%

17%
3%

Friska mjölkkor

Penicillinbehandling

Behandling med annan

antibiotika

Bild 8 20% av alla kor i Sverige var drabbade av juverinflammation. 
Av dessa fick 85% penicillinbehandling – vilket leder till mjölk som  

ej får levereras vidare till mejeri.15% fick annan antibiotika. 

4.7 Andra orsaker till att mjölk inte går vidare till mejeriet. 

Mjölk med onormala egenskaper såsom inblandat blod, flockar eller mjölk som ser onormalt 

ut på annat sätt, levereras inte. Det stöds av Europaparlamentets förordning  853/2004.  Sådan 

mjölk brukar oavkortat gå till gödselbrunnen. Detta kontrolleras vid varje mjölkningstillfälle, 

antingen okulärt eller med mätanordning – vid robotmjölkning. Detta rör sig om kortvarig 

symptom som inte blir så allvarliga så att veterinär är tvungen att tillkallas. 

Kor med sår på juvret som kan tänkas påverka mjölken, får inte heller leverera sin mjölk till 

mejeriet. Detta stöds av ovanstående förordning från europaparlamentet.  

Råmjölk eller mjölk från kor som producerar mindre än 5 kg mjölk per dag, får inte levereras 

till mejeriet, enligt mejeriföretagens kvalitetsprogram. 

Silfiltret filtrerar all mjölk innan den går in i tanken. Någon bonde lät mjölken som blir kvar i 

silfiltret, gå direkt till gödselbrunnen, men de flesta av de aktuella bönderna lät den mjölken 

gå till katten alternativt till kalvarna. Silfiltret rengörs ett par gånger per dygn. 

Ett par bönder har nämnt att de har varit med om enstaka olycksfall där kylanläggningen i 

tanken har gått sönder och den inte har varit tillräckligt kall för att hålla rätt temperatur på 

mjölken. När detta upptäcks försent, innebär det ett stort bidrag till gödselbrunnen med fullt 

användbar mjölk, bortsett från temperaturen. Ett problem som har nämnts i samband med 

detta, är att Arla har tagit bort sin tankservice, som innebar att de kom ut till bonden för att 

laga tanken. Den servicen upphörde i slutet av 1990-talet. Idag bör bonden ha kontakt med en 

egen kylfirma, som ska ha möjlighet att rycka ut när olyckan är framme (Arla 2012).  

Diskvattnet som blir när man rengör mjölkningsanläggningen blir alltid vitfärgat, vilket 

innebär att det innehåller en liten volym mjölk. En mjölkrobot ska diskas minst 3 ggr per dag 

enligt mejeriföretagens branschpolicy. Den mjölken går direkt ner i avloppet, via diskvattnet.  
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4.8 Sammanställning av resultatet 
 

 

Destination hos mjölken angett i kg
271 500

32 500

35 000

10 483 000

Till kalvarna 

Till gården / direkt försäljning 

Till gödselbrunnen 

Till Mejeriet 

 
Bild 9 97% av producerad mjölk går till mejeriet, nästan 3 % går tillbaka till gårdens kalvar. <1% går till 

gårdens hushåll samt säljes direkt till konsument. <1% av mjölken som produceras går till gödselstacken. 
 

 

4.8.1 Föda till människan – 97% 

(se bild 9) 

 

Den mesta mjölken som produceras av de totalt 1133 årskor som har ingått i de aktuella 

böndernas mjölkgårdar, levereras 97% till mejerierna för vidareförädling. Detta i syfte att bli 

människoföda.  

 

Människoföda blir även den mjölken som tas in till hushållet samt säljs direkt från gården som 

opastöriserad mjölk till konsument. Det är dock en väldigt liten del, vilket innebär mindre än 

1%. 

 

 

4.8.2 Föda till kalvarna – 3% 

(se bild 9) 

 

En förutsättning för att mjölkproduktionen ska leva vidare är att kalvarna ska få sin beskärda 

del av kons mjölk. Det är motsvarande 3% av all producerad mjölk på gården. Angående den 

mjölken, ser det olika ut på de respektive gårdarna. Vissa besättningars kalvar får ren 

obehandlad mjölk. Andra kalvar får mjölk innehållande penicillin. I några besättningar får 

kalvarna enbart råmjölken från gården och den övriga mjölken som ges, är utblandat 

pulvermjölk, samtidigt som andra besättningars kalvar enbart får komjölk. 

 

 

4.8.3 Gödselbrunnen - <1% 

(Se bild 9) 

 

Den största orsaken till att mjölk hos dessa primärproducenter blir till en form av avfall, d v s 

den går vidare till gödselbrunnen – är att den är kontaminerad med penicillin. Detta p g a att 

korna har åkommor som framför allt juverinflammation, alternativt klövspalt. Vidare kan 

dock konstateras att den delen mjölk är försvinnande liten i sammanhanget, lika liten del som 

blir till direkt människoföda – mindre än 1 %.  
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Att kassera mjölk till gödselbrunnen är en sådan stor ekonomisk förlust, så det försöker man 

undvika in i det sista. Det är den mest förekommande anledningen till att många väljer att inte 

kassera penicillinkontaminerad mjölk, utan istället utfodra kalvarna med den. Det gör ju att 

mer ”ren” mjölk kan levereras till mejerierna vilket ger ekonomisk avkastning till gården. 

 

 

4.8.4 Andra orsaker  

 
Det finns fler orsaker till att mjölk går till gödselbrunnen, än de tidigare nämnda. Det rör sig 

om händelser som är mycket sällan och oregelbundet återkommande, inte har någon 

betydande storlek i kombination med att de inte var dokumenterade och var svåra att 

uppskatta kvantitet av.  

 

Det som kan ge stora kvantiteter i sammanhanget är om mjölktanken går sönder, men det är så 

sällan de tillfrågade är med om ett sådant haveri, en del har aldrig behövt möta det problemet. 

Men när det händer, kan det röra sig om ett par tusen kg mjölk. 

 

Mer förekommande är tillfälligt påverkad mjölk. Det är ofta åkommor som är väldigt 

kortvariga, alternativt leder till veterinär och penicillinbehandling. I de senare fallen är de 

kvantiteterna medräknade som penicillinkontaminerad mjölk. 

 

Diskvattnet är väl den ständigt, regelbundet återkommande undantaget, som kan ses 

som ”många droppar små…” Men det är i det närmsta omöjligt att ens få fram en kvalificerad 

gissning över dess kvantitet. De flesta bönder nämnde inte ens det som ett tänkbart avfall.   

 

 

4.8.5 Sverige sammantaget –utrymme för framtida studier  

 

Att titta på hur bönderna väljer att hantera penicillinkontaminerad mjölk (Duse etal 2012), 

Jordbruksverkets statistikdatabas, i kombination med avhandlingen som ger en fördjupad bild 

av antalet antibiotikabehandlade juverinflammationer från SVA (Jansson Mörks, 2009), kan 

tillsammans utgöra en grund för fortsatta studier i hur mycket mjölk som faktiskt går till 

gödselbrunnen – sett ur ett Sverige perspektiv.  
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5 Osäkerheter 

5.1 Mjölk till gården samt mjölk till försäljning 

I samtal med bönderna har det framkommit hur mycket mjölk de tar in till sitt eget hushåll 

och hur mycket de säljer. Siffran bygger på en uppskattning. Volymen anges i enheten kg.  

5.2 Mjölk till kalvarna 

I samtalen med bönder har det framkommit hur mycket mjölk varje kalv får när den föds upp. 

Siffran bygger på en uppskattning. Volymen anges i enheten kg. 

5.3 Penicillinkontaminerad mjölk 

I uträkningen av penicillinkontaminerad mjölk är utgångspunkten den behandlingstid och 

karenstid, bönderna har uppgett att man har, när korna har fått penicillin. Vidare har summan 

av behandlings och karenstid kombinerats med den volymen som står angiven i kokontrollen, 

när provmjölkningen skedde, aktuell månad, angett i kg ECM. Om kon har varit sinlagd eller 

kalvat aktuell månad, har aktuell månads siffra ersatts med provmjölkningsvolymen 

nästföljande månad. 

När det gäller att utläsa vilka tillfällen korna har fått penicillin, har även här kokontrollen varit 

utgångspunkten, där det i sjukdomsfältet har angetts ”mastit” vilket är latin för 

juverinflammation, alternativt ”klövinflammation” – vilket innebär klövspalt. Några andra 

sjukdomstillfällen har inte tagits med, då ovanstående är de sjukdomar som främst innebär 

penicillinbehandling. 

Det är enbart räknat på penicillinkontaminerad mjölk och aktuellt penicillins antal 

behandlings- och karensdagar. Ingen av de aktuella bönderna har uppgett att man har gett de 

andra varianterna av antibiotika under laktationsperioden hos sina kor.  

5.4 Kg / kg ECM 

När utgångspunkten har varit kokontrollen och hur mycket mjölk som blir kontaminerad av 

penicillin har räknats ut, så anges den månatliga provmjölkningsvolymen i kg ECM. ECM 

står för energikorrigerad mjölk, och där har man tagit hänsyn till fettet och proteinet i aktuell 

mjölk, se bild 10. Kg ECM är grunden för ersättningen från mejeriet. 
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Bild 10 uträkning av kg ECM från rena kg mjölk. 

(Svensk Mjölk, tolkningsguide) 

 

 

För att kunna jämföra hur stor del av mjölkproduktionen som går till vilka specifika 

destinationer på gården och få allt i samma enhet, har kg ECM konverterats till rena kg. 

Konverteringen har skett via att en genomsnittlig kvot har räknats fram genom att dividera kg 

ECM med rena kg. Båda enheterna anges i kokontrollen i samband med varje aktuell bondes 

årsproduktion 

. 

 

5.5 Sjukdomsuppgifter i Kokontrollen 
 

I forskning har man kommit fram till att det finns en underrapportering av sjukdomstillfällen 

till kodatabasen. Sjukdomsregistreringen går till enligt följande : 

 

djurägaren upptäcker sjukdom – veterinär kontaktas – veterinär för journal – veterinär 

rapporterar till jordbruksverket – jordbruksverket registrerar – registrering skickas till Svensk 

mjölk – Svensk Mjölk kontrollerar uppgiften – sjukdomsuppgiften registreras i kodatabasen.  

 

Endast 75% av sjukdomsfallen fanns i kodatabasen i jämförelse med djurägarens 

veterinärjournaler, enligt fältstudie med 851 fall (Wolff, 2012) 

 

 

Kg ECM = 

 

(dygnsmjölken/ kg x 0,25) 

+ 

(% fett i 100-delar x dygnsmjölk / kg x 0,25) 

+ 

 (% protein i 100-delar x dygnsmjölk / kg x 7,7) 
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6. Slutsats

Av de totalt 17 mjölkgårdar har framkommit att: 

- 97% av mjölken som produceras går vidare som mat till människan. Direkt genom 

försäljning från gården eller för husbehovet på gården. Indirekt genom att den 

levereras till mejeriet. 

- 3% av mjölken som produceras går tillbaka till produktionen går tillbaka till 

produktionen som föda till kalvarna. 

- Mindre än 1% blir till avfall och hamnar på gödselstacken. Största orsaken till detta är 

att mjölken är penicillinkontaminerad. Orsaken till kontamineringen är att korna är 

sjuka i juverinflammation eller klövspalt och får behandling i form av penicillin. 

6.1 Fortsatta studier 

För att komma fram till en siffra över hur mycket mjölk som blir till avfall i 

primärproduktionen, för hela Sverige, krävs fortsatta studier. 
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7. Diskussion

Mitt ursprungliga intresse till denna rapport var ämnet matsvinn. Men som jag skrev i min 

inledning är redan frågan angående svinnet hos matförädlingen, handeln och konsumenten 

utredd ur många olika vinklar och fler utredningar är pågående. Resultatet blev då denna 

rapport som kliver in i diskussionen innan ovanstående skeenden.  

Det finns redan en vetskap om att korna är en miljöbov med utsläpp till atmosfären av 

växthusgasen metangas. Mjölkkornas negativa miljöpåverkan på klimatet kombineras med 

dess övergödande effekt på lokal nivå. Därför har det känts extra intressant för mig som 

miljövetare att ha fått fördjupa mig i om det verkar vara ett stort svinn av just mjölk på gården 

eller om all producerad mjölk verkligen blir till föda – vilket är syftet med innehavet av 

mjölkkor. 

Mitt resultat, som har vuxit fram efter besök hos 17 mjölkgårdar där jag har fått ta del av 

dessa experters kunskaper inom sitt område, koskötsel och mjölkproduktion, kan jag 

konstatera att den delen som blir till avfall på dessa gårdar, är så försvinnande liten, att den 

sammanslaget inte ens når upp till 1%.  

Den stora orsaken som gör att mjölk blir till ett avfall på de gårdar jag har besökt, är när 

penicillinkontaminerad mjölk kastas på gödselbrunnen.  

Inte minst i samband med det ovanstående konstaterandet är det tydligt att alla mjölkgårdar är 

unika. Några generella skillnader i var mjölken hamnar i slutändan, sammankopplade med de 

olika urvalen av gårdarna som är besökta (ekologiska / konventionella / gårdar med 

maskinmjölkning / gårdar med mjölkrobot) har inte kunnat utläsas. Däremot har ekologiska 

gårdarna utmärkt sig med att ingen av dem väljer att ge penicillinkontaminerad mjölk till sina 

kalvar, förutom från sin andra karensperiod. Det som har varit signifikant för samtliga bönder, 

har varit vikten av att kalvarna ska få sin råmjölk. Den delen mjölk kommer alltid från gården, 

i övrigt är det varierande vilken mjölk som ges till kalvarna. 

Förutsatt att korna inte får penicillin eller annan antibiotika i onödan och att man arbetar för 

friska kor, är alternativet idag till att kasta antibiotikakontaminerad mjölk på gödselbrunnen - 

att utfodra kalvarna med den. Om ovanstående har någon betydelse för kalven och framtida 

mjölkkor ligger utanför denna rapport och är inte någonting som jag kan bedöma. Men jag 

kommer med stor nyfikenhet ta del av den kommande doktorsavhandlingen (Duse etal, 2012), 

där man ska utvärdera om det finns en större risk att kalvar framkallar penicillinresistenta 

bakterier när de föds upp på denna mjölk. 

Av samtalen med dessa bönder och med fokus denna utredning har haft, hittar jag ingenting 

som kan påverka den kvantiteten mjölk som inte når sitt verkliga syfte, i någon betydande 

omfattning. Min känsla är att dessa verksamheter sammanslaget levererar så mycket mjölk 

som bara är möjligt, som direkt eller indirekt går vidare som potentiell föda till människan.  
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8. Tack 

 
Jag vill rikta mitt stora TACK till alla tålmodiga bönder som har svarat på mina frågor om 

deras verksamheter och delat med sig av sina kunskaper som har varit värdefulla för min 

uppsats. 

 

Ett stort TACK även till Eva Stormwall på Svensk Mjölk, som har försett mig med underlag 

från kokontrollen i utbyte med bönders fullmakter.  

 

Jag vill TACKa mina externa handledare Elin Einarsson och Ulrika Franke på 

Jordbruksverket som har gett mig feedback längs vägen och värdefulla tips på relevanta 

informationskällor.  

 

Även ett stort TACK till min handledare Eva Pohl på Linnéuniversitetet som alltid är snabb 

på att svara på mina nödrop. 

 

Tack till alla övriga som har svarat på mina frågor genom möte i det verkliga livet, 

telefonsamtal och e-mail. 

 

Sist men inte minst vill jag säga TACK och krama om mina barn Melker och Lovis samt min 

man Patrik, vilka fungerar som min största energikälla, både i detta arbete och i det övriga 

livet. 
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