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Väl känt är att det är bra 
för korna att vara ute på 
bete, att det på många 
vis främjar deras hälsa 
och välbefinnande. Flera 
lösningar finns där korna 
tillfälligt släpps ut eller har 
fri tillgång till utevistelse 
dygnet runt. 

I FINLAND HAR det flesta ett så kallat 
rastbete, där korna har tillgång till en 
viss mängd betesvall och utöver det 
någon form av tilläggsutfodring eller 
utfodring inne i ladugården. Även 
rastområden med grus- eller be-
tongunderlag används. Uteslutande 
produktionsbete är mindre vanligt.

Betesgång för mjölkkor är att 
rekommendera om än det kan 
förorsaka en del utmaningar, som 
till exempel värmestress, och lägre 
mjölkproduktion. Lösning finns på 
de flesta svårigheter ifall man aktivt 
går in för att bete ska vara en del av 
produktionen. 

En fördel är att korna själva skör-
dar sitt foder. Utmaningen är kons 
intag av mängden torrsubstans. Som 
exempel äter kon vanligtvis 75-100 
gram ts/min, vilket betyder 4,5-
6 kilo ts/h. Jämför man det med 
bete är intaget 15-30 gram ts/min, 

1-2- kg ts/h. Intaget är alltså märk-
bart långsammare. Tiden till vila blir 
därmed kortare och ett mindre intag 
är en stor risk för kon. Därför sätts 
höga krav på mängd och kvalité på 
ett renodlat produktionsbete. En 
lösning är att försäkra sig om att 
betesvallen har bra avkastning och 
tillväxt, kilo ts/ko och dag. Längden 
på betesvallen behöver vara minst 
12-14 cm och åt högproducerande 
erbjuder man endast bete av hög 
kvalitet. Utnyttjandegraden av bete 
är ofta lågt, därför kan man fort-
sätta att beta djurgrupper som inte 
kräver lika bra bete efter att hög-
producerande kor betat på området. 
Putsning av bete, likaså uppsikt av 
återväxten är viktiga åtgärder. 

En annan utmaning är variationen 
i tillväxt på betesvallar från år till år 
och återväxten under betesperioden. 
Vallen har betydligt högre tillväxt 
under försommaren än i slutet av 
säsongen. Lösningar kan vara att 
skörda betesvallen i rundbalar ifall 
tillväxten överskrider kornas intag 
eller att utfodra med rundbalar av 
hög kvalité när tillväxten på bete 
är dålig. Rekommendationen är att 
första betesrotationen är två veckor 
och likaså den andra, tredje rotatio-
nen tre veckor och resterande 4-5 
veckor. Om möjligt ska man säkra 
en hög kvalité och mängd åt kor i 
början av laktationen. Kor i slutet 
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av laktationen och lågproducerande 
djur kan äta mer betesvall fastän kva-
liteten inte är bästa möjliga.

Nertrampning av vallen och stora 
besättningar är två andra utmaning-
ar. Skadade betesvallar återhämtar 
sig bra bara de får vila. Vid mycket 
regn får korna spendera mer tid och 
utfodras i ladugården. När besätt-
ningsstorleken ökar behövs större 
betesarealer, vilket ofrånkomligt 
leder till längre avstånd mellan la-
dugården och betesmarken. Det 
tar tid att förflytta djuren och vid 
robotmjölkning blir långa avstånd 
en utmaning. Kons motivation att 
gå långt kan vara låg. 

Betesgång och 
automatmjölkning
I denna undersökning utgick man 
från ett alternativ med 24 timmars 
bete och ett annat alternativ deltids-
bete, 8,5-12 timmars bete. Fråge-
ställningar i samband med försöket 
var om avståndet mellan ladugården 
och betet inverkar, behövs ensilage i 
ladugården hur mycket och behövs 
dricksvatten ute på betet. 

Det svenska försöket visar att ett 
kortare avstånd ger högre produk-
tion och tätare mjölkningsfrekvens, 
dessutom längre utevistelse och 
längre betestid än om avståndet till 
betet är längre. Det kortare avståndet 

till bete i försöket var 50 meter, det 
längsta var 260 meter. En annan frå-
geställning var behövs tilläggsutfod-
ring och i sådant fall hur mycket. En 
grupp fick fri tillgång på ensilage vid 
sidan av bete, medan andra gruppen 
fick en begränsad mängd ensilage 
på 3 kilo torrsubstans och därtill 
bete. Inga skillnader observerades 
i mjölkproduktion, mjölkningsfrek-
vens, utevistelse eller i antal kor att 
hämta. Det som behöver noteras är 
att det i undersökningen inte var 
brist på bete och att betesvallen och 
ensilaget hade samma energiinnehåll. 

Tredje frågeställningen var om det 
räcker med dricksvatten inne eller 
behöver det finnas både på bete och 
inne. Är det så att intaget av vatten 
minskar och därmed produktionen 
ifall det endast finns tillgängligt i 
ladugården. Söker sig korna tillräck-
ligt ofta in för att mjölkas ifall vatten 
finns tillgängligt också på bete. I 
försöket framkom att det på generell 
nivå inte fanns skillnader i vattenin-
tag eller i mjölkningsfrekvens mellan 
grupperna. Med ett längre avstånd 
kan resultatet se annorlunda ut.  

Slutsatser i försöket med 24 tim-
mars bete är att mera mjölk uppnås 
ifall betet är nära ladugården. Fri 
tillgång på ensilage är inte nödvän-
digt ifall betesvallen är tillräcklig och 
av hög kvalité. Med de avstånd som 
förekom i försöket kan man ge vat-

ten endast i ladugården eller så både 
i ladugården och på betet.

I andra försöket med deltidsbete, 
8,5-12 timmar var några slutsatser 
att betestiden och utevistelsen var 
längst vid bete 4,5 timme på morgo-
nen och 4 timmar sen eftermiddag/
tidig kväll. En annan slutsats var att 
ett produktionsbete med deltidsbete 
kan ge lika bra avkastning som vid en 
full giva ensilage och rastbete. Del-
tidsbete är en god idé för högprodu-
cerande kor då man kan säkerställa 
att djuren får i sig foder i ladugården 
vissa delar av dygnet, samtidigt som 
de nyttjar det billiga fodret ute på 
bete andra delar av dygnet.  

Denna artikel utgår ifrån Eva 
Spörndlys föreläsning om högpro-
ducerande kor och bete och auto-
matisk mjölkning och bete på Valios 
lösdriftsseminarium i Tammerfors 
11.2.2020.
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Kvalitetssystemen 
KÖPARNAS KRAV PÅ kvalitetssystem 
ökar och odlarens valfrihet av vil-
ket kvalitetssystem som tas i bruk 
begränsas av vad köparen kräver. S 
och K gruppen har hittills godkänt 
alla. Lidl har krävt IP eller Global 
Gap. Lidl har preciserat sina krav 
och kommer framöver att kräva 
IP Sigill + IP Arbetsvillkor eller 
Global GAP + Grasp  (arbetsvill-
kor). Standarden Kvalitetsgård är 
förmånligast och anpassat för finska 
förhållanden. Global Gap är in-
ternationellt känt kvalitetssystem, 
omfattande men börjar bli ett krav 
för export.

Vem behöver kvalitetssystem

1. Användare av hjärtbladsmärket. 
Odlare som odlar och förpackar 
sina produkter med Inhemska 
Trädgårds Produkter r.f.´s hjärt-
bladsmärke.

2. Odlare som levererar till ett 
packeri som är märkesanvändare 
och säljer produkterna med 
hjärtbladsmärket.

3. Köparen kräver ett visst kva-
litetssystem, oberoende om 
hjärtbladsmärket används.

Kvalitetsgård 
Administreras av Inhemska Träd-
gårdsprodukter r.f. Kvalitetsgårds 
auditerings kriterierna kommer att 
uppdateras under år 2020. Uppda-
teringen grundar sig på feedback 
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från handeln, livsmedelsverket och 
auditerarna samt förändringar i lag-
stiftningen.

De frivilliga kriterier som fun-
nits tidigare slopas förutom ett 
par stycken som blir obligatoriska. 
Auditeringskriterierna grundar sig 
långt på finska lagstiftning.

I kvalitetsgård ingår kontroll-
punkter inom följande områden:
1. Odlingsplats, lager, hanterings-

utrymmen, anordningar, maski-
ner och utrustning.

2. Odling, anteckningar över od-
lingsåtgärder.

3. Åtgärder efter skörd och försälj-
ning.

4. Energianvändning och miljökon-
sekvenser.

5. Arbetskraft och säkerhet.

I den uppdaterade versionen kom-
mer att finnas ca. 60 kontrollpunk-
ter. Auditering sker vart fjärde år och 
efter 2 år göres en självutvärdering.
Auditerarna skolas och godkänns av 
Inhemska Trädgårdsprodukter r.f.
Under år 2019 gjordes 128 audite-
ringar och under åren 2015 – 2019 
har det utförts 736 auditeringar.

IP Certifiering

Finns i olika nivåer. Grundnivå 
riktar in sig på livsmedelssäkerhet. 
Ca. 40 kontrollpunkter. Sigillnivå 
= grundnivå + miljöansvar. Över 
100 kontrollpunkter på sigillnivå. 
Som tilläggsmoduler finns IP ar-

betsvillkor och IP klimat. Revision 
utföres vartannat år av ackrediterat 
certifieringsbolag och egenrevision 
varje år. Lite över 300 odlare har IP 
certifikat. Administreras i Finland av 
Puutarhaliitto (Trädgårdsförbundet) 
Upphovsrätten tillhör Sigill Kvalitets-
system AB, Sverige.

Global Gap

Global Gap = Global God Agricul-
tural Practices. Beaktar inte natio-
nell lagstiftning utan är uppbyggd 
för att passa även i länder där det 
inte finns någon lagstiftning som 
berör livsmedelsproduktion. Därav 
många kontrollpunkter som i många 
länder är lagstadgade och självklara. 
Om det egna landet har en lagstift-
ning som ställer högre krav än Glo-
bal Gap standarden skall den följas.
Över 200 kontrollpunkter. Gårds-
revision årligen av ackrediterat cer-
tifieringsbolag samt egenrevision 
årligen. Avtal om Global Gap cer-
tifikat kan man ingå som enskild 
odlare eller som grupp under ett 
gemensamt bolag som har laglig 
rätt att företräda och marknadsföra 
produkterna.
Över 200 000 producenter har Glo-
bal Gap certifikat i över 135 länder.

Hur blir man märkesanvändare 
1. Skriftlig ansökan till Styrelsen för Inhemska 

Trädgårdsprodukter rf. 
2. Godkänd auditering / certifiering.
3. Erläggande av marknadsföringsavgift.

Märkesanvändare 
1. Odlare som förpackar egna produkter.  

- Odlaren auditerad / certifierad
2. Odlare som förpackar egna och andra odlares produkter. 

- Behöver också packeriauditering / certifiering. 
- Samtliga odlare som levererar auditerade /  
  certifierade.

3. Packeri 
- Packeriauditering / certifiering 
- Samtliga odlare som levererar auditerade / certifierade.

Det finns ca. 400 godkända märkesanvändare.

De som har rätt att använda märket hittar man på  
https://www.kasvikset.fi/laatujarjestelmat/auditoidut-ja-
sertifioidut-yritykset

Inte tillåten användning av 
hjärtbladsmärket av torghandlare 
1. Lådan har återanvänts för en annan produkt och av 

annan producent än den som står märkt på lådan.
2. Endast firman som står stämplad på lådan får sätta 

produkter i den.
3. Livsmedelsverket kunde inte direkt svara på om det av 

hygieniska skäl ens är tillåtet att återanvända engångs 
livsmedelsemballage.


