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Mjölkproduktionen
genomgår
stora
rationaliseringar och besättningarna växer i en allt
snabbare takt. Ny teknik kan underlätta såväl i den
dagliga driften som för den långsiktiga planeringen.
De nya distansavlästa sensorerna och i synnerhet
den information som skickas momentant från dessa
system kan spela en viktig roll för att uppnå
effektivitet och långsiktig hållbarhet och lönsamhet
inom framtidens mjölkproduktion.

Erfarenheter från en mjölkbesättning som flyttade
till nya stallar visade en förbättrad lönsamhet på ca
25 öre/kg mjölk, enbart som ett resultat av
förbättrade förhållanden i det nya stallet (samma
kor och foder).

Vad innebär detta för inhysningen?

Den praktiska användningen av de två första
typerna
beskrivs
ingående
i
andra
“rekommenderade tillämpningar” på denna
webbplats (se bl.a. “Rekommenderad tillämpning –
Reproduktion”).

De sensorer som presenteras i denna text är:




Sensorer i stallet kan delas upp i två typer, dels de
som används för den dagliga skötseln och dels de
som används för långsiktiga verksamhetsbeslut.
Användningen av sensorer måste vara anpassade
efter kornas behov samtidigt som de bidrar till ett
kostnadseffektivt arbetssätt.
Inshysningsformen och stallmiljön måste ha
positiva effekter på djurens hälsa och välfärd
genom t.ex. god ventilation, skugga, luftrörelser,
kokomfort och social interaktion för att säkerställa
att optimala förhållandena bibehålls under den tid
som korna vistas i stallet.

Positioneringssystem
Aktivitetsmätarer
Sensorer för stallmijö

Det är viktigt att man har rutiner för kontinuerlig
rengörning och kalibrering av sensorerna för att
säkerställa noggranna mätningar. Detta gäller
särskilt för sensorer som finns i den krävande
stallmiljön.
Registrering av position i stallet
GPS-styrda positioneringssensorer, som t.ex.
Nedap Cow Positioning, kan vara mycket
användbara för att hitta enskilda kor som skall
behandlas eller förflyttas men denna data är också
värdefull på andra sätt. Andra liknande system ute
på marknaden är Faire: iBo Real Time Positioning,
Smart Bow: Ear TagLife och Noldus: Tracklab.
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Det finns ett kontinuerligt behov av att utvärdera
stallmiljön och kornas rörelsemönster, eftersom
dynamiken i besättningen ständigt förändras liksom
de yttre förhållandena.
Aktivitetssensorer
Den data som levereras från GPS-styrda
positionssensor
kan
kopplas
ihop
med
aktivitetsdata och tillsammans bidra till den dagliga
övervakningen
av
korna
(se
vidare
Rekommenderad
tillämpning
Aktivitet
och
beteende). Den stora nyttan med distansavlästa
sensorer är att registrera en avvikelse från normen
för en specifik plats eller en specifik ko och
förmågan att sen snabbt reagera på dessa
mätningar.
I
ett
exempel
kunde
en
lantbrukare,
idisslingssensor,
tydligt
se
utslag
på
idisslingssensorn när korna blev stressade då de
gick genom en mindre lyckad konstruktion av
drivningsgång. En ombyggnation av detta område
ledde till en förbättring av idisslingstiden och som
resultat, en effektivare matsmältning av fodret.

Figur 1. Data from smarttag, Nepap. Källa: Nedap.

Stallmiljösensorer och kontrollsystem

Det är den sammanvägda bedömningen från olika
typer av data, som registrerar hela besättningens
eller gruppens rörelser i stallet och var de befinner
sig över tid, som kan belysa det faktiska problemet
eller t.ex. områden i stallet som korna undviker. Om
djuren beter sig på ett visst sätt eller favoriserar
specifika platser innebär det att vissa områden är
mer optimala än andra och vise versa.
När ett onormalt beteendemönster har registrerats
eller att korna föredrar undviker vissa platser i
stallet, måste skötseln ändras. Åtgärder kan då
vara allt ifrån att ändra gruppdynamik eller
gruppstorlek till att göra förbättring av miljön i
stallet. Målet är att öka trivseln i hela stallet

Realtidsövervakning av luftfuktighet, ljus, luftrörelse
och temperatur är grunden för kontroll av
stallmiljön. Tekniken hos sådana sensorer är väl
beprövad.
Det är väl belagt att 16 timmars ljus i stallet (>160
lux ljus) per 24 timmar är optimalt för en hög
mjölkproduktion (6-13% produktionsförbättring).
Enkla ljussensorer i stallet, som är kopplade till
belysningen, (särskilt energieffektivt med LEDbelysning) kan snabbt betala sig - genom ett ökat
foderintag och därigenom ökad produktion.
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integration av luftfuktighetsövervakning med
användning av THI (Temperaturfuktighetsindex) är
ett gott exempel på denna metod, se Figur 2.

Det finns pågående forskning för att se om specifikt
våglängdsljus är effektivare för att öka
avkastningen men än finns det inga fastställda
resultat.
Värmestress och därtill ihopkopplad reduktion i
avkastningen och hälsoproblem kan börja vid en
temperatur som är så låg som 20°C. Detta kan vara
relativt vanligt på de europeiska gårdarna - även på
de högre breddgraderna under sommaren.

Figur 2. Temperatur-fuktighetsindex,
extension.umn.edu/agriculture/dairy/health-andcomfort/easing-milking-time-heat-stress/ (University
of Minnesota.

ntern analys av stallmiljön, som beskrivs ovan, kan
också kopplas ihop med kontroll av mekaniska
skrapor. Gödselns tröghet och hur flödet på
gödseln är, förändras med temperatur och fuktighet
i stallet. För att säkerställa att gångarna hålls så
rena som möjligt kan skrapningsfrekvensen
interageras in i det fullständiga kontrollsystemet för
stallmiljön. Sensorer används också i samband
med att man har robotskrapare, för att säkerställa
att roboten täcker hela området och att ytorna är
underhållna i optimalt skick.

Temperaturen är bara en del av problemet. Även
fuktighet är en bidragande faktor. Man bör använda
en kombinerad mätning av dessa två index, ett
“temperaturfuktighetsindex”, för att säkerställa att
förutsättningarna utvärderas effektivt. Att installera
temperatur- och fuktighetsgivare i hela stallet är
enkelt och kostnadseffektivt. Med korrekta
mätningar och med korrekt inställda parametrar,
kan automatisk kontroll av temperatur och fuktighet
vara möjlig. Sådana sensorer kan användas i
naturliga ventilationssystem genom kontroll och
aktivering av luftinlopps- och utloppsventiler.
Däremot kan det vara tvunget att, i stall med
forcerad eller artificiell ventilation, kombinera detta
med fläktar. I sådana system aktiverar sensorerna
fläktar, sprinklers och utloppsventiler som
säkerställer att ett optimalt inomhusklimat för korna
bibehålls utan att djurhållaren behöer involveras.
Detta minskar stressen hos personalen samt ser till
att beslut görs objektivt (i samband med kända
egenskaper hos korna) och inte subjektivt. Sådan
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Smart inhysning

emellertid i hög grad vilka system som accepteras
och som därmed kan användas.

Designen av smarta inhysningsformer kan bl.a.
styras av den information som distanssensorerna
ger oss. Detta har resulterat i utvecklandet av nya
inhysningsformer och användandet av nya (för
lantbruket) byggtekniker och material. Detta har lett
till att det finns en mängd olika system som gör det
möjligt att inhysa kor i anläggningar med ett
komplett utbud av sensorer integrerade i
byggnadskonstruktionen,
som
reagerar
automatiskt på både interna och yttre
omgivningsförhållanden
och
säkerställer
kontinuerligt optimala förhållanden.
Sådana konstruktioner kan innefatta både
inbyggda väggar och tak som är automatiska - för
att uppnå optimala förhållanden.

Kor behöver en frisk, ren luft i stallet. De bästa
förutsättningarna ges när gaser som ammoniak och
metan kontinuerligt ventileras ut (utan sensorer)
utanför ladugården. Det är förstås allra bäst för
miljön att sätta in åtgärder för att fånga upp och
processa dessa gaser. I regioner, där lagstiftning
inte tillåter naturlig ventilation, behövs sensorer och
automatisk övervakning av fläktar för att optimera
stallmiljön.

Disclaimer: Whilst all reasonable efforts have been taken to
ensure the validity of this Best Practice Guide, 4D4F accepts
no liability for any loss or damage stemming from the reliance
upon this document. Use this document at your own risk, and
please consult your veterinarian or advisor to ensure that the
actions suit your farm.

För att en sådan flexibilitet ska kunna byggas in
krävs nya konstruktionstekniker och material. Man
vill t.ex. ha ett tyg/sammansatt material som är
lämpligt när det gäller täthet men samtidigt ha
förmågan att höjas och sänkas för ljusöverföring i
stallet, vilket minskar kostnaden för belysning i
byggnaderna.
För närvarande är kostnaden för sådana byggnader
jämförbar med traditionell byggteknik men har
betydande fördelaktiga egenskaper som gör det
möjligt att optimera förutsättningarna och därmed
maximera
produktionen
samtidigt
som
driftskostnaderna reduceras.
OIika lagstiftningar inom Europa och dessutom
olika prioriteringar i respektive land påverkar
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