
Ett högt avelsvärde för mjölkbarhet förkortar mjölkningstiden 
Anders Fogh (VFL), Emma Carlén (Växa Sverige) och Elina Paakala (Faba) 
 
Döttrar till tjurar med höga avelsvärden för mjölkbarhet mjölkas generellt sett snabbare än en genomsnittlig 
ko. Men hur mycket kortare mjölkningstid kan man förvänta sig vid användning av en tjur med avelsvärde 
110 för mjölkbarhet jämfört med en tjur med ett genomsnittligt avelsvärde (100) för denna egenskap?  
 
Avelsvärdet för mjölkbarhet baseras på två typer av registreringar; mjölkböndernas bedömning och data från 
automatiska flödesmätare (dessa uppgifter inkluderas hittills endast från True Test mätare och endast från 
Danmark). 
 

Mjölkbarhet från mjölkböndernas bedömning 
 
I alla tre länder (Danmark, Sverige och Finland) bedöms mjölkbarheten av bonden som uppger om en 
individuell ko mjölkas långsammare eller snabbare än genomsnittet i besättningen. Skalan som används är 
från 1 till 9 (Danmark och Sverige) eller från 1 till 5 (Finland).  

 

Insamling av uppgifter om mjölkflöde från automatiska flödesmätare (mjölkmätare)/system 
 
I Danmark har uppgifter från automatiska flödesmätare (Tru Test) samlats in i större skala sedan 2004 och 
idag är större delen av informationen om mjölkbarhet i Danmark från dessa mätare. Flödesuppgift som 
används i avelsvärderingen är gram fett plus protein per minut. Flödesdata från AMS har börjat samlas in 
från Lely och insamling från fler system kommer i framtiden. 
 
I Sverige är det möjligt att, sedan ett par år tillbaka, registrera mjölkflödet från vissa mjölkningssystem, 

inklusive vissa AMS system. Uppgifter samlas främst in från DeLaval och GEA. Utveckling av att registrera 

data från ytterligare system pågår.  

I Finland samlas mjölkflödesuppgifter in från automatiska flödesmätare (Tru Test), vilket har varit ett 
utvecklingsprojekt i en del av landet. Det pågår en undersökning om möjligheten att registrera 
mjölkflödesuppgifter från AMS.  
 
Mer information från mjölkflödesuppgifter kommer framöver att ingå i avelsvärderingen för mjölkbarhet i 
kombination med bedömningen från bönderna själva. Det handlar framförallt om mjölkflödesuppgifter från 
AMS som kommer läggas till från samtliga länder och även från automatiska flödesmätare (True Test) från 
Finland.  

 
Effekten av +10 enheter för mjölkbarhet 
De två typer av registreringar (bondens bedömningar och informationen från automatiska flödesmätare) som 
idag används antas beskriva samma egenskap – hur snabbt kon mjölkas. Värdena från den linjära skalan 
från bondens egen bedömning kan därför översättas till samma skala som används för de automatiska 
flödesregistreringarna. Utifrån bondens bedömning är det dock svårt att kvantifiera hur mycket snabbare en 
ko med bedömningen 7 mjölkas jämfört med en ko med bedömningen 6. Effekten av +10 enheter i 
avelsvärdet för mjölkbarhet visas därför i gram fett plus protein per minut. 
 
För alla raser så är skillnaden 10 gram fett plus protein per minut mellan två dottergrupper där det skiljer 10 
enheter i avelsvärde för mjölkbarhet för de två tjurarna. Dottergruppen efter tjuren med det högre avelsvärdet 
har i snitt +5 enheter högre avelsvärde och effekten är alltså +10 gram fett plus protein per minut.  
 
Genomsnittligt flöde av fett plus protein är i Danmark 165, 170 respektive 205 gram per minut för RDC, 
Holstein och Jersey. För standardmjölk med en fettprocent på 4,2 och proteinprocent på 3,4 (vilket innebär 
76 gram fett plus protein per liter mjölk), så motsvarar en skillnad på +10 enheter mellan två tjurar 0,13 kg 
mer mjölk per minut.  
 
För Holstein erhålls detta värde erhålls genom att det genomsnittliga flödet på 170 gram fett + protein per 
minut motsvarar cirka 2,24 liter mjölk per minut, medan ett flöde efter tjur med + 10 enheter är 180 gram per 
minut vilket motsvarar cirka 2,37 liter mjölk per minut.  



För en ko efter en tjur med + 10 enheter för mjölkbarhet och med en daglig avkastning på 30 kg 
standardmjölk så är mjölkningstiden 45 sekunder eller fem procent kortare jämfört med en genomsnittlig ko 
(med ett index för mjölkbarhet på 100). 
 


