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SAMMANFATTNING 

Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige 

och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med 

mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. Digivning har positiva effekter för 

både kalv och ko, men leder även till utmaningar som minskad mängd säljbar mjölk och risker 

för problem med juverhälsa. Målet med den här uppsatsen har varit att sammanställa 

vetenskapliga studier som omfattat effekt på mjölkkors juverhälsa av digivning i kombination 

med maskinmjölkning. 

Mjölkprover visar både lägre och högre celltal hos digivande kor, jämfört med icke digivande 

kor. Ett flertal studier har även utförts på tropiska raser i länder utanför EU, där man har andra 

regler för hygien, hållning och antibiotikaanvändning. Dessa variationer kan göra det svårt att 

överföra resultaten på våra svenska kor. Eftersom digivningen kan kontrolleras eller tillåtas i 

olika grad, vilket är en faktor som skiljer sig mellan studierna, gör även det att resultaten blir 

svåra att jämföra.  

En förebyggande faktor skulle kunna vara bättre tömning av juvret när kalven får dia efter 

mjölkning. Även kalvens saliv och mekaniska rengöring av spenarna skulle kunna vara till 

fördel för kon. Samtidigt finns det en risk att smitta överförs från kalvens mun till spenen in 

genom spenkanalen när kalven diar. 

Smittskydd är en viktig aspekt då djuren får mer kontakt och överföring av patogener kan ske 

via mjölk och avföring på spenarna. Det finns dock inte tillräckligt stora studier där man jämfört 

sjukdomsprevalens mellan besättningar där enda skillnaden är digivning. Man har däremot sett 

skillnader i beteende mellan kalvar som får och kalvar som inte får dia, både på kort och lång 

sikt. Studier på diande kalvar visar på en minskning av sugandet på andra kalvars kroppsdelar 

(cross-sucking) och slickande på omgivningen vilka är risker för både skador och 

smittoöverföring. Diande kalvar blir även bättre föräldradjur och lägger ner mer tid på att ta 

hand om sin avkomma. 

Granskningen av olika studier av hur digivning påverkar juverhälsan gav varierande resultat 

och generellt är de studier som gjorts inom området ofta utförda i små populationer och 

raserna varierar vilket gör det svårt att dra generella slutsatser.   
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SUMMARY 

Awareness of animal welfare is strong among both consumers and farmers in Europe. One way 

to increase the possibility for animals in dairy production to perform natural behaviors is to let 

the calf suckle the mother for a part of or the entire milk feeding time, instead of artificial 

rearing. Better emptying of the udder when the calf is allowed to suckle after milking could 

prevent disease and calf saliva and mechanical cleaning of the teats may also have positive 

effects. On the other hand, there is a risk that pathogens are transferred from the mouth of the 

calf to the teat and even through the teat canal when the calf suckles. The aim of this review 

was to compile studies in the effect of suckling regarding udder health, primarily studies that 

included data on somatic cell count in milk. 

Studies show both an increase and decrease in SCC in suckled cows. Some of the studies have 

been made in tropical breeds in countries outside of the EU, with other rules and laws of 

hygiene, animal keeping and use of antibiotics which makes it difficult to transfer results to the 

Swedish cow population. Because nursing and suckling can be controlled to a varying extent, 

a factor that also differs between studies, it makes it even more difficult to compare data and 

draw conclusions. 

Disease control is one important aspect because of the close contact between animals in systems 

that include suckling. Pathogens can spread thru milk and feces on the surface of the teats. 

Unfortunately, there are no significant studies that include prevalence of disease between 

livestock where the only difference is nursing or not nursing. Some behavioral differences can 

be seen both short and long term. A decrease in calves sucking on the body parts of other calves 

(cross-sucking) as well as licking on the environment has been found, risks for both injuries 

and transfer of disease. Nursed calves also show greater mothering skills and spend more time 

taking care of their offspring. 

Studies on udder health in suckled cows have varying results, and most of the studies in the 

area are done with small group sizes and the cow breeds vary which makes it difficult to draw 

general conclusions.  
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INLEDNING 

Svenska konsumenter blir allt mer engagerade i djurskydd och husdjurens välfärd och det finns 

stark opinion för att djuren ska få leva naturligt. Redan 1988 blev det lag på att svenska djur 

ska hållas så ”… att det ger dem möjlighet att bete sig naturligt” (SFS 1988:534). Det var en 

otydlig paragraf (SOU 2011:75) som i en ny lag som trädde i kraft 2018 istället formulerades: 

”…att de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för 

deras välbefinnande (naturligt beteende).” (SFS 2018:1204). Allmänhetens intresse för 

djurhållning är en utveckling som syns i de flesta länderna i Europa, där Schweiz 2018 som 

exempel till och med hade en folkomröstning om avhorning. 

De senaste åren har det i Sverige uppmärksammats i både sociala medier och tidningar hur man 

går tillväga för att komjölken ska kunna nå konsumenten till det pris som efterfrågas. ”Kalvar 

slits från sina mammor” (Lilliestråle, 2015), inlägg på sociala medier under #intedinmjölk osv. 

Enligt lag måste kalven få i sig råmjölk inom sex timmar från födseln (SJVFS 2017:24). Det 

finns ingen lag som styr vid vilken ålder en kalv får separeras från sin mamma. KRAV hade 

tidigare en regel om att kalven skulle gå fyra dygn med sin mamma. Denna regel togs bort 

eftersom det orsakade mer separationsångest hos både ko och kalv än om de separerades redan 

inom ett dygn från födseln (Lidfors, 1996).  

Allmänhetens intresse för skötseln av den nyfödda kalven har påverkat mjölkbönder i bland 

annat Nederländerna (Wagenaar & Langhout, 2007) och flera bönder har gått över till system 

där kalven får gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. Kalvarna växer 

fortare i sådana system än när de separeras vid födseln och man har även sett att kalvar som blir 

omhändertagna av sina mödrar är mer omhändertagande av sin avkomma (Le Neindre, 1989). 

Samtidigt finns flera utmaningar med system där kor och kalvar går tillsammans. Det blir 

mindre mjölk att sälja under tiden kalven diar, det finns en risk för problem med juverhälsa och 

även risker med arbetsmiljö när man hanterar ko och kalv tillsammans  

Vid en inflammation i juvret, mastit, ökar mängden leukocyter i vävnaden och dessa syns även 

i mjölken och leder till att ökning i celltalet i mjölken (Schukken et al., 2003). De större 

mejerierna betalar en bonus på mjölkpriset vid låga celltal och avdrag vid höga. Vid förhöjda 

celltal producerar även kon mindre mjölk, vilket medför att inverkan på tankmjölkcelltalet är 

begränsad men bortfallet kan leda till stora ekonomiska förluster (Halasa et al., 2007). Mastit 

kan även minska mjölkproduktionen på lång sikt då det finns en risk att det bildas bindväv som 

sänker juverkapaciteten (Åkerstedt, 2003). Juversjukdom och höga celltal är de vanligaste 

orsakerna till utslagning bland svenska mjölkkor och är det hälsoproblem hos mjölkkor som 

orsakar störst ekonomiska förluster för mjölkföretagen (Nielsen, 2009). 

Syftet med den här uppsatsen har varit att främst med fokus på juverhälsa undersöka vilka 

hälsomässiga risker och fördelar det finns med att låta kalven dia parallellt med att kon mjölkas 

och sammanfatta vilka studier som har gjorts på området. 
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MATERIAL OCH METODER 

Den här uppsatsen är en litteraturstudie och är främst baserad på vetenskapliga artiklar. Material 

är inhämtat från PubMed, Google Scholar, Web of Sience och Primo samt 

litteraturförteckningar ur artiklar i ämnet. Sökord har i olika kombinationer varit: (Udder health 

OR mastit*), (somatic cell count OR SCC), (separation OR weaning), (rearing OR nursing), 

(suckling OR restricted suckling), (dairy cow OR dairy cal*). 

Endast svenska och engelska artiklar fullt tillgängliga genom prenumeration eller arkivering av 

SLU har använts. Artiklarna i uppsatsen är uteslutande om studier gjorda på kor då andra 

djurarter inte ansågs jämförbara i ämnet. 
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LITTERATURÖVERSIKT 

Mastit och juvertömning 

En frisk ko har alltid en viss utsöndring av celler i mjölken och man använder ett celltal kring 

50 000 (celler/ml) som mått på en frisk ko (Hortet & Seegers, 1998). Vid en inflammation i 

juvret rekryteras leukocyter för att hantera skadade celler, exogena partiklar och infektiösa 

agens. Celltalet stiger med ökande intensitet och utbredning av inflammationen. Celltalet 

varierar mellan individer och mellan juverfjärdedelar, där en ko kan ha låga celltal på juvernivå 

men förhöjda värden på en eller flera fjärdedelar (Forsbäck, 2010). Det finns även en individuell 

dag-till-dag-variation i celltal och mjölkkomponenter, som är låg hos friska kor men högre i 

juverdelar med förhöjt celltal. Forsbäck (2010) menar därför att enstaka mjölkprovtagningar 

kan ge missvisande resultat om den faktiska juverhälsan. 

Celltal kan mätas visuellt genom att under mikroskop räkna färgade celler i mjölkutstryk på en 

bestämd yta (Prescott & Breed, 1910) och celltalsbestämningar på mjölkprover görs i stor skala 

med automatiserad teknik som till exempel Fossomatic™. Cellernas DNA färgas då med 

fluorescerande färg och förs igenom ett tunt rör där de belyses med ljus av en specifik våglängd, 

cellerna avger då ett fluorescerande ljus och en detektor räknar antalet pulser från de 

förbipasserande cellerna (Foss, 2015). En metod för att uppskatta celltal i fält är Californian 

Mastitis Test (CMT). Då används en fyrdelad spatel där mjölken tillsammans med en detergent 

bildar en gel som blir allt mer trögflytande desto högre andel celler det är i mjölken. Man skattar 

provet på en skala 1–5 där 5 är mest trögflytande och således högst celltal (DeLaval, 2019).  

En fullständig tömning av alveolarmjölken är nödvändigt för att bibehålla en hög nivå av 

mjöksyntes (Peaker & Wilde, 1996). En bättre tömning av juvret är även bra för juverhälsan 

och kan verka förebyggande mot mastit då kvarbliven mjölk är ett utmärkt substrat för 

mikroorganismer (Rigby et al., 1976; Bruckmaier & Wellnitz, 2008). Om kalven får dia efter 

mjölkning borde juvret teoretiskt tömmas ytterligare. Det är dock svårt att hitta studier där man 

undersökt vilken effekt kvarbliven mjölk har på patogener i juvret, men vid avbruten mjölkning 

på friska besättningar har inte förekomsten av klinisk mastit ökat (Rasmussen, 1993; Jago et 

al., 2010). Studier visar både förhöjda (Jago et al., 2010) och minskade celltal vid avbruten 

mjölkning (Carbonneau et al., 2012), men även dessa studier är utförda i friska besättningar 

med redan låga celltal och ger därför en dålig indikation huruvida juvertömning är 

förebyggande mot mastit, eller inte. Dessutom behövs upprepade prover från väldigt stora 

studiepopulationer för att statistiskt säkerställa en effekt när det finns en individuell dag-till-

dag-variation i celltal, eller att man utför studier på påvisat bakteriellt infekterade juverdelar. 

I en studie såg man att kor som gav di till sina kalvar levererade mindre mjölk vid 

maskinmjölkning. Genom att ta frekventa blodprover under mjölkning och digivning såg man 

att digivande kor, jämfört med enbart maskinmjölkade, hade betydligt lägre oxytocinfrisättning 

vid maskinmjölkning. Detta ledde till en ökad mängd kvarbliven residualmjölk, som släpptes 

vid en kraftig oxytocinfrisättning inducerad av efterföljande digivning. Blockeringen av 

oxytocin vid maskinmjölkning menar författarna troligtvis bero på anknytningen mellan 

modern och hennes kalv, och att detta skulle förklara varför de inte sett en liknande blockering 

vid maskinmjölkning av amkor som ger di till adopterade kalvar (de Passillé et al., 2008). Om 

digivningen kan begränsas till efter mjölkningen och tre gånger/dag minskar fortfarande 
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mängden mjölkad mjölk, men minskningen är lägre än det kalven diar, vilket tyder på att kons 

totala mjölkproduktion skulle bli högre (Bar-Peled et al., 1998). I en annan studie mätte man 

en oförändrad totalproduktion, då man såg att kalvarna diade samma mängd mjölk som den 

minskade mängden vid mjölkning. Man såg även att flödeshastigheten vid mjölkning minskade 

hos digivande kor. Författarna menar att detta troligtvis beror på den lägre oxytocinfrisättningen 

digivande kor får vid mjölkning och därmed försämrad mjölkningsreflex (Mendoza et al., 

2010).  

Att tillåta digivning samtidigt som maskinmjölkning ställer även krav på tekniken. Eftersom 

kalven främst diar på de främre spenarna som naturligt är lättare att komma åt (Fröberg et al., 

2008), kommer juverdelarna ha olika fyllnadsgrad. Vid maskinmjölkning är det därför viktigt 

att maskinen kan mjölka på fjärdedelsnivå så att inte någon del övermjölkas då det medför risk 

för spenskador med mastit som följd (Rasmussen, 2004).  

Celltal vid kombinerad digivning och mjölkning 

Studier av Holstein 

Vid jämförelse av celltal mellan kor som får ge di och kor som enbart maskinmjölkas har 

resultaten varit varierande (Tabell 1). Man har sett både förhöjda och minskade celltal samt icke 

signifikanta skillnader i studierna. Vid mätning av celltal på ko och tanknivå på ekologiska 

mjölkgårdar med digivning (från födsel till 3 månaders ålder) kunde man se att tankmjölken 

hade högre celltal jämfört med ekologiska gårdar utan digivning (Wagenaar & Smolders, 2008). 

Ingen signifikant skillnad sågs i en annan studie på ekologiska gårdar (Wagenaar & Langhout, 

2007). Man såg heller ingen skillnad i juverhälsa i en studie som utfördes i Uruguay, där kor 

som fick ge di till sin egen eller annan kos kalv i 30 min efter mjölkning två gånger om dagen 

jämfördes med en kontrollgrupp utan digivning. Här mätte man elektrisk konduktivitet (EC) i 

mjölken, vilket används som indikator för mastit (Mendoza et al., 2010).  

I en studie på Holstein där man undersökte hur mjölkningsstrategi påverkar immunsvar och 

mjölkmängd hade kor som enbart mjölkades 2 ggr/dag betydligt högre celltal än kor som 

mjölkades 1ggr/dag samt fick ge di ad lib de första 5 dagarna efter kalvning (Carbonneau et al., 

2012). I en studie på kor i Mexiko såg man att digivning gav en tendens till lägre CMT-nivåer 

(Fröberg et al., 2008). Studiepopulationen var dock liten och hälften av korna behandlades för 

mastit inom tre veckor efter kalvning, vilket författarna menar ha berott på dålig stallhygien till 

följd av oväder. I en studie på en fransk forskningsgård jämfördes två koraser, Holstein och 

Salers, under sex veckors tid (Cozma et al., 2013). Båda raserna delades in i grupper med eller 

utan digivning. I gruppen med digivning fick kalvarna dia i en minut innan mjölkning och efter 

mjölkning tills juvret var tömt. Resultaten visar en minskning i celltal i mjölk från digivande 

Holstein, men ingen skillnad på Salers, vilket antyder att det finns rasvariationer i digivnings 

påverkan på juverhälsa.    

Studier av tropiska korsningar 

Vid jämförelse med studierna på högpresterande europeiska mjölkkor ser det ut som att 

digivning har en mer positiv effekt på juverhälsan i besättningar med tropiska korsningar. I en 

studie på (48 st) tropiska kor av rasen Lucerna (40 % Holstein) i Colombia jämförde man tre 

olika grupper där de korna som fick ge di (under 148 dagar) hade något lägre celltal (Margerison 
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et al., 2002). Här såg man även att korna som gav di hade betydligt högre incidens av 

ovarialcystor. I en studie på 24 st Holstein-Sebu där hälften gav di såg man signifikant lägre 

CMT nivåer hos digivande kor jämfört med endast maskinmjölkande. De digivande korna 

producerade även 14 % mer mjölk, men med en lägre fetthalt (Fröberg et al., 2007). Även på 

thailändska digivande kor (75–87,5 % Holstein) mätte man lägre celltal de första 12 veckorna 

av laktation (fram till separation av kalv och ko). I studien tilläts kalvarna dia i 15 minuter efter 

varje mjölkning, två gånger om dagen. Intressant var också att vid separation och därmed 

upphörd digivning steg celltalen snabbt, för att tre veckor senare ligga på samma nivåer som 

hos icke digivande kor resten av perioden (Boonbrahm et al., 2004).  
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Tabell 1. Studier av mastitförekomst och jämförelse av juverhälsa mellan digivande och icke digivande 

kor 

 

  

 Sämre juverhälsa dia Ingen skillnad Bättre 

juverhälsa dia 

Ingen skillnad i EC, 

digivning 2ggr/dag 

 (Mendoza et 

al., 2010) 

 

Ingen skillnad i celltal 

mellan di eller icke-di 

 (Wagenaar & 

Langhout, 

2007) 

 

Ingen skillnad i celltal eller 

mastitförekomst  

Kor som diat när dom var kalvar 

hade högre sannolikhet att ha 

mastitpatogener i mjölkprover 

(Wagenaar et 

al., 2011) 

 

Lägre celltal Holstein, 

ingen skillnad Salers  

 (Cozma et al., 

2013) 

(Cozma et al., 

2013) 

Lägre celltal vid fri 

digivning första 5 dagarna 

  (Carbonneau et 

al., 2012) 

Lägre celltal thailändska 

(75-87,5% Holstein-

Frieser) 

  (Boonbrahm et 

al., 2004) 

Ingen skillnad i 

mastitförekomst 

Ökande förekomst av spenskador 

under digivningens gång 

(Thomas et al., 

1981) 

 

Lägre CMT-nivåer hos 

digivande kor 

  (Fröberg et al., 

2008) 

Högre celltal i tankmjölk 

på ekologiska gårdar med 

digivande kor 

(Wagenaar & Smolders, 2008)   
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Kalvens påverkan på juvret 

När kalven diar påverkas spenen av både ett positivt och negativt tryck (vakuum) samtidigt för 

att skapa en gradient av tryck i spenkanalen (Rasmussen & Mayntz, 1998). Författarna 

beskriver vidare att en omvänd gradient uppstår precis i början och slutet av en digivning, vilket 

de samtidigt även menar uppstår vid maskinmjölkning. I en tidigare studie av Rasmussen har 

detta föreslagits vara ett sätt för bakterier att överföras från kalvens mun in i juvret genom 

spenkanalen och kan därför vara en risk för uppkomst av mastit (Rasmussen et al., 1994).  

Saliv som baktericid 

Det har beskrivits att kalvens saliv skulle kunna ha en baktericid verkan på spenar inokulerade 

med Staphylococcus aureus (Rigby et al., 1976). Studien gjordes dock på en liten grupp och 

författarna nämner inget om statistisk signifikans. Man menar även att saliv med flera andra 

faktorer, som mekanisk rengöring av spenen, tillsammans kan ha en positiv effekt mot bakterier. 

I studier på människa har man sett att saliv hjälper keratinocyter att rensa ut intracellulära S. 

aureus (Mohanty et al., 2017) och flertalet antibakteriella enzymer i saliv har beskrivits 

(Amerongen & Veerman, 2002). 

Risker för smitta och skador 

På samma sätt som det finns variation i digivningens påverkan på celltal i studierna, varierar 

även andra faktorer som t.ex. spenskador. I en australiensisk studie på kor av rasen Frieser såg 

man en ökning i spenskador hos digivande kor. Skadorna ökade med tiden kalvarna fick dia 

och låg hela tiden högre än hos endast maskinmjölkade kor. Man såg dock ingen skillnad i 

prevalensen av mastit mellan grupperna (Thomas et al., 1981). I en nederländsk pilotstudie 

följde man kalvar i ekologisk hållning där en av grupperna vuxit upp med att i 90 dagar från 

födseln dia sin egen mamma eller en amko.  Man såg ingen skillnad i juverhälsa mot hinkmatade 

kalvar, däremot hade korna som diat i sin uppväxt större sannolikhet att ha mastitpatogener i 

mjölkprover vilket författarna menar bör undersökas i framtida studier (Wagenaar et al., 2011).  

Cross-sucking defineras som när en ko eller kalv suger på andra djurs kroppsdelar, som öron, 

kalvjuver eller penis. Cross-sucking mellan kalvar har misstänkts vara en anledning till ökad 

förekomst av mastit och juverskador (Lidfors & Isberg, 2003). På Holsteinkor i Mexiko såg 

man en signifikant minskning av cross-sucking och slickande på objekt bland kalvar som diade 

(Fröberg et al., 2008). Genom att tillåta digivning kan man på så sätt tillfredsställa kalvens 

sugbehov och samtidigt minska smittspridning och skador på andra djur i besättningen. I en 

senare studie av Vaughan et al. (2016) kunde man däremot inte finna ett samband mellan cross-

sucking och ökad förekomst av spenskador eller mastit. I den senare studien såg man inte heller 

försämrad produktion, förhöjda celltal eller ökad förekomst av spenskador hos 

mjölkproducerande kor som blivit utsatta för cross-sucking som kalvar.  

Ett exempel på en allvarlig sjukdom som är överförbar via digivning är paratuberkulos, då 

bakterien kan överföras både via mjölk och avföring på spenarna (Doré et al., 2012). Man ser 

dock ingen skillnad i prevalensen mellan ekologisk och konventionell djurhållning i 

Nederländerna, där kalven i ekologisk hållning i mindre grad separeras direkt vid födseln och i 

konventionella oftare matas med artificiell mjölk (Kijlstra & Eijck, 2006). Författarna 

diskuterar att en möjlighet skulle kunna vara att diande kalvar utvecklar en bättre immunitet på 
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grund av ett ständigt smittryck. Därför skulle kalvarna då i mindre utsträckning utveckla 

sjukdom trots närvaro av bakterien, men att mer forskning på området behövs för att kunna dra 

några säkra slutsatser. Då kalvhållning inte är enda skillnaden mellan hållningssätten går det 

inte att dra några säkra slutsatser, och det är svårt att hitta studier där man undersökt 

sjukdomsprevalens i kalvhållningssystem där kalven får dia.  

En annan tänkbar risk för smittspridning är användandet av amkor, att en utvald ko tar hand om 

flera kalvar. Bönderna bör välja friska kor med bra modersegenskaper som amkor. I en studie 

såg man istället att flera bönder på grund av praktiska och ekonomiska anledningar valde att 

använda kor med ett högt celltal (Wagenaar & Langhout, 2007). Dessa kor är olämpliga som 

amkor då de kan ha en pågående smittsam infektion som kan överföras till kalvarna vid 

digivning. 

 

DISKUSSION 

Min slutsats är att det är tydligt att det både finns nackdelar och fördelar med att låta kalvarna 

dia sina mödrar. Frågan är om nackdelarna tar ut fördelarna då det inte finns några entydiga 

resultat eller om studierna och studiepopulationerna är så olika att de inte är jämförbara. 

Studiernas upplägg varierar i ganska hög grad. Att jämföra resultat mellan studier som 

undersökt digivnings påverkan under olika lång tidsperiod blir problematiskt då eventuella 

skillnader och effekter kan variera med tiden. En av studierna visade till exempel att mängden 

spenskador ökade med längre digivningstid.  

Studiepopulationerna har varit små vilket gör det svårt att se statistiskt signifikanta resultat och 

risk för påverkande bakgrundsfaktorer ökar. I för små studier finns även risken för typ 2-fel, att 

man statistiskt sett inte ser en effekt som faktiskt finns. En hel del studier presenterar tyvärr inte 

heller några data i celltal, utan nämner bara att det funnits en signifikant skillnad. En av 

studierna visade dessutom att kornas ras (Holstein och Salers) kan påverkas olika av att 

kombinera digivning med mjölkning.  

Digivning i besättningar med tropiska korsningar har en något mer positiv effekt. Detta skulle 

kunna bero på t.ex. rasskillnader, skillnader i avelsmål, det faktum att dessa kor kanske hålls 

och mjölkas på ett annat sätt eller att de eventuellt utsätts för ett annat smittryck än europeiska 

mjölkbesättningar.  

Det är brist på långtidsstudier av de högpresterande mjölkraser som finns i Sverige och av hur 

kalvarnas juverhälsa påverkas på lång sikt. Resultat från kortidsstudier visar varierande resultat 

om än övervägande att det är obetydliga skillnader i celltal och andra mått på juverhälsa. I och 

med att det finns lika många hållningssätt som det finns gårdar är det svårt att göra studier 

representativa för varje gård.  De flesta studier som gjorts är inte heller helt överförbara på 

svensk djurhållning då de utförts i andra länder med annan antibiotikaanvändning och hygienisk 

standard. Det kan även finnas problem i att jämföra studierna då de utförts på olika sätt, med 

varierande koraser, i olika länder och under olika former av mer eller mindre kontrollerad 

digivning.  
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Vid digivning kan kalven överföra sjukdomar till juvret och kon, och vise versa. En nackdel 

med att hålla kalvar i system med digivning är att det kan uppstå en risk att inte tidigt upptäcka 

sjukdomar hos kalvarna. Bönder som övergått till system med digivning upplevde enligt 

enkätsvar att de hade sämre uppsyn över och kontakt med kalvarna, vilka integrerade med 

flocken på ett helt annat sätt (Wagenaar & Langhout, 2007). Även Johnsen et al. (2015) tar upp 

att bönder oroas över sämre kontakt mellan människa och ko, om korna som unga får mindre 

människokontakt och mindre mjölkmatning. Det finns även en problematik i att ha sämre 

översikt på hur mycket mjölk diande kalvar får i sig, där en minskning skulle kunna vara ett 

tecken på sjukdom vilket författarna tar upp i sin artikel (Fröberg et al., 2008). Diande kalvar 

har dock i snitt bättre tillväxt än icke diande, 1,080 kg/dag mot 0,658 kg/dag innan avvänjning 

vid 90 dagar (Wagenaar & Langhout, 2007). 

Det jag tycker som främst borde undersökas i framtida studier är hur juverhälsan påverkas en 

generation framåt, hos digivande kor som även fått dia som unga. Kalvar som växer upp med 

att dia sina mödrar blir själva bättre på att ta hand om sin avkomma, de växer snabbare och 

skulle eventuellt kunna utveckla ett bättre immunförsvar då de utsätts för ett högre smittryck. 

Detta är faktorer som eventuellt skulle kunna påverka juverhälsan och mjölkproduktionen på 

lång sikt. 
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