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Hur lönsamt är det med en lägre inkalvningsålder?



Syftet med den här litteraturstudien är att försöka förstå varför den genomsnittliga inkalvningsåldern 

i Sverige fortsatt är relativt hög samt att ta reda på om det finns tydliga kopplingar mellan 

inkalvningsålder och lönsamhet. 

För att säkerställa en hållbar lönsamhet i ett mjölkföretag bör dess mål vara att minimera kostnader 

för rekryteringskvigorna samtidigt som produktionskapaciteten bibehålls eller stärks. Sett till 

produktion verkar en inkalvningsålder mellan 22 och 25 månader ge den högsta mjölkavkastningen

samtidigt som det ger fler produktiva dagar vilket resulterar i en högre livstidsavkastning.

Rekryteringskvigor som kalvar in vid en lägre ålder verkar även ha en lägre uppfödningskostnad. 

Samtidigt som en lägre inkalvningsålder verkar leda till en högre proteinhalt men något lägre 

fetthalt.

Hänsyn måste dock tas till de förutsättningar varje enskild gård har och som skulle kunna påverka

lönsamheten bortom inkalvningsåldern.

Nyckelord: inkalvningsålder, mjölkavkastning, uppfödningskostnad, lönsamhet 

The purpose of this study is to try to understand why the average age of calving is still relatively 

high in Sweden and if there are any links between age of calving and profitability.

To ensure sustainable profitability in a dairy company, the goal of the replacement heifers should

be to minimize costs while maintaining or strengthening production capacity. In terms of production,

an age between 22 and 25 months seems to give the highest milk yield at the same time as it will

give more productive days, which results in a higher lifetime yield. Replacement heifers that calve

at a lower age seem also to have a lower rearing cost. A lower calving age also seems to lead to a 

higher protein content in milk but slightly lower fat content. 

Nevertheless, specific conditions of each individual farm could affect profitability beyond calving 

age and needs to be taken into account. 

Keywords: age at first calving, milk yield, rearing costs, profits 
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Mjölkföretagare måste säkerställa företagets lönsamhet genom att minimera

kostnaderna samtidigt som intäkterna måste överstiga dessa. Att inkalvningsåldern 

har stor påverkan på rekryteringskvigan är ett väl utforskat område. Vad som dock 

inte helt är klarlagt är den ekonomiska aspekten av en lägre inkalvningsålder och 

om det ger ökad lönsamhet. Abeni et al. (2000) menar att kostnaderna inom 

mjölkproduktionen kan minskas genom att sänka inkalvningsåldern eftersom

perioden då rekryteringskvigan inte är produktiv förkortas. och på så sätt minska 

perioden då rekryteringskvigan inte är produktiv.  

Lantbrukare strävar efter att föda upp kvigor till lägsta möjliga kostnad utan att det 

medför en negativ påverkan på den framtida mjölkproduktionen (Le Cozler et al. 

2008). Rekryteringskvigorna står för uppemot 20 % av de totala 

produktionskostnaderna (Pirlo et al. 2000). Trots det går förändringen mot lägre

inkalvningsålder långsamt och var i genomsnitt under föregående kontrollår 27,3 

månader (Husdjursstatistik 2021). Fem år tidigare låg motsvarande siffra på 27,6 

(Husdjursstatistik 2016). Åldern när en kviga kalvar in är en nyckelindikator på hur 

väl skötseln av ungdjuren fungerar (Steele 2020). En av utmaningarna inom 

uppfödningen av rekryteringskvigorna är att säkerställa dräktighet så att de kalvar

in vid en optimal ålder och kroppsvikt för att uppnå en så hög produktionspotential 

som möjligt.

Genom att sänka inkalvningsåldern har man kunnat se möjliga fördelar såsom lägre 

uppfödningskostnader, successivt ökande produktion samt kortare

generationsintervall (Lin et al. 1986; Hoffman et al. 1996). Vidare menar (Steele 

2020) att en inkalvningsålder inom intervallet 22 till 25 månader kan gynna både

långsiktig mjölkavkastning, fertilitet samt kvigans livslängd. 

1.1 Syfte

Syftet med arbetet är att utifrån en litteraturstudie försöka förstå varför den 

genomsnittliga inkalvningsåldern fortsatt är relativt hög i Sverige samt se om det 

finns tydliga kopplingar mellan inkalvningsålder och lönsamhet. 

1. Inledning 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Mjölkavkastning 

Den största intäktskällan för mjölkföretag är inkomst från försäljning av den 

producerade mjölken. På grund av detta vill man eftersträva en så hög 

mjölkavkastning som möjligt. Frågan är därför hur mjölkavkastningen påverkas av 

en lägre inkalvningsålder. 

 Yngre än 24 månader  

Enligt Harville & Henderson (1966); Norman et al. (1978); Lin et al. (1987); Moore 

et al. (1991) finns det ett positivt samband mellan inkalvningsålder och 

mjölkavkastning. Van Eetvelde et al. (2020) rangordnade vilka faktorer som hade 

störst påverkan på mjölkavkastning under första laktationen. Resultatet visar att 

inkalvningsålder är den faktorn som har störst påverkan på första laktationen, med 

en ökning i energikorrigerad mjölk (ECM) upp till 33 månader. Vidare menar 

Nilforooshan & Edriss (2004); Froidmont et al. (2013); Eastham et al. (2018) att en 

inkalvningsålder lägre än 22 till 23 månader inte ska eftersträvas då det har visat 

sig ha en negativ effekt på mjölkavkastningen.  

 

Flera studier visar att mjölkavkastningen i den första laktationen minskar när kvigor 

kalvar in före 24 månader (Heinrichs & Vazquez-Anon 1993; Peri et al. 1993; Ptak 

et al. 1993; Troccon 1996). Ettema & Santos (2004) menar att kvigor med en 

inkalvningsålder lägre än 23 månader tenderar att ge 310 kg lägre mjölkavkastning 

i den första laktationen jämfört med kvigor som kalvar in äldre än 24,6 månader. 

Vidare konstaterade även Elahi Torshizi (2016) och Pirlo et al. (2000) att kvigor 

med en inkalvningsålder lägre än 22 månader gav 590 till 800 kg lägre avkastning 

i den första laktationen. Abeni et al. (2000) och  Van Amburgh et al. (1998) har 

dragit liknande slutsats, att kalvning tidigare än 23 månader är förknippad med 

lägre mjölkavkastning.  

 

Enligt Krpalkova et al. (2014b) fann man den högsta mjölkavkastningen under den 

första laktationen hos kvigor med en inkalvningsålder över 24,6 månader. Kvigorna 

med en inkalvningsålder under 23 månader visade däremot en negativ effekt på 

mjölkavkastningen men endast de första 100 dagarna under den första laktationen. 

Det finns dock ett antal motstridiga studier. Van Eetvelde et al. (2017) och Eastham 

et al. (2018) menar att mjölkavkastningen ökade med stigande ålder medan 

Haworth et al. (2008) och Froidmont et al. (2013) visar i sina studier att äldre kvigor 

hade en lägre mjölkavkastning under första laktationen.  
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Mellan 22 och 26 månader 

Meyer et al. (2004) rekommenderar en inkalvningsålder på 23 månader för att

maximera antalet laktationsdagar. Samtidigt som Krpalkova et al. (2017) påvisar

en högre mjölkavkastning hos kvigor med en genomsnittlig inkalvningsålder på 

24,4 månader jämfört med kvigor som kalvar in senare. 

Vidare fann Chester-Jones & Linn (2005) att en lägre inkalvningsålder optimerade 

mjölkproduktionen per dag av en kvigas liv, förutsatt att kvigan var tillräckligt 

utvecklad vid inkalvningen, vilket självklart har sina begränsningar. Det verkar som 

att en inkalvningsålder mellan 18 och 21 månader ger omkring 170 och 600 kg lägre

mjölkavkastning i den första laktationen (Elahi Torshizi 2016; Pirlo et al. 2000). 

Samtidigt som en inkalvningsålder över 26 månader ger omkring 590 till 800 kg 

lägre avkastning (Steele 2020). Steele (2020) påvisar även att kvigor som kalvar in 

mellan 22 och 25 månader producerade 2,1 till 2,4 kg mer mjölk per dag än de som 

kalvar in utanför detta intervall. Flera studier (Curran et al. 2013; Froidmont et al. 

2013; Elahi Torshizi 2016) rapporterar ett optimum i mjölkavkastning vid en 

inkalvningsålder mellan 22 och 26 månader. 

Livstidsavkastning och produktiva dagar

Eastham et al. (2018) menar att mjölkavkastningen per levnadsdag är högre hos 

kvigor som kalvar in vid 22 månader jämfört med de som kalvar in vid 36 månader. 

Samtidigt som både Abeni et al. (2000) och Van Amburgh et al. (1998) fann den

högsta mjölkavkastningen sett till livstidsavkastning hos kvigor med en

inkalvningsålder yngre än 23 månader. Även Adamczyk et al. (2017) visade att

kvigor som kalvade in yngre än 24 månader gav den högsta livstidsavkastningen, 

vilket framgår av figur 1. Tesen förstärks då Krpalkova et al. (2014b) rapporterade 

att kvigorna som kalvade in äldre än 24,6 månader hade den lägsta

mjölkavkastningen uttryckt i livstidsproduktion. Vidare konstaterar Lin et al.

(1988) att kvigor med en inkalvningsålder på 23 månader hade drygt 100 fler

produktiva dagar jämfört med de som kalvade in vid 26 månader.

Figur 1. Effekt på livstidsavkastning av olika inkalvningsålder (efter Adamczyk et al. 2017)
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2.2 Mjölksammansättning 

 Fetthalt 

Pirlo et al. (2000) menar att det finns en viss positiv korrelation mellan 

inkalvningsålder och fetthalt. Det överensstämmer även med Krpalkova et al. 

(2014a) där kvigorna som kalvade in yngre än 24,6 månader hade den lägsta 

fetthalten, vilket visas i figur 2. Medan Krpalkova et al. (2017) påvisade högst 

fetthalt hos kvigorna som kalvade in äldre än 26,3 månader. Även Pirlo et al., 

(1997); Abeni et al., (2000); Ettema and Santos, (2004) är överens om att en lägre 

inkalvningsålder ger en lägre fetthalt.  

 

Enligt Krpalkova et al. (2014b) hade kvigor med en inkalvningsålder äldre än 24,6 

månader signifikant högre fetthalt medan kvigorna som kalvade in yngre än 23 

månader hade i den tredje laktationen en signifikant lägre halt av fett på 3,61 %. 

Van Eetvelde et al. (2020) menar att mjölksammansättningen, och då särskilt 

fetthalten, har visat sig öka med högre inkalvningsålder, även när ingen ytterligare 

ökning av mjölkavkastningen sker.  

 

Figur 2. Fett- och proteinhalt uttryckt i procent vid olika inkalvningsåldrar (efter Krpalkova 2014a) 

 Proteinhalt 

Pirlo et al. (2000) menar att det finns en negativ korrelation mellan en högre 

inkalvningsålder och proteinhalten. Påståendet styrks även av Krpalkova et al. 

(2014a) som påvisar en högre proteinhalt hos kvigor som kalvade in yngre än 24,6 

månader, vilket framgår av figur 2. Krpalkova et al. (2017) kunde däremot inte 

påvisa en signifikant skillnad i proteinhalt. Medan Ettema & Santos (2004) istället 

visade en ökning av proteinhalten med fyra procent under den första laktationen när 

inkalvningsålder ökade från 22,4 till 26 månader. 

3,71

3,86
3,95

3,54
3,43

3,37

2,8

3,2

3,6

4

<24,6 24,6-26,3 >26,3

P
ro

ce
n

t

Inkalvningsålder (månader)

Fett- och proteinhalt

Fetthalt Proteinhalt



9 

2.3 Ekonomi1 

Enligt Ettema & Santos (2004) är inkalvningsålder en viktig faktor för att minska 

kostnaderna för uppfödning av rekrytering i mjölkbesättningar. 

 Uppfödningskostnader  

Även om inkalvningsåldern påverkar lönsamheten i ett mjölkföretag är det svårt att 

beräkna just lönsamheten då det finns ett stort antal faktorer som påverkar vinsten 

(Steele 2020). Trots svårigheter har flera studier (Pirlo et al. 2000; Ettema & Santos 

2004; Do et al. 2013; Krpalkova et al. 2014a; Wathes et al. 2014) försökt att koppla 

samman inkalvningsålder med lönsamhet. Studierna är eniga och påvisar att ju äldre 

en kviga är när hon kalvar in, desto högre foder- och skötselkostnader kommer det 

krävas för att föda upp henne. 

 

Rekryteringsdjuren står för en av de största utgifterna i ett mjölkföretag. 

Uppskattningsvis står de för 20 % av de totala produktionskostnaderna (Pirlo et al. 

2000). Enligt en studie av Tozer & Heinrichs (2001) uppskattade man den totala 

kostnaden för rekryteringskvigorna i en besättning med 100 kor och 30 % 

rekrytering till nästan 340 000 kr. Även Krpalkova et al. (2014a) uppskattade den 

totala kostnaden per uppfödd kviga till mellan 8 400 kr och 11 340 kr.  Pirlo et al. 

(2000) visade däremot på nästan en dubbelt så hög genomsnittlig 

uppfödningskostnad, vilket visas i figur 3. Även Boulton et al. (2017) med data från 

101 besättningar i Storbritannien beräknade en liknande uppfödningskostnad på 

22 456 kr. De beräknade även en kostnad på nästan 30 kr per dag.  

 

Pirlo et al. (2000) påvisar att en inkalvningsålder mellan 23 och 24 månader gav en 

större positiv differens mellan mjölkavkastning och uppfödningskostnad än en 

ytterligare sänkning till 22 månader. En inkalvningsålder på 22 månader ansågs inte 

ge ytterligare vinster förutom vid specifika omständigheter vad det gäller mjölkpris 

och kostnader.  

                                                 
1 I den fortsatta texten har US Dollar omvandlats till svenska kronor enligt valutakurs USD/SEK 9,95. Tjeckiska 

kronor har omvandlats enligt valutakurs CZK/SEK 0,42. Koreanska Won har omvandlats enligt valutakurs 

KRW/SEK 0,0078. Brittiska pund har omvandlats enligt valutakurs GBP/SEK 12,30. Ingen av valutorna har 

uppdaterats till dagens valutakurs.  



10 

 

Figur 3. Uppfödningskostnad relaterat till inkalvningsålder (efter Pirlo 1997) 
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Van Eetvelde et al. (2020) menar på att mjölkavkastningen under den första 

laktationen är en viktig ekonomisk egenskap samtidigt som inkalvningsåldern anses 

påverka denna. Enligt Pirlo et al. (2000) gav kvigor som kalvade in mellan 22 och 
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högre inkalvningsåldrar. Ettema & Santos (2004) menade att kvigor med en 
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lönsamheten hos mjölkgårdar samt att de gårdar som uppnådde den högsta 

mjölkavkastningen även uppnådde den högsta nettovinsten. 

Gårdsegna förutsättningar 

Hänsyn måste dock tas till de förutsättningar som varje enskild gård har. Hoffman 

et al. (1996) anser att en lägre inkalvningsålder inte alltid leder till den mest 

lönsamma lösningen utan måste utvärderas i ekonomiska termer för varje gård. De 

drar slutsatsen att de möjliga fördelarna med en lägre inkalvningsålder såsom lägre 

foderkostnader, högre sammanlagd produktion per månad, kortare

generationsintervall och lägre omkostnader måste vägas mot möjliga nackdelar som 

lägre befruktningsfrekvens, ökad risk för kalvningssvårigheter, minskad 

mjölkproduktion per laktation, minskad livslängd och kostnader för ett foder av

högre näringsmässig kvalitet.

2.4 Varför är inte inkalvningsåldern lägre? 

En förklaring till att den genomsnittliga inkalvningsåldern i Sverige inte är lägre 

kan vara att lantbrukare tror att en lägre inkalvningsålder kan ha negativ påverkan

på både mjölkavkastningen och kons livslängd (Le Cozler et al. 2008; Froidmont 

et al. 2013). En annan orsak som Froidmont et al. (2013) identifierade var tekniska 

faktorer som exempelvis sjukdomsfall vilket påverkar tidpunkten för insemination 

negativt. Ytterligare tekniska faktorer som kan påverka tidpunkten för insemination 

är tillväxt, foderkvalitet, ras samt inseminationsmetod (Macdonald et al. 2005; 

Davis Rincker et al. 2011; Bond et al. 2015; Adamczyk et al. 2017). 

Enligt Van Eetvelde et al. (2020) har det observerats en lägre genomsnittlig 

inkalvningsålder hos större besättningar. Större besättningar har visat sig ha ett mer 

effektivt fruktsamhetsarbete, såsom högre insemination- och dräktighetsprocent, 

lägre inkalvningsålder och kortare kalvningsintervall (Jago & Berry 2011; Denis-

Robichaud et al. 2016).  
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Idag är den genomsnittliga inkalvningsåldern i Sverige 27,3 månader 

(Husdjursstatistik 2021). Genomsnittet kan ha sin förklaring i flera olika faktorer. 

Bland annat tyder skillnader mellan besättningar på att inkalvningsålder är starkt

påverkad av just den specifika besättningens skötselrutiner och strategiska val. På 

grund av detta skulle medianen eventuellt kunna visa en annan fördelning av det 

nationella läget. 

En hög mjölkavkastning är avgörande för lönsamheten i ett mjölkföretag. Det 

saknas enighet bland forskarna kring vilken som är den optimala inkalvningsåldern. 

Det beror på vilka andra egenskaper man tittar på. Sett till produktion verkar en

ålder mellan 22 och 25 månader ge den högsta mjölkavkastningen. Steele (2020)

påvisar 2,1 till 2,4 kg mer mjölk per dag hos kvigor som kalvar in mellan 22 och 25 

månads ålder. Under en standardlaktation blir det 641 till 732 mer kg mjölk vilket 

i intäkt motsvarar 3 026 till 3 455 kr med dagens avräkningspris på 4,72 kr 

(Jordbruksverket 2022). 

Fokus bör inte enbart vara på avkastning utan även på längden av den produktiva 

perioden, då fler produktiva dagar kan öka den totala avkastningen. Flera studier

menar att en inkalvningsålder mellan 22 och 26 månader ger både högst 

livstidsavkastning och flest produktiva dagar. En studie visade att kvigor som 

kalvade in yngre än 24 månader gav 4 365 kg ECM högre livstidsavkastning än

kvigor som kalvade in över 31 månader. Med dagens pris på konventionell mjölk 

på 4,72 kr (Jordbruksverket 2022) skulle det ge en ökad intäkt på drygt 20 600 kr 

per kviga.  

Vad det gäller mjölksammansättningen är forskarna eniga. En högre 

inkalvningsålder verkar leda till en högre fetthalt i mjölken. Det kan möjligen vara 

relaterat till en äldre kvigas förmåga att få i sig större mängder grovfoder (Pirlo et

al. 2000). Samtidigt som en lägre inkalvningsålder verkar leda till en högre 

proteinhalt i mjölken. Sett till dagens avräkningspris är detta positivt då lantbrukare

får mer betalt för proteinet än fettet. År 2019 var fettvärdet för konventionell mjölk 

41,19 kr per kg medan proteinvärdet var på hela 45,31 kr per kg (Hallman 2019). 

3. Diskussion 
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Mjölksammansättningen verkar påverkas i större utsträckning av en sänkning från

26,3 till 24,6 månader än vad den gör vid en sänkning från 24,6 till 23 månader.

För att säkerställa en hållbar lönsamhet i mjölkföretag är det bland annat viktigt att 

hålla nere kostnaderna under uppfödningsperioden för rekryteringskvigorna. 

Studierna är eniga om att en högre inkalvningsålder leder till en dyrare

uppfödningskostnad. De skiljer sig dock i beräkningarna av uppfödningskostnaden

per kviga. Tozer & Heinrichs (2001) uppskattade kostnaden till drygt 11 000 per

kviga. Även Krpalkova et al. (2014a) beräknar liknande kostnad medan Pirlo et al. 

(2000) och Boulton et al. (2017) beräknade en genomsnittlig uppfödningskostnad

för rekryteringskvigor på drygt 20 000 kr. Pirlo et al. (2000) menar på att det är

möjligt att minska kostnaderna med drygt 1 000 kr per kviga genom att sänka

inkalvningsåldern från 26 till 24 månader. Även Boulton et al. (2017) beräknade en

genomsnittlig uppfödningskostnad på nästan 30 kr per dag vilket motsvarar 1 800 

kr för två månader längre uppfödning. 

Trots detta måste hänsyn tas till de förutsättningar som varje enskild gård har. En 

låg ålder vid första kalvning leder inte alltid till det mest lönsamma alternativet. 

Fördelar måste vägas mot nackdelar samtidigt som flera faktorer kan göra det svårt 

att uppnå en optimal tidpunkt för insemination. 
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Slutsatsen i den här studien är att det verkar finnas en koppling mellan lönsamhet 

och inkalvningsålder. En inkalvningsålder mellan 22 och 25 månader verkar vara 

det mest lönsamma alternativet även om hänsyn bör tas till de förutsättningar varje 

enskild gård har. Att den genomsnittliga inkalvningsåldern i Sverige fortsatt är 

relativt hög verkar kunna förklaras av flera olika faktorer men tekniska, så som 

sjukdomsfall, tillväxt, foderkvalitet, ras samt inseminationsmetod, verkar ha störst 

betydelse. 
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