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ALP-klubbens besök på Hamra Gård, DeLavals Försöksgård, i Tumba tisdagen den     

19 september, 2017 

 

 

Utställningshallen 

Fyrtio deltagera hade anmäld sig till besöket på Hamra Gård. Vi samlades i Utställningshallen 

kl. 09:30 där vi bjöds på kaffe och bulla. Efter kaffet lyssnade vi först på två föredrag, ett om 

Hamra och modern mjölkproduktion, och ett annat om unika DeLaval produkter och 

framtidens mjölkproduktion. Därefter fik vi visning av Museet, Stora Ladugården och 

robotmjölkning i VMS-stallet. Vi återvände till Utställningshallen för att beskåda och få 

information om viktiga DeLaval produkter, för därefter slutligen att förtära lunch i 

Gårdsmässen. 
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Christer Gunstads presentation 

Programmet började med en presentation av Hamra Gård vid förvaltare, Christer Gundstad. 

Hamra Gård förvärvades av Gustav de Lavals Separator AB i 1894. Vi informerades om 

Hamra Gård och alla des övriga gårdar som ägs av DeLaval och som drivs från Hamra. Till 

dessa hör Malmsjö Gård, Uringe och Nolinge. Dessutom arranderar man en del mark av 

Elvesta Gård. Totalt förfogar man över 3600 ha. 800 ha är åkermark och resten skog. 

Dessutom äger man Hamra Grustag. På de 800 ha mark odlas foder till gårdens kreaturer, 

framför allt majs, gräs, vete, korn och raps; därtill kommer mark för bete. Man producerar 

också hö, varav man säljer en del till hästfoder.  

På Hamra Gård finns 3 stallar för mjölkkor, Stora Ladugården, Försöksladugården och VMS 

stallet. Dessutom finns två andra stallar för kvigor och kalvar. 

På Hamra finns omkring 220 mjölkkor och totalt omkring 500 kreaturer. De är av raserna 

Svensk Låglands Boskap (SLB; svart-vita) och Svensk Röt och Vit Boskap (SRB). 

Mjölkproduktionen nådde förra året upp på drygt omkring 12,500 kg per ko och år, och är 

bland den högsta i Sverige. SLB produserar något mer än SRB korna. Men SRB korna är 

något robustare, och de är faktisk så bra att man exporterar avelsmaterial, så som spermier, 

från deras avkomma, bland annat till USA.     

I nästan ett decennium har priset på produktionsmjölken varit mycket varierande och 

mestadels lågt, och så lågt att det för många producenter har varit svårt att få täckning för 

produktionskostnaderna.  Under 2015 och 2016 var mjölkpriset speciellt lågt. För omkring ett 

år sedan började priset stiga igen, och i det senaste år har priset gått upp med nästen en hel 

krona. I dag får Hamra 3,64 SEK per kg levererat mjölk. Sedan besöket har mjölkpriset stiget 

ytterligare några öre. Anledningen till denna förändring är att där idag är brist på mjölk 

globalt. Under de senaste åren har många mjölkproducenter i olika dela av världen slutat med 

mjölkproduktion, samtidig som efterfrågan har ökat, framfört allt från Kina.    

Christer berättade också om Hamra Gårds viktiga roll som Miljövårdare. All gödsel från 

kreaturen på Hamra utnyttjas på bästa sättet och sprids på åkrarna för att minimera inköpet av 

konstgödsel. Virke från skogen som inte kan utnyttjas till annat ändamål görs till flis och 

används i gårdens värmeanläggning.     

Syftet för DeLaval med Hamra Gård är att tillsammens med mjölkkorna och gårdens 

anläggningar tjäna som inspirationskälla för DeLaval och för att företaget kan bedriva 

försöksverksamhet för utveckling av i första hand mjölkningsutrustning. Hamra är också en 

viktig resurs för DeLaval i besökssammanhang. Till Hamra kommer mer än 5000 besökande 

per år, däribland nuvarande och potentiella nya kunder, studenter, forskare, samt gäster i 

samband med dagarna när man har öppet hus och ko-släpp. Rent ekonomisk är det ett 

väsentligt krav att Hamra Gård totalt sett går med vinst.  
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Charlotte Hallen-Sandgrens  presentation 

Charlotte Hallen-Sandgren, som är ansvarig för Forskning och Innovation på DeLaval, höll ett 

mycket intressant och uppskattat föredrag om viktiga DeLaval produkter och 

mjölkproduktionen nu och framtiden.  

Dagens högproducerande ko producerar så mycket mjölk, som svarar till, att hon springer ett 

helt maratonlopp varje dag. Detta kräver, att hon utfodras på bästa sättet, och att man 

kontinuerligt håller koll på hennes hälsa, kondition, välbefinnande och produktion, och att 

eventuella justeringer i dessa avseenden genomförs utan dröjsmål.  

DeLaval har utvecklat och lanserat et unikt system, och som det enda av sitt slag i världen, 

Herd Navigator, som kan analysera mjölken för fler parametrar i samband med mjölkningen, 

och därigenom verifiera att kon er frisk och/eller om något behöver justeras vid foderstaten.  I 

och med at kon kort tid efter kalvning producerar mer mjölk än vad som svarar till den mängd 

foder som hon konsumerar ”mjölkar” hon av kroppen, och går därför ner i vikt och tappar i 

hull. Hur fort denna process går och i vilken utsträckning kan konstateras genom att mäta en 

bestämt komponent, BHB, i mjölken. Om processen går för fort bör foderstaten justeras, t.ex., 

genom att tilldela kon foder av bättra kvalitet och/eller med högra smältbarhet.  I VMS 

systemet kan Herd Navigator dessutom kompletteras med ett annat system, VMS Spectra, 

som för nyligen har introducerats på marknaden. En kamera monterat över kon när hon 

mjölkas i VMS:en tar flera bildar av kroppens kontur, och tillsammans med avancerat 

datorprogram görs en automatisk hullbedömning av henne, och på så sätt uppnås ytterligera 

underlag för utfodring och skötsel över tid, samt för rätt tidpunkt för seminering. Mätningar 

av mjölkens progesteron med hjälp av Herd Navigator kan ytterligera hjälpa till med precise 

beslutningar i relation till kons reproduktion.   

DeLaval kan erbjuda en patenterat roterande borsta till kunder med kor i lösdrift. Det har i ett 

flertal försök visats sig att kor som regelbundet använder en sådan borste producerar mera 

mjölk och mår bättra (välbefinnande) än kor som inte har en sådan möjlighet.       

Snabb och effektiv mjölkning har alltid efterfrågats av mjölkproducenterna, dels för att 

behandla kon på bästa sättet, men också för att spara tid. Speciellt i VMS är det viktigt med en 

snabb mjölkning; jo kortare tid kon står i VMS stallet, desto fler kor kan mjölkas per dygn. 

Traditionellt har all kor i en besättning mjölkats med samma maskinparametrar: pulsering och 

vakuumnivå. Försök pågår med individanpassad mjölkning. I framtidens mjölkningssystem 

kan det bli så att olika maskinparametrar kommer att användes på olika individer, och 

dessutom olika över olika delar av laktationen.    

Spengummit är en annan viktig komponent av mjölkningsmaskinen. Traditionellt har 

spengummits hylsa alltid varit cirkelformet. Nu har man försökt sig med trekantet 

spengummi, och det finns indikationer på att det ger bättra massage av spenen, och därmed en 

mera skonsam mjölkning. 

Framtidens mjölkproduktion kommer att ställas över för stora utmaningar. Den höga och 

stigande avkastningen av korna kommer att innebära ökade krav på bra utfodring och skötsel 



 

4 
 

för kornas hälsa och välbefinnande, samtidig som kraven om minimal användning av 

mediciner, inklusive antibiotika, och hänsyntagen till miljön skärps.             

   

Museet i Magasinet 

 

 

Vi fik en unik möjlighet att få gå in i Hamra Gårds lilla magasin/museum, som normalt inte 

visas officiellt, utan bara för kunder och besöksgrupper. Museet är litet men välmatat med 

nostalgi över verksamheten och arbetet på Hamra Gård och utvecklingen av 

mjölkningsmaskiner. Hamra Gård är De Lavals viktigaste inspirationskälla. Bland de många 

museiföremål kan nämnas Gustav de Lavals första mjölkningsmaskin, Laktator, komponenter 

från det berömda HP 100 mjölkningssystemet, som lanserades i 1966, en annan uppfinners 

(Gustav Dahlén) version av en mjölkningsmaskin, också från början av 1900 talet, 

möblemang (bord och stolar) från Separators styrelserum på Flemminggatan, en modell av 

Alfa-Lavals första gårdsdator, attiraljer från gårdskontoret i början av seklet och mycket 

annat, samt fotografier på några berömda personer (bland annat Presidenterna Nehru och 

Kenneth Kaunda, samt Sovjetunionens regeringschef Aleksej Kosygin), som vid olika 

tillfällen har besökt Hamra Gård.       

 

Stora Ladugården 

Stora Ladugården byggdes i 1901. Från balkongen beskådade vi mjölkkorna samt de kvigor 

som inte var på bete. I St. Ladugården står djuren uppbundna, till skillnad från i VMS stallet 

och i Försöksladugården, där de går i lösdrift. Man var mycket framsynte när man byggde 

stallet. Den planeradeds för att mycket utrymme och många fönster skulle ge djuren god luft 
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och mycket ljus för bästa djurhälsa. I stallet finns också kalvnings- och/eller sjukboxa. De 

kom till efter den nya djurskyddslagen i 1987, som var en gåva till Astrid Lindgren på hennes 

80 års dag (Lex Lindgren) från dåvarande statsminister Ingvar Carlsson. I tjurringen 

beskådade vi alla medaljer, som har tilldelates Hamra för mjölk av högklassig kvalitet och 

fina avelstjurar under årens lopp. Ned från taket i tjurringen hänger den mycket fina kristall 

ljuskrona, som engång hängde i entrén på Separator på Fleminggatan i Stockholm, och på ena 

väggen hänger ett foto av den mycket berömda kon Alma, som i 1985 var den förste kon i 

Hamras historia, som producerade mera än 500 kg smörfett på ett år. Detta är anledningen till 

att hon ”premierades” med en blomsterkrans, som hon väldigt stolt bär på huvudet.           

 

Robotmjölkning i VMS-stallet 

 

 

Guidningen avslutades med en visning av mjölkning av kor med mjölkningsrobot.  VMS 

stallet byggdes i 2001 som ett modelstall för att kunna visa DeLavals Voluntary Milking 

System (VMS) (Robotmjölkningssystem) i optimalt miljö. VMS: en var mycket bra placerad 

bakom en glasruta så att vi kunde stå och se när den arbetade utan att gå in i stallet. Det var 

väldigt imponerande att se hur systematiskt den mjölkade ko efter ko. VMS: en hittar 

spenarna med hjälp av en laser och en tredimensionell kamera. Först så rengörs spenarna, en i 

taget, med en speciell tvätt-kopp. Därefter sätts spenkopparna på spenarna, också en i taget. 

Handteringen av tvätt- och spenkoppar utförs av den avancerade robotarm. Under 

mjölkningsprocessen registreras en mäng data, så som mjölkflöde, mjölkningstid, 

mjölkmängd och mycket annat. I VMS stallet finns 65 kor, och de mjölkas i genomsnitt 

omkring 2,6 gångar per dag. Just i år, 2017, är det 20 år sedan att VMS systemet 

introducerades på marknaden. 
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Vi fick också se utfodrings- och vilodelen, och sedan kika ner i stallet från en balkong. Där 

fans utfodringsautomater för kraftfoder, foderbord, där korna kunna äta grovfoder, en gödsels- 

skrapera som ständigt höll rent mittgången av stallet, ventilationsutrustning samt en roterande 

borsta, som korna hade möjlighet for att utnyttja till att hålla sig rena och klirra sig på. Korna 

hade möjlighet för att välja att äta, vila, gå ut på betet, bli klirrat av borsten, eller bli mjölkat, 

när de hade lyst. Imponerande. Man inser att ju mer man lär mig om mjölkkor, desto mer 

återstår att lära. Djuren i sig är fantastiska och så högpresterande och allt runt omkring 

utvecklas i en sådan hög takt. Man börjar fråga sig själv om varje bonde snart även måste vara 

ingenjör för att få vardagen i stallen att fungera med automatisk utfodring, mjölkningsrobotar 

och annan modern teknik. Teknikens under är fantastiskt på många vis, men ett gott djur-öga 

är inte heller att underskatta. 

 

Utställningshallen – Stora mjölkningstallar och avancerade system 

Den sista punkten innan lunch var en visning av utvalde produkter i Utställningshallen med 

Björn Forss som cicero. Vi fick höra om och se mjölkningsstallar till stora gårdar samt 

stallinredning, utfodringsutrustning och annan avancerat utrustning från DeLaval. Björn 

berättade om en gård i USA som har två DeLaval mjölkningskaruseller med plats för 106 kor 

i varje. I Ryssland finns världens största VMS gård med hela 66 stycken robotar. Al Safi heter 

en gård i Saudiarabien som är världens största integrerade mjölkgård, och som har DeLaval 

mjölkningsutrustning. Där finns otroliga 18 000 mjölkande kor. I det största av 14 stall finns 

en mjölkgrop av storlek dubbel 60, det vill säga att 120 kor mjölkas samtidigt. Vidare fik vi 

demonstrerat AMR systemet (Automatic Milking Rotary), en mjölkningskarussel som är 

utrustad med robotar för automatisk rengöring av spenar, påsättning av spenkoppar och 

desinfektion av spenar efter mjölkning. Vi informerades också om system med inbyggda 

avancerade sensorer, bland annat celltalsmätaren OCC (On-line cell counter) och Herd 

Navigator. OCC är ett system som kan kombineras med VMS:en och som kan mäta celltalet 

(celltalet är en markör för juverhälsotillståndet) i ett mjölkprov från varje ko vid varje 

mjölkning. Herd Navigator är än mer avancerat. Det kan analysera mjölken för fler parametrar 

och därigenom verifiera att kon er frisk och/eller om något behöver justeras vid foderstaten. 

Björn berättade också om et av DeLavals utfodringssystemer (Optimat), som kan användas 

båda för kor i lösdrift och för uppbundna kor. Olika foderkomponenter blandas centralt och 

distribueras därefter med fodervagnar som kör på räls i taket. Systemet kan styras till 

utfodring efter behov och önskemål genom DeLavals gårdsdator system, Alpro. 
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Avslutning med lunch i Gårdsmässen  

 

Besöket på Hamra avslutades med lunch i Gårdsmässen, där vi hade möjlighet for att välja 

mellan ett varierat utbud av smakrika varma rätter. Restaurangen eller Mässen är öppet året 

rum för såväl DeLaval anställda som för offentligheten. Den spelar en viktig roll for att kunna 

servera mat för alla gäster såväl som för kursister på den närliggande Hamra Skolan. 

Alpklubben/Ole Lind   

 

 

  

   

 

 


