
Jämförelse av skillnader på fyra ekomjölkgårdar i Österbotten 
 

Sammandrag av resultat från produktionsuppföljning under åren 2009 – 2013. 

 

 

Resultaten från produktionsuppföljningen på de fyra ekomjölkgårdarna under år 2013 visar på 

en utjämning av medelproduktionen räknat i EKM (energikorrigerad mjölk). Den steg 

kännbart på de gårdar som hade en lägre produktion i den förra uppföljningen (2012) och 

sjönk på de två andra gårdarna. 

Sett över resultat från de senaste fem åren (2009-2013) har medelavkastningen stigit kraftigt 

på en av gårdarna med lägre produktion. Medeltalet för samma tidsperiod visar dock 

fortfarande en skillnad på över 1000 kg EKM till fördel för gårdarna med högre 

medelproduktion. 

Sambandet mellan ensilagekvalitet (D-värde och konsumtionsindex) och avkastning är tydlig, 

dock så att endast den ena av gårdarna med lägre medelproduktion har haft lägre kvalitet på 

ensilaget under alla fem åren. De andra tre gårdarna ligger överraskande nära varandra i 

medeltal för ensilagekvaliteten. 

 

Resultaten för år 2013 över medelavkastning för förstakalvare visar på mycket stora 

skillnader mellan gårdarna. Korna i andra och tredje laktation (och äldre) producerade 

betydligt jämnare resultat.  

Problem med låg produktion under den första laktationen har inget samband med ekologisk 

produktion utan förekommer i samma omfattning på konventionella sidan. Det är heller inget 

bekymmer som återfinns enbart på vissa gårdar, låg avkastning hos en del av förstakalvarna 

drar ner medelproduktionen i de flesta besättningar. 

 

Betydande rasvisa skillnader syns även i medelproduktionen på de fyra ekogårdarna. På tre av 

dem är Holsteinkorna i klar minoritet (3-21 %), men hade i alla tre besättningarna en klart 

högre medelavkastning (16-21 %) under år 2013. På den fjärde gården är ayrshirekorna i 

knapp minoritet men producerade fem procent mera mjölk i medeltal än besättningens 

holsteinkor. 

På en av gårdarna var åtta procent av korna av finsk boskap och deras medelproduktion var i 

samma mån (8 %) lägre än motsvarande för besättningens Ay-kor.     

 

Resultaten från fem års produktionsuppföljning på ekogårdarna visar ytterligare på en 

märkbart högre medelkalvningsgång i de två besättningarna med en högre medelproduktion. 

Skillnaden är i ungefär 15 procent i medeltal och den syns därför också i en klart högre 

livstidsproduktion (26 %). 

 

 

 

 

Jan-Olof Johnsson, ProAgria ÖSL 

   


