
 
Signaler Djurvälfärd ger dig 
och dina medarbetare underlag 
för att prioritera arbetet på 
gården. 

Rapporten baseras på nyckeltal 
från Kokontrollen med kopp-
ling till både djurvälfärd och 
ekonomi.

Varje besättning kan få fram 
information om den egna går-
den och dess utom jämföra sina 
egna data med besättningar 
av samma storleksgrupp, ras, 
mjölksystem, stalltyp eller 
produktionsform.

Signaler Djurvälfärd ger 24 
nyckeltal, fördelade på sju 
fokusområden.  

Testa själv!
Alla besättningar anslutna 
till Kokontrollen har till-
gång till Signaler Djurväl-
färd. 

Du hittar tjänsten på Svensk 
Mjölks webbplats:

www.svenskmjolk.se

Logga in och välj sedan 
Min sida/Mina tjänster/
Signaler Djurvälfärd.

? Saknar du användar-
konto till Svensk 
Mjölks webbplats, 

kontakta Kundsupport, 
telefon 016-16 35 30.

SIGNALER DJURVÄLFÄRD 
– webbrapport med nyckeltal som speglar djurvälfärden på gården 

Då besättningen är bland Kokontrollens 50 procent bästa är 
gubben grön och glad. Är den bland de 10 procent sämsta är 
gubben röd och ledsen.

0771–19 19 00
www.svenskmjolk.sewww.vxa.se

0415–195 00
www.skanesemin.se

0325–61 86 00
www.radgivarna.nu
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Fråga Kon ger dig en helhetsbild av 
djurvälfärden i din besättning. 
Det sker genom en systematisk och 
objektiv bedömning av kor, kvigor 
och kalvar. Tids åtgången är cirka 
två till tre timmar. 

Resultatet jämförs med andra 
 besättningar och presenteras i en 
tabell och två blommor – en för kor 
och en för kalvar/ungdjur.

Om blomman har avbrutna kron-
blad fi nns behov av förbättringar. 
Du får förslag på enkla praktiska åtgärder. Det ger dig en bra grund för att 
kunna förbättra både djurvälfärd och lönsamhet. 

De fl esta av bedömningarna fi nns be skrivna i boken Kosignaler.

FRÅGA KON

Vill du 
veta mer?
Tjänsten erbjuds av speciellt 
utbilda  de rådgivare på 
husdjursföreningarna. 

På Svensk Mjölks webbplats 
www.svenskmjolk.se/fragakon 
fi nns kontaktuppgifter till 
utbildade rådgivare. 

Välkommen att kontakta ditt 
rådgivningsföretag eller 
Svensk Mjölk.

– låt djuren själva berätta hur de har det
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