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Inledning
Medan mjölkproducenter i länder som USA och 
Danmark med stor mjölkproduktion och hög 
specialiseringsgrad har tillämpat kontrakterad 
kviguppfödning under en lång tid är denna produk-
tionsform fortfarande relativt liten i Sverige. Många 
gånger kallas den kontrakterade kviguppfödningen 
för kvighotell vilket egentligen är ett samarbete 
där kontraktsformen dagshyra tillämpas. Dagshyra 
innebär att mjölkproducenten betalar en summa 
per dag djuret vistas hos kviguppfödaren, därav 
anknytningen till hotell. 

Specialiseringen som kvighotell medför både för 
mjölkproducent och kviguppfödare kan innebära 
både stora ekonomiska fördelar och en förbättrad 
arbetssituation, vilket i sin tur kan stärka produk-
tionsgrenen mjölk. Dock kan det för den enskilde 
lantbrukaren uppstå många frågor som när det är 
aktuellt med denna typ av samarbete och hur sam-
arbete skall utformas för att ge god effekt. 

Rapporten ämnar ge läsaren en inblick utifrån 
praktiska exempel i varför kvigsamarbeten kan vara 
aktuella, hur samarbetet kan utformas samt hur ett 
samarbete kan bevaras på långsikt. Ett stort tack 
skall riktas till rapportens fi nansiärer; Skaraborgs 
läns Nötkreatursförsäkringsbolags stiftelse, Axel L. 
Larssons fond samt Europeiska Jordbrukarfonden 
för Landsbygdsutveckling.

Rapportens innehåll
Rapportens innehåll baseras främst på de resultat 
som framkom vid intervjuer i examensarbetet 
”Kvighotell – Samarbetet mellan mjölkproducent 
och rekryteringsuppfödare”. Examensarbetet var 
fi nansierat av LRF och LRF Konsult och innebar 
intervjuer med tio svenska lantbrukare som hade 
ett kvigsamarbete; sex kviguppfödare och fyra 
mjölkproducenter med utlejd kviguppfödning. Vid 
intervjuerna diskuterades hur lantbrukarna upplevde 
samarbetena och hur samarbetena var utformade. 
Utöver detta baseras rapporten på viss utländsk lit-
teratur främst USA och Danmark.

Rapporten inleds med motiv kring varför ett 
kvigsamarbete skall inledas. Efter det följer en rad 
för- och nackdelar med samarbetstypen varefter en 
beskrivning av olika avtalsmodeller ges. Sedan ges 
en fördjupning i samarbetets utformning bland de 
intervjuade och detaljer kring ekonomi i denna typ 
av samarbeten. Avslutningsvis kommenteras vad 
som ger ett gott samarbete.



3

Enligt forskning från främst USA är det huvudsakliga 
motivet till att en mjölkproducent skall leja ut rekryte-
ringsuppfödningen att kviguppfödaren kan föda upp 
kvigan till en lägre kostnad genom att kunna fokusera 
på kvigan. De två faktorer som visats vara mest be-
tydande för uppfödningskostnaden av rekryterings-
djuren är rekryteringsprocent och inkalvningsålder. 
Båda dessa förändras positivt genom ett samarbete; 
inkalvningsåldern sänks genom en specialiserad kvig-
uppfödare och rekryteringsprocenten sjunker genom 
en specialiserad och mer fokuserad mjölkproducent. 

Dock kan mjölkproducenten redan höra till den 
grupp rekryteringsuppfödare som har möjligheten 
att föda upp kvigor till låg kostnad, och då kan föl-
jande tre motiv föreligga mjölkproducenten att leja 
ut uppfödningen av rekryteringsdjuren.
1.  Minska investeringsbehovet vid expansion av 

mjölkproduktionen. En utökning av kobesätt-
ningen innebär att även antalet kvigor ökar och 
därmed behovet att inhysa dem. Genom att leja 
ut uppfödningen av kvigorna kan mjölkprodu-
centen skjuta upp eller helt utesluta investeringen 
i ett rekryteringsstall.

2.  Minska arbetsbehovet. Genom att leja ut kvig-
uppfödningen kan resurser i form av arbete frigö-
ras och utnyttjas i mjölkproduktionen. En fokuse-
ring på mjölkkorna kan ge ökad mjölkavkastning.

3.  Specialisering på mjölk ger möjlighet till ökat 
koantal. Minskad gödselproduktion, minskat 
foderbehov och även utrymme i befi ntliga stal-
lar frigörs. Dessa resurser kan istället utnyttjas i 
mjölkproduktionen och på det viset öka koantalet 
och därmed mjölkinvägningen.

De intervjuade mjölkproducenternas motiv att ingå 
samarbete kring kviguppfödningen sammanfaller de 
till stor del med de motiv utländsk forskning visat 
på. Det främsta motivet var att resurser frigörs vilka 

Varför kvigsamarbete?
kan användas mer effektivt. Detta motiv nämner alla 
mjölkproducenterna. Dels kan den tidsbesparing som 
görs utnyttjas i mjölkproduktion och på så sätt foku-
sera mer effektivt på att höja produktionen. Alla mjölk-
producenterna har också frigjort resurser i form av 
areal för foderproduktion samt stallplatser och på det 
viset kunnat öka koantalet och mängden producerad 
mjölk. I ett fall används också de frigjorda resurserna 
till att föda upp handjuren på gården. För ett företag 
var det främsta motivet till att inleda samarbetet att det 
medgav en minskning i investeringsvolym genom att 
slippa bygga för rekryteringsdjuren. Ett sådant motiv 
till att ingå samarbete kan dock leda till att mjölk-
producenten blir mer beroende av kviguppfödaren. 

När det gäller kviguppfödaren är dennes främsta 
självklara motiv till att påbörja kontrakterad rekryte-
ringsuppfödning möjligheten till att generera en in-
komst, de intervjuade företagen fann dock fl er motiv. 
Samtliga intervjuade kviguppfödare har tidigare varit 
mjölkproducent. Alla fallföretagarna såg då avslutan-
det av mjölkproduktionen som en nödvändig åtgärd 
på grund av skäl som utsliten kropp, utslitna stall och 
inventarier, ingen naturlig efterträdare i företaget och/
eller ingen möjlighet att utveckla mjölkproduktionen. 
Samtidigt kan dessa motiv ofta förekomma i kombi-
nation med tillfälligheter och att en mjölkproducenten 
gör en förfrågan om kvigsamarbete skall inledas. 

Behovet av en enklare, mindre tidskrävande och 
mer fl exibel produktion var ett viktigt motiv och 
hänger oftast ihop med att fallföretagarnas fysiska 
och sociala hälsa är negativ på grund av tidigare 
mjölkproduktion. Samtliga fallföretag är överens om 
att kviguppfödningen har avhjälpt det problemet. 
Det kan också hänga ihop med att kviguppfödaren 
vill ha en naturlig avtrappning av djurarbete inför 
pension och/eller att eventuell efterträdare inte 
är intresserad av den arbetsbelastning mjölkpro-
duktionen innebär. Vad gäller olika krav på inves-
teringar som motiv till start av samarbetet hänger 
det ofta ihop med att byggnader och inventarier 
är för utslitna för mjölkproduktion men fungerar 
till kviguppfödning. I ett av fallen var det bankens 
begränsande utlåningsmöjligheter för utveckling av 
mjölkföretaget som styrde bytet av produktionsgren. 
Det sista konkreta motivet till att påbörja kontrakte-
rad kviguppfödning är möjligheten att öka lönsam-
heten med befi ntliga resurser. I dessa fall är det en 
förhoppning om att kviguppfödning skall ge bättre 
lönsamhet än den tidigare nötköttsuppfödningen.

Mindre gödsel från kvigor = mer plats för gödsel 
från kor.
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Kviguppfödarnas syn på vilka för- och nackdelar 
som föreligger vid kontrakterad kviguppfödning är 
fördelarna i många fall identiska med motiven till att 
påbörja kontrakterad kviguppfödning. Utöver dessa 
fördelar anges också den prisriskreducering som 
kontrakterad kviguppfödning innebär gentemot att 
sälja djur på den öppna marknaden eftersom det ger 
en mer förutsägbar inkomst. En jämnare inkomst 
påtalas ofta men främst bland de som tillämpar en 
kontraktsmodell med dagshyra och månadsvis av-
räkning. När det gäller nackdelarna är den främsta 
det beroende till ett annat företag som uppstår vid 
denna typ av samarbetet. Beroendet kommer hos 
fallföretagen till uttryck genom de många risker de 
ser i samarbetet. Mest är det risken för uppsägning 
men också risken att mjölkproducenten hamnar på 
obestånd och därmed inte kan betala kviguppfö-
daren. Andra risker som ses som nackdel är smit-
torisken. Dock menar de fl esta företagen att denna 
är mest påtaglig när fl er mjölkbesättningar är knutna 
till samma uppfödare. Samtliga uppfödare i studien 
har numera en mjölkproducent knuten till sig och 
fl ertalet av dem anser att samarbetet kan ses som en 
besättning med två produktionsplatser och därmed 
är smittoriskerna låga. 

Vissa av uppfödarna påtalar också en nackdel 
i form av ett mer uttalat ansvar vid omhänderta-
gandet av andras djur. Båda dessa uppfödare till-
lämpar kontraktsmodellen dagshyra. De anser inte 
att ansvarsbördan har ökat utan att den numera är 
mer påtaglig och uttalad och att detta kan upple-
vas som lite påfrestande. I övrigt påpekar några 
av fallföretagen en sämre lönsamhet jämfört med 
mjölkproduktionen men att det också ska ställas 
till relation till den arbetslättnad och fl exibilitet 
kviguppfödningen medför. Å andra sidan anser de 
övriga fallföretagarna att lönsamheten är likvärdig 
med mjölkproduktionen. Sist men inte minst har 
fl era uppfödare uppfattningen att mjölkproducen-
terna inte har full kunskap kring vad en kalvfärdig 
kviga verkligen kostar att föda upp.

Likaså när det gäller mjölkproducenterna 
återfi nns motiven till att leja ut rekryteringsupp-
födningen i de fördelar de ser med denna typ av 
samarbete. Här nämns också det som i litteraturen 
ansågs vara det främsta motivet till att leja ut kvig-

Vilka för- och nackdelar fi nns i 
kvigsamarbeten?

uppfödningen; att kviguppfödaren har möjlighet att 
producera kvigan till ett lägre pris. Mjölkproducen-
terna ser framförallt att kviguppfödaren kan lägga 
mer tid på kvigan och kan tillhandahålla bättre foder. 
De ser emellertid ett problem i att det sämre fodret 
som kvigorna normalt tilldelas, inte längre kan av-
sättas på gården. Mjölkproducenterna anser också 
att de minskade logistikbehovet bör sättas i relation 
till nackdelen med en ökad mängd djurtransporter. 
En av mjölkproducenterna menar att en fördel är 
att samarbetet kan leda till nya samarbeten.

De främsta nackdelarna är annars, liksom för 
kviguppfödarna, det ökade beroendet av en an-
nan part. I mjölkproducenternas fall är detta mer 
påtagligt eftersom de i många fall har svårare att 
återgå till att föda upp kvigorna i egen regi jämfört 
med vad kviguppfödarens möjligheter att påbörja 
exempelvis nötköttsproduktion. Vidare är faktumet 
att kvigan är den framtida produktionskällan för 
mjölkproducenten och att dess mjölkproduktion 
till viss del bestäms under uppväxten betraktas 
som en potentiell nackdel. En annan nackdel som 
nämns av de fl esta mjölkproducenterna vilken 
förknippas med nyss nämnda nackdel är problemet 
med förlorad kontroll över djuren då de vistas hos 
uppfödaren. De fl esta medger dock att problemet 
inte är så stort eftersom de litar på sin kviguppfö-
dare. Ekonomiskt sett ser producenterna en nack-
del i ett ökat likviditetsbehov delvis på grund av att 
kostnader såsom eget arbete nu skall betalas ut men 
främst är detta kopplat till de samarbetena med 
köp/sälj modell eftersom denna modell tenderar 
att ge ett ojämnt fl öde av utbetalningar. Mjölkpro-
ducenter med kontraktsmodellen dagshyra menar 
att likviditeten inte påverkas nämnvärt. En del av 
producenterna funderar också över lönsamheten i 
arrangemanget eftersom en mjölkproducent med 
en redan effektiv uppfödning av rekryteringsdjuren 
har svårt att öka lönsamheten genom att endast 
uppnå en lägre kostnad för kviguppfödningen. 
Den effektiva producenten kan emellertid nå andra 
större fördelar genom att utnyttja frigjorda resurser 
i mjölkproduktionen.

Nedan ges en sammanfattning av de för- och 
nackdelar mjölkproducenterna och kviguppfödarna 
fann med sina kvigsammarbeten.
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Fördelar
• Lägre tidsåtgång än mjölkproduktion.
• Större fl exibilitet och mer frihet än med 

mjölkkor.
• Kviguppfödningen ställer mindre krav på 

beskaffenhet hos inventarier och byggnader.
• Möjligheten att trappa ned inför pensionen.
• Riskreducering med att föda upp på kontrakt 

jämfört med öppna marknaden.

• Jämn och förutsägbar inkomst

Nackdelar
• Beroendet av mjölkproducenten.
• Osäker lönsamhet i början av samarbetet.
• Smittorisker.
• Ett mer uttalat och påtagligt ansvar att ta 

hand om andras djur.
• Sämre lönsamhet jämfört med mjölkpro-

duktion.
• Fler djur ute på bete under sommaren jäm-

fört vid mjölkproduktion.
• Snedvriden prissättning på grund av mjölk-

producentens okunskap kring kostnaderna 
för att föda upp en kviga.

Fördelar
• Tids- och foderbesparing genom att inte 

behöva sköta kvigorna.
• Minska investeringskostnader genom att 

inte bygga för rekryteringsdjuren.
• Logistikbehoven minskar.
• Ökat fokus på mjölkkorna.
• Möjlighet att utöka koantalet i befi ntlig 

anläggning.
• Möjlighet att föda upp fl er handjur på be-

fi ntliga resurser.
• Kviguppfödaren har bättre och mer resurser 

tillgängliga för att föda upp kvigan.
• Samarbetet kan leda till nya andra sam-

arbeten.

Nackdelar
• Beroendet av kviguppfödaren.
• Mister kontroll under uppfödningstiden.
• Ökad mängd djurtransporter.
• Ökat likviditetsbehov.
• Ingen avsättning för de sämre foderkva-

liteterna.
• Osäkerhet kring om lönsamheten blir bättre 

vid kontraktering av kviguppfödningen.
• Smittorisker

Kviguppfödarens syn på samarbetet Mjölkproducentens syn på samarbetet
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En av de viktigaste åtgärderna för att samarbetet 
mellan mjölkproducent och uppfödare skall fung-
era är att det fi nns en förståelse och tillit mellan de 
båda parterna, kontraktet är till för att säkerställa 
detta. Den huvudsakliga fördelen med ett skriftligt 
kontrakt att det ger en klar beskrivning över de olika 
parternas ansvar och rättigheter, ett dokument som 
kan användas som instruktion och refereras till när 
frågetecken uppstår. Vidare fungerar kontraktet som 
skiljedomare om en tvist skulle uppstå och visar då 
vem som inte följt avtalet. Slutligen ger också det 
skriftliga kontraktet riktlinjer om omförhandlingar 
och uppsägning och skapar på det viset en trygghet 
avseende förutsättningarna i den egna produktionen. 
För att förenkla avtalsförfarandet kan  kontrakt som 
beprövats i andra kvigsamarbeten användas. Finns 
ej möjlighet till detta bör en sakkunnig kontrollera 
kontraktet innan det implementeras. 

Enligt Wolf  (2001) hade 57 % av de amerikanska 
kviguppfödarna ett skriftligt kontrakt med en eller 
fl era av sina mjölkproducenter. En liknande studie 
från Danmark (Marcer Holm, 2008) visade att 
cirka 79 % av de danska kviguppfödarna använde 
sig av skriftliga kontrakt.  Det fi nns fl ertalet olika 
kontraktsmodeller att välja mellan och enligt ame-
rikanska studier är de följande fem de vanligaste 
modellerna i USA.

1.  Dagshyra. Uppfödaren får betalt för varje dag 
kvigan befi nner sig på gården. I denna modell 
äger mjölkproducenten djuret hela tiden och 
bär således den största delen av risken. Upp-
födaren tjänar på att ha djuret så länge som 
möjligt och därför bör krav på inkalvningsålder 
införas här. Normalt står uppfödaren för foder, 
inhysning, arbete och akut veterinärvård medan 
mjölkproducenten står för seminering och rutin 
veterinärvård.

2.  Fastpris. Mjölkproducenten äger djuret under 
hela vistelsen och en fast avgift betalas av mjölk-
producenten för att uppfödaren skall stå för 
foder, inhysning, arbete och akut veterinärvård 
under en viss tidsperiod. Uppfödaren svarar för 
merparten av risken men belönas för att föda 
upp kvigor som möter kontraktets krav så fort 
som möjligt.

Avtalsmodeller inom kviguppfödning
3.  Avgift per kg tillväxt. Kvigorna vägs när de an-

länder till uppfödaren och när de lämnar denne. 
Mjölkproducenten äger djuret under hela vistel-
sen. Metoden är omständlig på grund av all väg-
ning och ger uppfödaren incitament till att föda 
upp tunga djur. En viktbegränsning är således att 
föredra i kontraktet om denna modell tillämpas. 
Normalt sett ingår foder, inhysning, arbete och 
akut veterinärvård medan mjölkproducenten står 
för seminering och rutin veterinärvård.

4.  Fast avgift plus en rörlig avgift. Mjölkprodu-
centen äger djuret under hela vistelsen och betalar 
en fast avgift för inhysning och arbete samt en 
rörlig avgift för foder. Modellen passar bäst då 
foderkostnaden varierar mycket.

5.  Köp/sälj. I detta fall köper uppfödaren kalven 
av mjölkproducenten och mjölkproducenten 
köper sedan tillbaka den färdiga kvigan. Således 
äger uppfödaren kvigan under hela perioden. 
Modellen skjuter över merparten av riskerna på 
uppfödaren och ger mjölkproducenten liten kon-
troll över djuret. Normalt sett ingår allt i priset 
i denna modell. Ibland är modellen förknippad 
med en option vilken innebär att mjölkproducen-
ten inte behöver köpa tillbaks alla djuren.

Enligt en amerikansk studie är antigen dagshyra 
eller köp/sälj att föredra eftersom dessa modeller 
fördelar risken i produktionen, kontrollen över dju-
ren och kostnaden för kontroll av uppfödaren på 
bästa sätt mellan mjölkproducenten och kvigupp-
födaren. Detta styrks av Wolf  (2003) som hävdar 
att cirka 52 % av de amerikanska kviguppfödarna 
använde sig av daghyramodellen och cirka 13 % av 
köp/sälj modellen vilka var de två mest använda. I 
den tidigare nämnda danska studien (Marcer Holm, 
2008) visades att danska kviguppfödare till 86 % 
utnyttjade dagshyramodellen och 7 % hade köp/
sälj avtal. Resterande 7 % hade en kombination av 
dessa två modeller.
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Kvigsamarbetets form och innehåll bland 
de intervjuade
Bland fallföretagen i denna studie tillämpar sex av 
dem kontraktsmodellen köp/sälj och fyra model-
len dagshyra. Kontraktsmodellerna kan delas in i 
tre typer. Den första typen är dagshyra kontrakt där 
mjölkproducenten betalar en summa per dag och 
djur till uppfödaren. Avräkning sker varje eller varan-
nan månad. Mjölkproducenten äger djuret och har 
större kontroll över de beslut som rör djuret. Den 
andra typen är köp/sälj kontrakt med fasta priser. 
Kviguppfödaren köper kvigkalven av mjölkprodu-
centen till ett fast pris varefter denne köper tillbaks 
den kalvfärdiga till ett fast pris. Avräkning sker vid 
leverans, uppfödaren äger djuret och har större kon-
troll över beslut som rör djuret. Den tredje modellen 
är också köp/sälj kontrakt fast med variabla priser. 
Förutsättningarna är desamma som för föregående 
modell men här bestäms priserna utifrån antingen 
ett fast kilopris och/eller marknadspris. Vanligast i 
studien var köp/sälj kontrakten. Till skillnad från 
både Danmark och USA tycks svenska kvigsamar-
beten i hög grad tillämpa köp/sälj modellen framför 
dagshyra. 

Fördelen med köp/sälj kontraktet med fasta 
priser är att prisrisken minskar och kviguppfödaren 
har incitament till att inte förlänga produktionstiden 
utan att föda upp kvigan så snabbt som möjligt. 
En risk med detta är att kvigan då kan växa för 
snabbt under den period runt könsmognaden då 
juversättningen sker med följd att juvret bildar för 
lite funktionell vävnad och hennes mjölkproduce-
rande förmåga blir nedsatt. En åtgärd för att minska 
denna risk är att införa krav på inkalvningsålder i 
samarbetet. Fördelen med köp/sälj med varierande 
prissättning är att den ger bättre följsamhet i pris-
sättningen. Nackdelen med denna typ av modell 
som följer marknadspriser är att prisrisken ökar. 
Prisrisken kan dock reduceras genom att ta medel-
priset av marknadspriset över en längre tidsperiod. 
Risken med denna modell baserad på fast kilopris 
är att det ger kviguppfödaren incitament att föda 
upp tunga kvigor. Åtgärden för detta är att sätta 
krav på vilken vikt kvigan skall ha vid leverans till 
mjölkproducenten. När det gäller dagshyra kontrak-
tet är dess starka sida att ett lägre likviditetsbehov 
jämfört med de andra kontraktstyperna. Risken är 
dock att uppfödaren får incitament att föda upp så 

gamla djur som möjligt. Åtgärden är att defi niera en 
högsta tillåtna inkalvningsålder.

Beslutsrätt i samarbetet
Besluten förknippade med kviguppfödning kan de-
las in i två grupper; dels produktionsbeslut och dels 
planeringsbeslut. Produktionsbesluten avser dels vil-
ket foder som skall användas och när behandling bör 
sättas in. När det gäller fodret är det kviguppfödarna 
som beslutar om detta och det är även de som står 
för foderkostnaderna. Mjölkproducenten kan dock 
exempelvis ha krav på att kvigorna skall ha en stor 
andel grovfoder för att bli bra grovfoderomvandlare. 
Beslut om behandling är i de fall där kviguppfödaren 
bär kostnaden dennes sak att besluta om men i de 
fall där mjölkproducenten står för behandlingskost-
naden är det denne som tar beslutet efter det att 
kviguppfödaren uppmärksammat behovet. Desto 
större vikt för mjölkproducenten är planerings-
besluten som består av beslutet när en kviga skall 
slås ut (eller antal semineringsförsök) samt beslut 
om vilken tjur som skall användas. Tjurvalet är i de 

Köp/sälj är den vanligaste avtalsmodellen bland de 
undersökta samarbetena i examensarbetet.
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fl esta fall bland mjölkproducentens beslut eftersom 
det ingår i avelsarbetet i mjölkbesättningen. I ett 
fall har kviguppfödaren stått för tjurval men då har 
också uppfödaren äganderätten till djuret. Likaså 
anses beslutet om när en kviga skall slås ut så pass 
viktigt för mjölkproducenten i och med att denne 
då förlorar en framtida mjölkko att det ligger hos 
mjölkproducenten.

Krav på respektive part
Alla samarbetena i examensarbetet har uttalade rikt-
linjer vad gäller de tidramar som samarbetet löper 
inom. En av de viktigaste parametrarna inom kvig-

produktion är inkalvningsåldern och den i kombina-
tion med ålder vid leverans till kviguppfödaren samt 
inom vilken tid innan kalvning som kvigan levereras 
till mjölkproducenten defi nierar de grundläggande 
tidsangivelser som mjölkproducenten behöver för 
att planera produktionen. Likaså för kviguppföda-
ren är dessa parametrar nödvändiga för att planera 
uppfödningen. Även ålder vid seminering är viktig 
att koordinera. En viktig kvantitetskoordinering 
för framförallt kviguppfödaren är antal levererade 
kalvar per tidsperiod för att underlätta planeringen 
i stallet. Bland fallföretagen i studien är detta inte så 
vanligt vilket kan bero på att antalet kan variera och 
man vill då inte låsa sig vid ett visst antal. Samtidigt 
är detta en del av den fl exibilitet som fl era av före-
tagen nämner som viktig. Kvantitetskoordinering 
från mjölkproducenten sida anger ofta att kvigorna 
skall kalva in jämnt fördelade över året. Vissa av 
kviguppfödarna ansåg detta som en svår del att 
uppfylla, framförallt de vars betesdrift enbart var 
uppbyggd av naturbetesmarker, eftersom seminering 
under betessäsongen avsevärt försvåras när djuren 
inte kan tas in och brunstkollen försvårades av att 
betena många gånger är utspridda.

Andra krav som kan ställas på kviguppfödaren 
för att säkerställa kvalitet är viss vikt på kvigan vid 
leverans, viss hullpoäng, frisk kviga vid leverans, 
juverhälsogaranti samt olika typer av smittskydds-
åtgärder som deltagande i salmonellaprogram. I 
vissa fall har också krav på foder och foderstat samt 
avmaskning tillämpats. Även kviguppfödaren ställer 
krav på mjölkproducenten i form av friska kalvar vid 
leverans, minimum vikt vid leverans samt avhornade, 
BVD- och Leukosfria, avvanda och ringormsvacci-
nerade. De fyra sistnämnda kan anses vara standard 
i samarbetet. 

Viktigt att komma ihåg i samband med krav är 
vilka påföljderna blir om kraven inte följs. Enklast 
är prisavdrag.

I tabell 1 ges en sammanfattning av tidsramar 
och beslutsgång i de olika samarbetena studerade i 
examensarbetet. Kolumnen ”Tid vid återtransport” 
avser tiden kvar till kalvning.

Oftast beslutar kviguppfödaren om vilken foderstat 
kvigorna skall ha.

Åkermarksbete kring stallet hos kviguppfödaren kan 
vara av vikt för att förenkla vid seminering under 
betesperioden.
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Tabell 1. Sammanfattning av tidsramar och beslutsgång i de olika samarbetena
Vem tar beslut om:

Ålder vid 
insättning

Tid vid 
återtran-

sport

Inkalv-
nings-
ålder

Semine-
rings-
ålder

Foder-
val Tjurval

Behand-
ling

Kviguppfödare  1 KU KU/MP KU 2-3mån Några 
veckor

24 mån Ca 15 mån

Kviguppfödare  2 KU MP KU/MP 3 mån 2 mån 24 mån Ca 14 mån

Kviguppfödare  3 KU/MP MP - 3 mån 2 mån 24 mån -

Kviguppfödare  4 KU/MP MP KU/MP 2 mån 2 mån 24-26 mån Ca 15 mån

Kviguppfödare  5 KU MP KU/MP 14-15 mån 1mån 23-30 mån 17-20 mån

Kviguppfödare  6 KU MP KU/MP 3 veckor 1-2 mån 24-30 mån 14-15 mån

Mjölkproducent 1 KU MP KU 6mån Dräktighet 
-1 mån

24 mån Ca 15 mån

Mjölkproducent 2 KU MP KU/MP 2 veckor 3 veckor – 
2 mån

24 mån Ca 15 mån

Mjölkproducent 3 KU MP KU 2-4 mån Ca 1 mån 24 mån Ca 15 mån

Mjölkproducent 4 KU MP KU 1 vecka -
2 mån

Ca 1 mån Max 
27 mån

Ca 15 mån

Transport av djuren
När det gäller tidsramarna är det också viktigt att 
beakta de lagkrav som fi nns kring transport av 
nötkreatur. Djurskyddsbestämmelserna fastställer 
att vid transporter över 50km får djuret inte fl yttas 
senare en 28 dygn innan troligt kalvningsdatum. 
Vid transporter under 50km avgör djurets kondi-
tion transportmöjligheterna. Om kalvarna skall vara 
helt avvanda vid leverans kan de tidigast vara hos 
uppfödaren åtta veckor efter födsel i konventionell 
produktion och 12 veckor i KRAV certifi erad eko-
logisk produktion. I övrigt är kravet i djurskyddsbe-
stämmelserna att en kalv tidigast får transporteras 
två veckor efter födsel. Dessutom är de allmänna 
riktlinjerna att en kalv bör vara en månad gammal, 
vara avvand minst två veckor samt vara i normal 
storlek för sin ålder innan transport sker till annan 
besättning.

Djurskyddsbestämmelserna reglerar också ut-
formningen av transportvagnen. Bland de studerade 
samarbetena är det vanligast att parterna delar på 
transporterna men i vissa fall har den parten med 
bäst transportutrustning skött alla transporter, detta 
skall då justeras för i prissättningen.

Risker med samarbetet
Risker som nämns bland fallföretagen i studien är 
risken för uppsägning, den andre partens betal-
ningsförmåga, risk att bli osams, smittorisker samt 
de stöd som är kopplade till produktionen. Risken 
för uppsägning är i de fl esta fallen fördelad mellan 

parterna eftersom de är ömsesidigt beroende av 
varandra. Men i fall där den ene är mer beroende 
av den andre på grund av exempelvis större andel 
specifi ka investeringar bär den större delen av 
risken i samarbetet. Risken för att den andre par-
tens betalningsförmåga skall brista kan reduceras 
genom att göra kreditbedömning. Risken för att 
bli osams och de kostnader som kan uppstå i och 
med det reduceras genom att upprätta skriftliga 
kontrakt. Risken att stöden kopplade till kvigupp-
födningen förändras är svår att reducera. Korta 
avtalsperioder skulle emellertid minska denna risk 
då stöden med betydande sannolikhet förändras 
på längre sikt. Smittoriskerna diskuteras bland 
fallföretagen. Vissa menar att smitta kan komma 
från ett stort antal källor medan andra anser att 

En funktionell kreatursvagn är viktig då många trans-
porter av djur sker inom kvigsamarbeten.
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eftersom endast en mjölkproducent är knuten 
till varje kvighotell kan de betraktas som en och 
samma besättning. Åtgärder har dock vidtagits 
för att reducera denna risk. Standardiserade krav 
på kalven såsom BVD- och Leukosfri samt ring-
ormsvaccinerad och krav på deltagande i salmo-
nellaprogram. Den absolut främsta åtgärden är 
ändå att kviguppfödaren endast föder upp djur 
åt en producent.

De produktionsrisker som är förknippade med 
kviguppfödningen är utslagna djur som inte blir 
dräktiga och självdöda djur. Nära nog alla fallfö-
retag tillämpar principen att den som äger djuret 
står för risken. Således erhåller ägaren till djuret 
alla eventuella intäkter och bär samtliga kostnader 
i samband med något av dessa fall. Någon direkt 
kompensation för denna risk tycks inte fi nnas vid 
jämförelse med prissättningen i de olika fallen. Även 
om mjölkproducenten inte äger djuret står han 
indirekt för en del av risken eftersom han förlorar 
en framtida mjölkko. 

Vad händer vid en eventuell tvist
De intervjuade lantbrukarna är överens om att sam-
arbetet inte bör fortsätta om så grava tvister uppstår 
att de inte går lösa på egen hand mellan parterna. 
Dock bör ett tvisteförfarande defi nieras i kontrak-
tet och då framförallt vilken tredje part som skall 
nyttjas för lösning av tvisten. Företrädesvis används 
domstol som tredje part.

Omförhandling av kontrakt
Omförhandlingen är viktig för att kunna ändra 
kontraktsvillkoren och prissättningen. Bland fallfö-
retagen i examensarbetet gäller att i de fall omför-
handling förekom var det oftast bara om priset och 
det skedde i de fl esta fallen årligen.

Uppsägning av kontrakt
Villkoren för uppsägning skall defi nieras i kon-
traktet. Här gäller att främst fundera över hur 
lång uppsägningstid som är att föredra. Denna 
tid bör vara varierande för parterna eftersom det 
tar ungefär två år innan kalven blivit kalvfärdig 
kviga. Uppsägningstidens längd beror också på 
hur beroende de olika parterna är av samarbetet. 
För kviguppfödare som inte har äganderätten un-
der uppfödningen och därmed inte innehar något 
djurkapital kan en längre uppsägningstid vara att 
föredra eftersom det skulle ta lång tid att återupp-
bygga djurkapitalet vid en eventuell uppsägning. 

De studerade fallföretagen visar att mellan ett till 
två års uppsägningstid är normalt. 

Avslutningsvis ges en sammanfattning i tabell 
2 av hur de olika avtalsformerna formellt påverkar 
några viktiga aspekter i samarbetet.

Ekonomi
I fi gur 1 nedan har respektive studerat samarbete 
räknats om till dagshyra för att möjliggöra en jämfö-
relse. Denna omräkningen av fallföretagens prissätt-
ning gav medelpriset 15,29 kr/dag men med en stor 
spridning mellan 12,30 kr/dag och 17,40 kr/dag. 
Denna variation visar på den vikt av att kalkyler 
upprättas som är anpassade till de enskilda företa-
gen i samarbetet. I kontraktet skall också uttryckas 
hur avräkningen sker. Vanligast i köp/sälj kontrakt 
är vid leverans och i dagshyrakontrakt månadsvis. 
Detta påverkar då likviditetskravet för respektive 
producent. Generellt sett ger köp/sälj kontraktet 
ett större likviditetsbehov för båda parter, kvig-
uppfödaren får ligga ute med alla kostnader och 
mjölkproducenten skall betala den överenskomna 
summan vid leverans. Ur den synpunkten är dags-
hyra kontraktet att föredra eftersom det delar upp 
betalningen. Problemet är mest aktuellt i början 
av kontraktsperioden eftersom det då tar cirka 21 
månader innan kviguppfödaren får första betal-
ningen. Skillnaderna i likviditetsbehov jämnar dock 
ut sig när produktionen kommit igång och kan bli 
obefi ntliga vid större volymer djur. Säsongsvaria-
tion kan ändock leda till likviditetsproblem vilket 
några av fallföretagen nämner. 

Den bästa metoden för att undvika smittor är att 
kviguppfödaren endast tar kalvar från en mjölk-
producent.
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Tabell 2. Slutsatser kring hur olika faktorer påverkas av val av avtalsmodell
Kontraktsmodell/
Faktor

Köp/sälj
Fast pris

Köp/sälj
Varierande pris

Dagshyra

Äganderätt KU KU MP

Prissättning Fastställt pris/djur Pris/kg el. marknads-
pris

Pris/djur och dag

Avräkning Vid leverans Vid leverans Månadsvis

Likviditetsbehov Högre Högre Lägre

Vad ingår i priset?
Foder, skötsel, byggnad KU KU KU

Veterinär (ordinarie/akut) KU/KU KU/KU MP/MP

Semin (besök/dos) KU/MP KU/MP MP/MP

Försäkring (djur/brand) KU/KU KU/KU MP/KU

Transport (kalv/kviga) KU/MP KU/MP MP/MP

Produktionsrisker
Utslagna djur KU KU MP

Självdöda djur KU KU MP

Beslutsrätt/kontroll
Foder KU KU KU/MP

Behandling KU KU MP

Tjur MP MP MP

Utslag KP/MP KP/MP MP

Risk med kontraktsmodell För snabbt växande 
djur

För tunga djur, prisrisk För gamla djur

Åtgärd Lägsta inkalvningsål-
der, rekommenderad 

inkalvningsvikt

Högsta inkalvningsvikt, 
medelpriser

Högsta inkalvningsålder
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Figur 1. Sammanställning av prissättningen.



12

Tabell 3. Sammanfattning av de ekonomiska förutsättningarna i samarbetet

Typ av 
avtals-
modell

Vad ingår i priset? Vem 
äger 

djuret?

Vem 
står 

för trans-
port?

Betal-
nings-
rutin

Skötsel 
& foder

Semi-
nering

Veteri-
när

Kviguppfödare  1 Köp/sälj, 
Fast/kilo 

pris

X X X KU KU/MP Vid 
leverans

Kviguppfödare  2 Köp/sälj, 
Fastpris

X X* - KU KU/MP Vid 
leverans

Kviguppfödare  3 Köp/sälj, 
Fastpris

X X* - KU KU/MP Vid 
leverans

Kviguppfödare  4 Köp/sälj, 
Marknads-

pris

X X* X KU KU/MP Vid 
leverans

Kviguppfödare  5 Dagshyra X - - MP MP Varje 
månad

Kviguppfödare  6 Dagshyra X - - MP MP Varje 
månad

Mjölkproducent 1 Köp/sälj, 
Kilopris

X X X KU MP Vid 
leverans

Mjölkproducent 2 Dagshyra X - - MP MP Varje 
månad

Mjölkproducent 3 Köp/sälj, 
Fastpris

X X X KU MP Vid 
leverans

Mjölkproducent 4 Dagshyra X - X MP KU/MP Varannan 
månad

* Semineringskostnaden ingår i priset men ej merkostnaden för dyrare tjurar.

Vad ingår i priset
Basen för vad som ingår i priset oavsett kontrakts-
modell i de olika samarbetena i studien är foder, 
skötsel och byggnad för kvigan. Sedan skiljer det sig 
åt mellan kontraktstyperna. Dagshyratypen anger ge-
nerellt sett att mjölkproducenten står för kostnaden 
för veterinär och semin (i ett fall stod kviguppföda-
ren för veterinärkostnader). I köp/sälj kontrakten 
varierar det mer men oftast står kviguppfödaren för 
veterinärkostnader samt semineringsavgiften exklu-
sive kostnaden för dosen. Den sistnämnda faktorn 
kan spela en viktig roll då kviguppfödaren annars 
får incitament till att endast använda ungtjurar. När 
det gäller försäkringskostnader står uteslutande 
kviguppfödaren för brandförsäkring eftersom dju-
ren befi nner sig på dennes gård. Djurförsäkringen 
betalas av den part som äger djuret. Slutligen vad 
det gäller transportkostnaderna delas de oftast lika 
mellan parterna genom att mjölkproducenten trans-
porterna kalvarna och kviguppfödaren kvigorna 
eller att man kör varannan gång. 

Prissättning
Prissättningen bör ske så rättvist som möjligt så 
att båda parter tjänar på samarbetet. Av vikt är att 
beräkningar genomförs utifrån båda parters förut-

sättningar. Mjölkproducenten bör också analysera 
vad de frigjorda resurserna kan användas till och inte 
bara jämför produktionskostnaderna. De poster i 
kvigkalkylen som ofta är starkt varierande mellan 
olika gårdar är framförallt foderkostnaden, kapital- 
och arbetskostnad. Moderna stallar är lättarbetade, 
högteknologiska, och kostnaden är fördelad på 
större kapitalkostnad än arbetskostnad. När det 
gäller de studerade kviguppfödarna är fallet ofta 
att äldre, mer tungarbetade och lågteknologiska 
stallar används med följden att kapitalkostnaden är 
lägre men arbetskostnaden högre. Erfarenhet från 
mjölkstallar visar dock att den totala kapital- och 
arbetskostnaden ligger i samma härad oavsett för-
delningen mellan dem.

Ytterligare en faktor som kan inverka på pris-
sättningen är de stöd som är förknippade med 
produktionen. Det kan vara mycket kontroversiellt 
huruvida stöden skall behandlas som särintäkt för 
kviguppfödningen, särintäkt för växtodlingen eller 
som en samintäkt eftersom de både är kopplade 
till antal djurenheter (de) och areal. De studerade 
fallföretagen har betraktat dem som en samintäkt 
där den som äger djuret tar hela stödbeloppet. I 
vissa fall där äganderätten kvarstått hos mjölkpro-
ducenten har uppfödaren gått miste om stöden. 



13

Lösningarna har då varit fl era. Två uppfödare har 
egna djur för att få ut stöden och två av uppfödarna 
kommer ändra kontraktet så att dagshyran kvarstår 
men äganderätten övergår till uppfödaren under 
uppfödningsperioden.

Beroende på vem som innehar äganderätten föl-
jer olika mängd administration. Alla nötkreatur skall 
idag registreras i det Centrala nötkreatursregistret 
(cdb). När äganderätten övergår till kviguppfödaren 
skall djuret föras ur mjölkproducentens register och 
in i kviguppfödarens register, och vice versa när 
mjölkproducenten köper tillbaks djuret. Vid samar-
beten där mjölkproducenten behåller äganderätten 
behöver endast mjölkproducenten bokföra djuret 
som tillfälligt ute, för att vid återtaget bokföra det 
som åter från tillfälligt ute, förutsatt att intentionen 
är att samma individ skall tillbaks till mjölkproducen-
ten. Detta innebär att om mjölkproducenten behåller 

äganderätten minskar den totala administrativa bör-
dan inom samarbetet. Men grundtanken skall ändå 
vara att fördela äganderätten så att stödbeloppet 
totalt sett maximeras inom samarbetet, varefter om 
behov fi nns en uppdelning mellan parterna kan ske.  

Avslutningsvis har mjölkproducenten betydande 
möjligheter att öka lönsamheten genom att leja ut 
sin rekryteringsuppfödning, dels genom att kost-
naderna minskar för uppfödningen och ett större 
fokus kan läggas på mjölkkorna men framförallt 
om situationen är den rätta och antalet kor kan öka. 
Likaså kivguppfödaren har stor potential att gene-
rera en god lönsamhet. Dels genom att bedriva en 
konkurrenskraftig kviguppfödning och dels genom 
att erhålla stödbelopp från exempelvis naturbeten. 
Denna typ av produktion kan i många fall vara lön-
sammare och mindre priskänslig än den alternativa 
nötköttsuppfödningen. 

Tillgång till naturbete för kviguppfödaren kan vara en viktig lönsamhetsfaktor.
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En analys av fallföretagens åsikter om vad som är 
viktigt för att samarbetet skall fungera visar att de 
alla på ett eller annat sätt nämner begreppet tillit. 
Tilliten är viktigast för mjölkproducenterna efter-
som de förlitar sig på kviguppfödarens förmåga att 
försörja dem med nya mjölkkor. Även för kvigupp-
födarna är tilliten mycket väsentlig och det kan vara 
svårt att få till stånd ett funktionellt samarbete om 
mjölkproducenten är tvungen att bevaka kvigupp-
födaren i brist på tillit.

En övervägande del av de intervjuade lantbru-
karna anser att ett skriftligt avtal är nödvändigt för 
tilliten skull. Det skriftliga kontraktet ger en säkerhet 
genom att vara vägledande och om konfl ikter skulle 
uppstå. Vidare råder det olika idéer om vad som 
skapar tillit. De faktorer som nämns är att det fi nns 
en personkemi mellan parterna, korta avstånd mel-
lan gårdarna, parterna har kännedom om varandra 
sedan tidigare samt att kviguppfödaren tidigare varit 
mjölkproducent. Parternas tidigare kännedom är 
enligt vissa av företagen inte avgörande och i vissa 
fall kan det vara bättre att parterna inte står varandra 
för nära i det fall en schism skulle uppstå. De fl esta 
av lantbrukarna är överens om att en kviguppfödare 
med tidigare erfarenhet av mjölkproduktion är posi-
tivt för tilliten och hela samarbetet. Avståndet mellan 
parterna är av betydelse och i vissa fall avgörande. 
Flera av de studerade samarbetena i examensarbetet 
är emellertid lyckade trots långa avstånd. 

Ett gott samarbete

De fl esta av fallföretagen anser att samma inhys-
ningssystem hos kviguppfödaren som hos mjölkpro-
ducenten förenklar samarbetet. Framförallt är det 
mjölkproducenterna som framför detta och menar 
på att det viktigaste är att det sista inhysningssyste-
met hos kviguppfödaren är av samma typ som hos 
mjölkproducenten. Ett likartat inhysningssystem 
underlättar kvigans acklimatisering till det nya stallet 
och dess rutiner.

För att motivera parterna till ett mer långsiktigt 
engagemang i samarbetet är de främsta verktygen 
avtalslängd och mängden specifi ka investeringar. 
För mjölkproducenten innebär specifi k investering 
att denne inte bygger för rekryteringsdjuren och för 
kviguppfödaren innebär det att denne gjort investe-
ringar specifi kt för kviguppfödningen. De fl esta av 
fallföretagen har kontrakt som löper tillsvidare men i 
två fall är avtalstiden fem år. I dessa fall är det minst 
en part som har betydande specifi ka investeringar. 
Längre avtalslängder kan diskuteras men då bör has 
i åtanke att till exempel stöden inom lantbruket och 
dess nivå är osäker på längre sikt. Generellt anser inte 
kviguppfödarna att de har så betydande specifi ka 
investeringar eftersom de lika gärna kan använ-
das till nötköttsproduktion. Behovet av en längre 
avtalsperiod för en mjölkproducent som inte har 
lämpliga byggnader för rekryteringsdjur eller ökat 
koantalet i samband med att samarbetet inleddes är 
större. Sammantaget kan sägas att avtalslängden och 
långsiktigheten i samarbetet styrs av storleken på den 
specifi ka investeringen och planeringssituationen.

Samma inhysningssystem hos kviguppfödaren som 
hos mjölkproducenten underlättar för samarbetet.
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