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För fyra år sedan infördes robot-
mjölkning på Bolströ gård utan-
för Köping. då var den super-
modern. nu finns redan mer 
avancerad, internetbaserad, 
teknik. Mjölkbönderna blir allt-
mer beroende av ett snabbt och 
stabilt bredband för att möta 
utvecklingen.
– Med fiber kommer
möjligheterna, säger niclas 
Gustafsson som står i begrepp 
att ansluta sin gård till fiberkabel.
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”Robot-
bönderna”

vill leva fiber-
rikt

bolströ gård har cirka 300 djur. 
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Niclas och clas-Göran Gustafsson 
driver tillsammans den gamla släkt-
gården bolströ.
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B
olströ är en gammal släkt-
gård. Niclas Gustafsson 
köpte den 1998 av sin fars 
farbror som då var 87 år 
och inte orkade längre. 

Ända till 1990 hade han haft mjölk-
kor på gården. Den gamla ladugår-
den finns kvar, men bakom den står 
den nya från 2008, som byggdes när 
systemet med robotmjölkning in-
stallerades. 

De kor som nu lever på gården 
har ett helt annat liv än de som 
fanns här före 1990. Och de männis-
kor som förr traskade över gårds-
planen i gryningen, på väg för att 
mjölka, skulle antagligen tycka att 
de hamnat på en annan planet om 
de kunde se hur det går till i dag. 

niclas gustafsson bor här med sin 
fru och deras tre barn, tre, fem och 
sju år. Han driver gården tillsam-
mans med sin far Clas-Göran Gus-
tafsson, som har en mindre gård i 
närheten.

När vi öppnar dörren till ladugår-
den blänger en ko på oss från mjölk-
ningsroboten. Hon fixar sin mjölk-
ning själv. Hon går in, mjölkas, och 
går ut igen när det är färdigt.

En trappa upp är det kaffepaus 
för Niclas, Clas-Göran och Sofie 

Öhman som är anställd djurskötare. 
Mjölkningen pågår hela tiden, dyg-
net runt, utan deras medverkan om 
allt fungerar som det ska. 

– Det gör oss fria att arbeta med 
annat och sköta om djuren på annat 
sätt, förklarar Niclas.

han kommer hit vid halv åttatiden på 
mornarna, efter att ha kört barnen 
till förskola och skola. Då skaffar 
han sig först en snabb överblick av 
läget på datorn och kollar att mjölk-
ningen fungerat som den ska under 
natten. Sedan är det dags att titta 
till djuren. Tillsammans med Sofie 
och Clas-Göran arbetar han med att 
utfodra kalvarna, raka rent från göd-
sel, ströa liggplatserna och göra rent 
vattenkoppar och vattenkar.

– De första två timmarna går i 

princip åt till rutingrejer. Vad vi gör 
sedan beror på vad som är på gång. 
Det kanske är en ko som har kalvat, 
något som måste repareras eller ut-
omhusarbete. Vi odlar en del spann-
mål också – gräs och majs – som 
framför allt går till djurfoder. Om 
ingenting oförutsett händer brukar 
jag kunna sluta vid 16-tiden. Men ofta 
tar jag en kvällsrunda också för att se 
till att allt är okej, berättar Niclas.

gården producerar cirka en miljon 
liter per år. Den har 140 mjölkande 
kor och varje år föds ungefär 160 
kalvar. Det är en besättning för två 
robotar. Antalet robotar är det mo-
derna måttet på djurbesättningen på 
en mjölkgård. Två är vanligt. 

Korna rör sig i vissa banor, men 
styr mycket själva. Mellan maj och 

regeringens  bredbandsstra-
tegi innebär att 90 procent av 
alla hushåll och företag bör ha 
tillgång till bredband om minst 
100 mb/sekund år 2020. 
I budgetpropositionen  för 
2013 anslog regeringen 600 mil-
joner kronor extra till utbyggnad 
av bredband på landsbygden. 
därmed anslås totalt närmare 

1,1 miljard kronor för detta inom 
ramen för landsbygdsprogram-
met.
landsbygsdsprogrammet  
handläggs av länsstyrelsen el-
ler Sametinget. Stöd för bred-
bandsutbyggnad kan sökas av 
till exempel byalag, andra lokala 
utvecklingsgrupper eller kom-
muner. 

kanalisationsstöd kan  också 
sökas hos länsstyrelsen för att 
dra tomrör för bredband.
Fiber till byn  är ett samver-
kansprojekt mellan Stadsnäts-
föreningen (SSnf) och lrF 
som ska ge information och 
vägledning om hur man kan 
åstadkomma ett eget nät inom 
sin by. 

bredband på landet        Strategi>>

Niclas Gustafsson 
får mer tid till an-
nan omvårdnad av 
djuren när mjölk-
ningen sker auto-
matiskt.

»Det går en 
fiberkabel 
som vi kan 
ansluta 
till bara 
800 meter 
bort.»

niclas
gustafsson



nr 7 2012   impul s   7

en effektiv mjölkproduktion. Utan 
kalvar ingen mjölk, säger Niclas.

men det är inte bara själva gårdens 
drift som kräver ett snabbt och 
stabilt bredband, menar han. Det 
handlar om de samlade förutsätt-
ningarna för familjer att kunna leva 
på landsbygden. Många lantbrukare 
är i dag gifta med någon som har 
ett helt annat jobb och som har stor 
nytta av att kunna arbeta hemifrån. 
Niclas fru är till exempel konstruk-
tör på företaget Abetong. 

– Hon arbetar i Kvicksund och 
sitter mycket uppkopplad mot före-
tagets huvudkontor i Växjö. Med 
snabbare bredband skulle hon del-
vis kunna arbeta hemifrån. Och när 
våra barn blir större kommer de 
också att bli alltmer beroende av 
internet.

För just den här gården och när-
liggande fastigheter är förutsätt-
ningarna att dra in fiber ovanligt 
gynnsamma.

– Det går en fiberkabel som vi kan 
ansluta till bara 800 meter bort och 
marken hör till gården, så grävarbe-
tet klarar vi själva, säger Niclas. Det 
gör också att kostnaden för anslut-
ning blir ovanligt låg, cirka 6 000 
kronor per hushåll, för de åtta fas-

augusti kan de gå ut när de vill och 
gillar de inte vädret är det bara att 
vända och gå in igen.

– De tycker inte om regn eller 
stark sol. Bäst är det på sommar-
nätterna. Då är de gärna ute, säger 
Clas-Göran.

Mjölkbönderna är i dag pressade, 
och stora, allt effektivare, produk-
tionsanläggningar behövs för att få 
lönsamhet på sikt.

– Ska vi kunna ta ut lön i en verk-
samhet som den här måste ersätt-
ningen egentligen ligga på minst 
tre kronor litern, i dag ligger den på 
2,80. Den har gått ner bara sedan 
förra året, då den var 3,60 förklarar 
Clas-Göran Gustafsson.

i dag har gården ADSL-uppkopp-
ling. Men fiberbredband är nyckeln 

till att kunna arbeta ännu effekti-
vare och använda den senaste tek-
niken, till exempel en robot som 
hela tiden analyserar mjölken. Med 
en sådan analys skulle det bli ännu 
bättre styrning på gårdens produk-
tion, förklarar Niclas. 

– Vi skulle upptäcka om en ko hål-
ler på att bli sjuk mycket snabbare 
än vad vi kan se med blotta ögat. Det 
kan till exempel vara indikationer 
på att hon har juverinflammation 
eller ätstörningar. Hon kanske äter 
för lite i förhållande till den mängd 
mjölk hon levererar. En högprodu-
cerande ko är som en elitidrottare 
och kan drabbas av energibrist. Då 
måste hon ha extra tillskott. Och vi 
skulle direkt se när de är dräktiga 
eller brunstiga. Att inseminationen 
fungerar optimalt är en viktig del i 

»

Niclas med hunden 
Nike. på 1940-talet 
drevs gården av Nic-
las farfar och hans 
bröder. Den gamla 
ladugården står 
kvar vid sidan av 
den nya, från 2008.

Korna på bolströ 
gård sköter både 
mjölkning och rykt-
ning själva, med 
hjälp av mjölknings-
robot och automa-
tisk ryktborste.
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tigheter som kommer att ansluta sig 
i området.

Vi går ner till djuren igen för att få 
en bild av hur det hela fungerar. Kor 
och kalvar tittar på oss med nyfikna 
ögon, nafsar i våra kläder och hälsar 
på hunden Blaze – en fem månader 
gammal rhodesian ridgeback som 
tillhör djurskötaren Sofie. Ensilaget 
i mitten fylls på automatiskt varan-
nan timme. Det mumsas och tuggas. 
Några kor ligger och vilar, andra 
traskar omkring och tar kanske ett 
varv mot den stora ryktborsten som 
hänger från taket och som börjar 
rotera när korna puttar till den.

Nummer 565 står för sig själv i en 
avgränsad del av ladugården. Hon 
är präktigt tjock och ska kalva när 
som helst. Själva kalvningen brukar 
kon klara utan hjälp. Sedan får hon 
ta hand om kalven under några tim-
mar, slicka den ren och låta den dia 
en första gång. Men längre än så får 
den inte stanna kvar hos sin mamma.

– Separationen blir jobbigare 
för dem om man väntar för länge, 
förklarar Niclas. Då kan de stå och 
ropa till varandra från olika delar 
av ladugården. Men om man flyttar 
kalven ganska snabbt reagerar inte 
kon så mycket.

Vid en hastig blick kan man tro att 
det som hänger i remmar runt kor-
nas halsar är gammaldags koskällor. 
De påminner i formen om sådana, 
men är i själva verket den transpon-
der som styr varje kos mjölkning. 
När hon går fram mot mjölkningsro-
botens grind visar transpondern om 
det är dags för mjölkning eller om 
hon ska vänta och gå ut i ladugården 
ett tag först. Grindar styr hennes väg. 

Nya kor måste ha lite hjälp första 
gången i mjölkroboten så att de lär 
sig hur de ska gå in och ut. Också 
roboten måste ställas in med hjälp 
av en joystick som visar hur just den 
nya kons spenar sitter. De mäts in 
med hjälp av en kamera och två la-
serstrålar.

Om någon ko skulle fuska med sin 
mjölkning skvallrar roboten om det. 

– Här syns det att några kor är 
rödmarkerade, säger Niclas och vi-
sar några lysande röda fält på data-
skärmen. 

på skärmen kan han också få upp en 
schematisk bild av mjölkningsrobo-
tarna. Siluetten av en ko markerar 
att mjölkning pågår och han kan se 
att grindarna är stängda som de ska. 
Samma bild kan han ta upp på sin 
dator hemma när roboten larmar om 
att något inte står rätt till. Det kan 
till exempel handla om att en ko som 
inte är van försökt gå in i roboten 
samtidigt med en annan och fast-
nat halvvägs. Då kan Niclas öppna 
grinden så att kon kommer ut, och 
stänga den igen, från hemdatorn. 

Nästa steg är att skaffa kamera-
övervakning för att bättre kunna se 
vad som händer vid roboten, eller 
för att kunna övervaka kalvning på 

distans. Men här går också en gräns 
för vad nuvarande internetlösning 
klarar. 

– Olika övervakningstekniker 
kommer mer och mer och allt så-
dant kräver en snabb uppkoppling. 
Och med fiberkabel som grund kan 
jag placera en antenn på taket och 
ha ett trådlöst internt nät bara för 
gården. Då kan jag åtgärda saker 
med mobilen även om jag sitter ute 
på fältet, säger Niclas.

datorenas insteg i mjölkböndernas 
vardag har inte bara inneburit ett 
helt nytt sätt att jobba med djuren 
utan också administrationen har bli-
vit alltmer datoriserad.

– Alla nötkreatur ska registreras i 
CDB – centrala databasen i Sunds-
vall, berättar Niclas. Dit måste vi 
rapportera minst en gång i veckan. 
Och segast av allt är SAM-internet, 
jordbruksverkets webbplats för an-
sökan om jordbrukarstöd. Från och 
med förra året skickas inga pappers-
blanketter för ansökan ut längre, 
utan det måste ske över internet. 
För oss tar det en hel dag och ibland 
går det inte alls. Det brukar kunna 
gå lite lättare om man går in på kväl-
lar och nätter när belastningen är 
mindre. Men med fiberkabel kom-
mer vi att kunna arbeta mycket 
snabbare, säger Niclas Gustafsson, 
som räknar med att anslutningen är 
klar till våren.«
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adSl levererar  internet via telefonledningen och har be-
gränsad kapacitet. Överföringen sker med elektriska impulser. 
Vilken hastighet som kan uppnås beror bland annat på tele-
fonledningarnas skick, avståndet till telefoncentralen och den 
totala belastningen. Systemet kan också vara känsligt för till 
exempel åska och fukt.
Fiberbredband är  stabilare, betydligt mer driftsäkert och 
snabbare än AdSl. Överföringen sker digitalt via ljuspulser i 
fiberkablar. Tekniken är mycket okänslig för störningar och har 
näst intill obegränsad kapacitet. 

bredband på landet        Fiber bäst>>

Sofie Öhman trivs 
med den stora va-
riation som jobbet 
som djurskötare 
innebär.

Niclas och clas-
Göran Gustafsson 
sköter, tillsammans 
med Sofie Öhman, 
hela gården med 
cirka 300 djur.

»Med fiber-
kabel som 
grund kan 
jag placera 
en antenn 
på taket 
och ha ett 
trådlöst 
internt nät 
bara för 
gården.»

niclas
gustafsson

Boka på www.grandtours.se eller ring Grand Tours 08-24 15 25. Beställ vår nya katalog för 2013!

Följ med till annorlunda Albanien
Albanien är ett bergigt kustland, som gläntar på dörren till väst. 

Under en rundresa i örnarnas rike bjuds vi storlagen natur och 

en intressant historia, med rötter i antiken. Förutom huvud

staden Tirana besöker vi antika städer som Vlora, Butrinti och 

Durrës samt kopplar av i badorten Saranda.

Resan till Albanien. Vi flyger till Tirana där vår reseledare Ana Tabaku möter 
för buss till antika staden Vlora. Nästa dag utforskar vi illyriska bosättningen 
Orikum, vars omgivningar doftar av oliv och citrusodlingar. Ett stopp för dopp 
görs i det kristallklara Joniska havet.

Saranda. Vår resa fortsätter utmed höga berg och klarblått hav. Målet är 
Saranda på sydkustens riviera, ca 6 tim bort. På vägen stannar vi i historiska 
staden Himara. I Saranda avnjuts middag på hotellet, med utsikt över grekiska 
ön Korfu. Tid finns att strosa i staden och längs den palmkantade, hästsko
formade strandpromenaden.

Antika Butrint. Den välbevarad hellenisk och romersk staden Butrint fasci
nerar med sin amfiteater, stadsmur och antika lämningar, omgiven av grönska. 
Vidare åker vi till badorten Ksamil, där vattnet är helt turkost.

Durrës och Tirana. Vi vänder norrut, mot mångtusenåriga staden Durrës, 
som visar upp ett myllrande strandliv samt Balkans största amfiteater och  
arkeologiska museet. Vi bor i Dürres resans tre sista nätter. En dag ägnas åt 
huvudstaden Tirana. Till fots lär vi känna Jeanne d’Arcavenyn med regerings
byggnaderna. Festlig avslutningsmiddag på hotellet.

Allt detta ingår i priset: Flyg till Tirana t/r • Transfer till hotellet t/r • Del i dubbel
rum på strandnära mellanklasshotell i Vlora 2 nätter, Saranda 3 nätter, Durrës 
3 nätter • Halvpension med frukost och middag • Utflykter och entréer enligt 
program • Lokalguider • Grand Tours svensktalande reseledare. Avresa fr 
Stockholm och Köpenhamn 3/5, 17/5, 13/9, 27/9. 9 dagar. Pris fr 11.895:-

ERBJUDANDE: Boka vår nya resa Annorlunda Albanien och få rabatt på  
500 kr. Avser nybokningar t o m 10/12. Uppge koden IMPULS.

Nyhet!
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