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Frågor om mjölkkors djurskydd att ställa innan köp 

Om du köper mejeriprodukter från mjölkkor och vill vara säker på att kon haft ett acceptabelt 
djurskydd, finns här några kontrollfrågor du kan ställa. Frågorna fungerar lika bra att ställa i butiken, 
som direkt till producenten eller leverantören. 
 
Jag skulle behöva veta mer om hur mjölkkorna vars mejeriprodukter  
ni säljer har det: 

• Vilket ursprungsland har dessa mejeriprodukter?  
 
Om kor och kalvar 

• Hade kon möjlighet att kalva avskilt? 
• Var kon lösgående när hon födde sin kalv? 
• Hur länge har korna och kalvarna fått gå tillsammans? 
• Har kalvarna fått gå i grupp efter de skilts från kon? 
• Hur mycket mjölk fick kalvarna, efter de skilts från kon? 

 
Om stallmiljön 

• Har korna fått gå lösa i stallet? 
• Har el använts för att styra kornas beteenden? 
• Hur stort utrymme har korna haft tillgång till? 
• Har korna haft ett mjukt underlag att ligga på? 
• Har korna gått på spaltgolv? 

 
Om foder och berikning 

• Har korna haft fri tillgång till grovfoder (hö/ensilage)? 
• Har korna fått gå på bete? 
• Fanns det mekaniska borstar i kornas stall? 

 
Om hälsa och stympning 

• Har kornas svansar kuperats? 
• När avhornades kalvarna?  
• Fick kalvarna bedövning och smärtlindring när de avhornades?  
• Fick korna och kvigorna bedövning och smärtlindring ifall man tog bort extra spenar? 
• Har kornas klövar kontrollerats regelbundet och verkats vid behov? 
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Om slakt och transport 

• Hur lång tid transporterades korna till slakteriet? 
• Övernattade korna på slakteriet? 
• Användes elpådrivare på slakteriet? 
• Hur bedövades korna på slakteriet? 

Tänk på!  

Vissa butikskedjor ställer egna krav på hur varorna de säljer ska ha producerats. Ju fler vi är 
som frågar om hur djuren har haft det, desto större chans är det att butikerna ställer högre krav.  
 
Frågor till butiken: 
• Har er butik/butikskedja en egen djuromsorgspolicy?  
• Om ja, var kan jag läsa den?  
• Om nej, varför inte? 
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