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Studie i Sverige 

Att använda sand som strömedel i liggbås är ganska ovanligt i Sve-

rige. Utomlands är det vanligare och i Danmark har ca 11 % av går-

darna sandbås och det är ännu vanligare i USA där sand länge har an-

vänts som strömedel. I det svenska examensarbetet ingick 12 gårdar 

varav 10 besöktes och två intervjuades via telefon/mail. 

Fördelar 

Juverhälsa 

Sand är ett oorganiskt material och har en dålig vattenhållande för-

måga. I dessa miljöer trivs bakterier dåligt vilket gör att de inte förö-

kar sig i sanden. Det har visat sig att det finns betydligt mindre E. 

coli och andra juverpatogener i sandbås jämfört med sågspånsbäd-

dar. Detta minskar smittspridning från liggytan till kornas juver och 

spenar vilket minskar celltalen samt risken för mastit. I en dansk stu-

die minskade celltalet i mjölken med 17,2 % efter övergång till sand.  

Ökad kokomfort 
Sand är ett mjukt material som formar sig efter kroppen. Eftersom en 
ko ligger ner ca 10-14 timmar per dygn är det viktigt att ha en bra 
liggyta. Sand anses som det bästa alternativet för en bra klöv- och 
benhälsa. Vid användning av sand har det visat sig att risken för klöv 
och benskador minskar eftersom kornas liggtid ökar, vilket gör att 
ben och klövar inte påfrestas i samma utsträckning. Antalet klöv- och 
hasbehandlingar minskade med ca 21 % vid byte till sand enligt en 
studie i Danmark. Det har också visat sig vara enklare för korna att 
lägga sig och resa sig  i sandbås. Sanden som hamnar i skrapgången 
blir ett bra fäste för korna vilket förebygger skador, dessutom visar 
korna brunst bättre.   



 

Figur 1. Fördelar med sandbås enligt de 12 mjölkföretagare som deltog i studien. 

Ökad mjölkproduktion 

Kor som går i ladugårdar med sandbås har en ökad  mjölkproduktion 

med 3 kg  ECM per ko och dag enligt en studie i USA och 10,4 % 

ökad mjölkproduktion enligt en studie i Danmark. Detta beror på för-

bättrad juverhälsa samt att liggtiden ökar. När korna ligger ner ökar 

blodgenomflödet till juvret med ca 30 % vilket ökar mjölkprodukt-

ionen.   

Nackdelar 

Det största bekymret med sand är hanteringen av gödsel med sandin-
nehåll. Slitage på skrapor, pumpar och andra rörliga delar blir större 
vilket kan leda till driftsstopp. Nästa problem blir då sand i göd-
selbrunnen, vilket kan lösas på olika sätt. Antingen kan gödseln blan-
das runt innan den pumpas upp i gödseltunnan eller så kan en sand-
sorteringskulvert placeras utanför stallet.  



Vissa har upplevt att inget svämtäcke bildats på gödselbrunnen när 

de använder sand. Ett svämtäcke är viktigt ur miljösynpunkt efter-

som växthusgaser frigörs i större omsättning om inget svämtäcke 

finns. Om inget svämtäcke bildas på gödselbrunnen finns krav på att 

bygga ett tak över den. 

Kostnad för strömedel 

Generellt är det ingen stor skillnad i inköpskostnad mellan att an-

vända sand jämfört med sågspån. Prisexemplet för sand från exa-

mensarbetet var i genomsnitt över de 12 gårdarna ca 1,84 kr per ligg-

bås och dag medan sågspån antas ha en kostnad på ca 1,90 kr per 

liggbås och dag. Det är istället tillgången och avståndet på sand och/

eller sågspån som bestämmer vilket strömedel man bör använda.  

 
Figur 2. Nackdelar med sandbås enligt de 12 mjölkföretagare som deltog i stu-

dien. 

Figurerna är tagna från examensarbetet 
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