
Svensk mjölk ger öppna landskap

Tillsammans 
i kohageni kohagen

Redan i början av våren börjar korna råma vilt när 
ladugårdsdörren öppnas och det vankas grönbete. Första 
timmarna ute i hagen är korna så uppspelta att de måste 
bråka lite med sina kompisar om rangordningen – vem som 
ska bestämma. Men den som är högst i rang vill inte alltid 
vara ledare, utan kniper lika gärna den tryggaste platsen, 
den mitt i fl ocken.

Kor tycker om att vara nära varandra och alla i fl ocken 
gör allting, nästan samtidigt. De går och betar med huvu-
dena åt samma håll, dricker tillsammans, ligger och idisslar 
och har det bra, tätt ihop.



När sommaren kommer är det dags för korna att fl ytta 
ut på grönbete i hagarna, där de kan leka och busa fritt med 
sina kokompisar. Korna är så ivriga och glada att bonden 
måste sanda ordentligt när de rusar ut ur ladugården, an-
nars kan de halka! 

Innan livet i den stora hagen börjar, behöver de mindre 
ungdjuren ”hagträning” i en liten fålla med stadigt staket.

Under sommaren är många kor ute dygnet runt, och  
kommer bara in när det är dags för mjölkning. Förutom 
gott gräs och klöver ute i hagarna, får korna vatten, mine-
ralfoder och saltsten. De kor som mjölkar mycket och de 
minsta kalvarna behöver också extra tillskott av foder.
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På sommaren betar korna på strandängar och hagmarker 
eller åkrar där bonden har sått gräs och klöver. För att korna ska 
ha tillgång till mycket mat och inte trampa sönder marken, 
fl yttar bonden runt dem från en fålla i hagen till en annan. 

Kon repar av gräset med sin långa sträva tunga, hon kan inte 
bita av det eftersom hon inte har några tänder i överkäken. 

Vissa ställen i hagen är inte lika mumsiga, de kallas rator 
och kan t ex vara gräs som växer precis bredvid en komocka. 
När korna lämnat fållan slås ratorna av med en slåttermaskin. 
Då sprids komockorna så att marken blir jämnt gödslad. Snart 
gror gräset i fållan och upp kommer ny sommarmat åt korna.
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