
Hej!

OB NDEN





En bonde arbetar med många olika saker. Den här boken 
handlar om mjölkbonden. Hon eller han har mjölkkor 
på gården och odlar mat till korna på åkrarna.
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Bonden måste kunna allt möjligt. Förutom att ta 
hand om djuren och åkrarna är det bra om bonden 
kan meka med maskinerna. Att laga och måla hus 

Januari: Köra snöplog. Reparera maskiner. Februari: Klippa kornas päls och klövar.

Maj: Harva och så. Juni: Skörda gräs.

September:  Skörda gräs, harva och så. Oktober:  Plöja. Flytta in korna.



3

och staket som gått sönder är också bondens jobb. 
Dessutom måste bonden kunna mycket om miljö, 
så att naturen mår bra.

Mars: Smörja maskiner och meka. April: Plöja. Laga staket. Släppa ut korna. 

Augusti:  Skörda spannmål. Ta vara på halmen.Juli:  Måla gårdens hus. Skörda gräs.

November:  Klippa kornas päls och klövar. December:  Sköta om maskinerna.
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Bonden börjar jobba tidigt på morgonen. Alla djur ska 
ha mat och korna ska mjölkas. Korna trivs bäst om 
samma saker händer varje dag. Därför blir de mjölkade 
samma tid och får mat samma tid varje dag. En mjölkko 
måste mjölkas minst två gånger varje dag, året om. 
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För att det ska bli mjölk måste kon först få en kalv. 
När kalven ska födas hjälper bonden kossan. Det är 
spännande för bonden att få nya kalvar. De ska växa 
upp och bli nya kor. Kalvarna får ett nummer och 
samma namn som sin mamma.



Kor har ofta lite olika personligheter. De kan till 
exempel vara keliga eller blyga. Bonden känner sina 
kor väl och kan se på dem hur de mår. Bonden vill 
att korna ska vara friska och glada. Då ger de 
mycket mjölk.
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Bonden ger korna foder (mat) med vitaminer och 
andra ämnen som de behöver. Bonden håller korna 
rena. Smuts borstas bort. Kiss och bajs städas ut. 
Det kallas att mocka.
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Bonden odlar foder till sina djur. Korna äter gräs 
och spannmål (säd), men de kan också äta bönor, 
majs och raps. Ofta odlar bonden också andra 
växter som potatis och grönsaker. 
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Gräset skördas flera gånger varje sommar. Av gräset 
gör bonden ensilage. Ensilage är konserverat gräs. 
Det är ensilage i de stora vita bollarna. Gräset kan 
också torkas. Då kallas det hö.
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Kon äter och dricker mycket. 
Därför bajsar och kissar den 
mycket. Kornas kiss och 
bajs kallas gödsel. Bonden 
sprider ut gödseln på åkern. 
Fröna på åkern suger upp 
nyttigheterna från gödseln. 
Då växer det bra och 
blir mycket mat till korna.
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När bonden odlar på 
åkrarna och korna betar 
i hagen blir landskapet 
öppet. Då trivs också 
många olika sorters 
växter och insekter. 
Det mår naturen bra av.



Om du är intresserad av att bli bonde kan du läsa 
Naturbruksprogrammet på gymnasiet. Du kan även 
gå andra kurser. Du kan också lära dig mycket om 
djur och växter genom att jobba på en gård. 

12






