
Den viktiga flocken
Kor är nyfikna och starkt motiverade att undersöka 
sin omgivning. Flocken och de sociala relationerna är 
mycket viktiga. Kor och kalvar behåller ett särskilt 
band genom hela livet och vuxna individer har ofta 
starka vänskapsrelationer till varandra.1, 2

En viktig del av nötdjurens naturliga beteende är att  
äta gräs. Idisslandet upptar mellan fem och tio timmar 
per dygn, ungefär lika mycket tid som själva betandet.3

Föda kalvar för att  
producera mjölk
För att korna ska producera mjölk måste de föda  
kalvar. Därför insemineras korna (utsätts för  
konstgjord befruktning) ungefär en gång per år.  
Kalven tas normalt från kon direkt eller någon  
dag efter födseln. Både kon och kalven stressas av  
separationen 4 och att inte vara tillsammans strider 
mot deras naturliga beteende.1 Den naturliga tiden  
för då kalven slutar dia kon är då kalven är omkring 
ett halvt till ett år.5

så de hålls ofta inne året om. Betesrätten ifrågasätts 
gång på gång från både branschen själv och från  
politiskt håll, främst av ekonomiska skäl.10, 11

Ekologiskt då?
När det gäller separation mellan ko och kalv, avel, 
transporter och slakt är skillnaderna små mellan 
ekologisk och konventionell mjölkindustri. Kalvarna 
tas från korna tidigt även inom ekologisk produktion. 
Korna får hållas uppbundna, men ekoreglerna kräver 
då rastning av djuren två gånger i veckan.12 kravs 
regler säger att nötdjuren ska få utevistelse längre tid 
än betesperioden, och även ungtjurar ska få tillgång 
till utevistelse med bete.12

Mjölk- och köttindustrin är nära sammankopplade. 
Omkring 60 procent av det nötkött som produceras i 
Sverige kommer från djuren i mjölkindustrin.6 

Hög produktion gör  
korna sjuka
Det naturliga för en ko är att producera 5-10 liter mjölk 
om dagen till sin kalv. Avel är en faktor som har lett till 
att en ko i mjölkindustrin idag kan producera över 50 
liter mjölk om dagen. Det här sliter hårt och bidrar till 
sjukdom som till exempel juverinflammation.7

Kor hålls fortfarande  
uppbundna
Ungefär en femtedel av korna i mjölkindustrin i Sverige 
hålls uppbundna inomhus under större delen av året.8 
För korna som hålls uppbundna innebär det att de inte 
kan vända sig om eller klia sig, de kan bara stå upp eller 
ligga ned. De får heller ingen motion och har väldigt 
begränsade möjligheter till sociala kontakter.1

De kor som inte hålls uppbundna hålls i så kallade 
lösdriftssystem. Där kan korna röra sig mer än i  
uppbundna system, men golven är ofta hårda och hala 
och det kan bli trångt i gångarna.

Den hotade betesrätten
På sommaren har korna enligt svensk djurskyddslag-
stiftning rätt till utevistelse under två till fyra månader.9 
På betet får djuren större rörelsefrihet än de har  
inomhus, frisk luft, mjukt underlag, möjlighet till  
sociala interaktioner och inte minst får de äta färskt 
gräs. Kalvar och tjurar omfattas inte av betesrätten  
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Bakom 
mjölken 

Djurens Rätt
Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djur-
skyddsorganisation med omkring 50 000 medlemmar. 
Sedan 1882 har vi stått på djurens sida. Vi är parti-
politiskt obundna och arbetar för en värld där djur 
respekteras som kännande individer med rätt till sina 
egna liv. 

Vi är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa 
djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som  
är Djurens Rätt.

Bli medlem!
Hjälp oss att förändra framtiden för alla djur. Ditt 
stöd behövs. Bli månadsgivare med 50 kr genom att 
sms:a stöd50 till 72 901. 

För fler sätt att bli medlem eller för att ge en gåva, 
besök www.djurensratt.se/stod-oss. 

I medlemskapet ingår en prenumeration på vår  
medlemstidning Djurens Rätt. Som medlem har  
du rabatt i vår shop och även rabatter hos många  
affärer och företag.

Djurens Rätt
Box 17132 
104 62 Stockholm 
08-555 914 00  

facebook.com/djurensratt

twitter.com/djurensratt 

instagram.com/djurensratt

youtube.com/djurensratt 

www.djurensratt.se
info@djurensratt.se

Så här kan du 
göra skillnad:

Ge din röst för korna, kalvarna och 
tjurarna
Att vara medlem i Djurens Rätt är ett effektivt sätt att 
påverka och göra skillnad för nötdjuren och andra djur. 
Djurens Rätt arbetar för att:

• Betesrätten ska utökas, inte försämras.

• Kor och kalvar ska få vara tillsammans fram till  
den naturliga tiden för avvänjning.

• Aveln ska fokusera mindre på hög produktion och  
mer på djurvälfärd.

Välj Vego!
Det bästa sättet att hjälpa djur är att låta bli att äta dem 
eller produkterna vi tillverkar av dem. Du har möjligheten 
att vara en riktig hjälte i ditt val av mat genom att själv välja 
vego på tallriken. Beställ vårt kostnadsfria inspirationsma-
gasin genom att sms:a VEGO till 7212 och få en fullständig 
guide i hur du kan göra grönare val direkt i brevlådan. 
Kostar som ett vanligt sms. Läs mer på väljvego.se

Sprid ordet
Det är tillsammans vi gör skillnad. Genom att fler får veta 
mer om kornas, kalvarnas och tjurarnas situation, så 
förändrar vi livet för djuren. Beställ fler exemplar av denna 
folder från Djurens Rätt och dela ut. Skriv insändare. Dis-
kutera i sociala medier och dela gärna Djurens Rätts inlägg. 
Engagera dig digitalt på djurensratt.se/blixtaktivist. Vill du 
göra skillnad tillsammans med andra så har Djurens Rätt 
lokal verksamhet på många orter runt om i landet.


