Elevblad Hjälmö – Bilaga 2:1

Arbetet på Hjälmö Lantbruk

Hej, det är jag som är bonden!
Tillsammans med mina får, kor, vallhundar,
höns och familj sköter vi naturvården och
bondgården här på Hjälmö året runt. Vi har
våra maskiner och byggnader till hjälp, och
såklart båtar så vi kan åka mellan öarna.

Illustration Anna Björkman

Fåren och korna äter gräs och sly och har det bra.
När de äter rensar de samtidigt i skog och mark åt
mig. Jag hade inte klarat arbetet utan mina djur,
familj och min gård.
Vi människor sågar träd, bygger hus och ser framförallt
till att djuren har det bra. Vi tar in foder till vintern så
djuren ska ha mat när det är snö på marken.
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Tillsammans sköter vi naturvård och då blir resultatet
att marken här hålls öppen för besökare, vi kan
sälja kött och skinn till besökare, fjärilar och bin blir
glada och kan mumsa på blommorna som växer där
djuren varit.
Var rädd om naturen och bli en naturhjälte du också!
Hälsningar Bonden!

Hjälmö – Bilaga 2:2

Ordlista
Hö

Torrt gräs, mat till djuren

Ensilage

Vita plastbollar med konserverat gräs

Halm

Halm är strået som är kvar när man tagit bort kornet, t.ex. vete
(som man gör mjöl av). Djurets madrass vintertid.

Loge

På logen förvarades förr i tiden t ex halm och spannmål.

Åker

Här odlas foder till djuren. Man kan även odla t.ex. potatis.
På Hjälmö odlas vall som används till hö och ensilage.

Foder

Mat till djur

Vall

Gräs

Betesmark

Här betar djuren, det kan t.ex. vara skog och gamla ängsmarker.
De betar även på åkern efter Lill och Per har tagit foder där.

Betes-ö

Unikt för skärgårdsdjur – djuren betar på strandängar, i skog
och gamla ängar. På Hjälmö går djuren fritt på öarna medan
människornas tomter är inhägnade. För att komma till öarna
åker djuren båt.

Dynga

Bajs från djuren (ej människan)

Tacka

Mamma-fåret

Bagge

Pappa-fåret

Lamm

Bebis-fåret

Ko

Mamma-kossa

Tjur

Pappa-tjuren

Stut

En kastrerad tjur (kan inte göra kalvar)

Kviga

Tonårsko som inte fött någon kalv än

Ungdjur

Tonårsdjur

Kalv

Ko-bebisen

Nötkreatur

Kor som ska bli kött till människan

Djurfärjan

Båten som djuren åker med till öarna

Råmjölk

Den mjölk som kossan eller tackan har i juvret första dygnet
efter kalvens/lammets födelse. Den är jätteviktig för kalvens/
lammets överlevnad.

Juver

Djurens tuttar

Maskinhall

Här förvaras maskiner som används på gården.

Fårhus

Här bor fåren vintertid

Lösdriftsladugård Här bor korna i sina boxar och kan gå omkring utan att vara
uppbundna.
Vallhund

Hundens jobb är att fösa ihop alla djuren (t.ex. får) i en flock.
På Hjälmö finns två vallhundar som jobbar. De hjälper till när
fåren ska flyttas.

Dräktig

Ett djur som är gravid.
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