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Snart dags för årets Kosläpp, ett säkert vårtecken
Den 22 april är det dags för det första kosläppet hos Skånemejeriers mjölkbönder.
Kosläppen har blivit lite av en tradition och unga som gamla brukar vallfärda till en
närliggande bondgård för att se korna spralla runt på årets första grönbete.
Man kan undra vad korna känner när de släpps ut på vårens första bete. Förmodligen är
det lycka. Det spritter i deras ben och de gör krumsprång. En del hoppar och flaxar runt i
hagen som om de vore kalvar igen. Det är verkligen en härlig syn!
Kosläppen är också en unik möjlighet att bekanta sig med ett modernt lantbruk och ett
bra sätt för barnen att lära sig varifrån den goda mjölken kommer.
– Att korna får vistas ute på bete är en självklarhet för oss i Sverige, och dessutom ett
lagkrav. I Skåne är kravet att korna ska gå på bete i fyra månader, vilket är den längsta
perioden i Sverige. Att få gå ute vår, sommar och höst är bra för mjölkkornas hälsa,
säger Anna Forslid, veterinär och ansvarig för Skånemejeriers djuromsorg.
Tio av Skånemejeriers mjölkgårdar arrangerar kosläpp för allmänheten i vår.
Arrangemangen ser lite olika ut beroende på gård. Det kommer att finnas
parkeringsmöjligheter och försäljning på vissa gårdar. På några gårdar finns också
barnens kompis Kalvin på plats.
Här arrangeras vårens kosläpp:











Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby, söndagen den 22 april, kl. 10.00.
Björketorps gård, Johannishus, (mellan Ronneby och Karlskrona) söndag 22 april
kl. 11:00.
Svalöfs Naturbruksgymnasium, tisdagen den 24 april, kl. 10.00.
Nils Holgerssons Naturbruksgymnasium i Skurup 25 april kl.18:00.
Naturbruksgymnasiet i Önnestad, 27 april kl. 10:00-13:00. Kosläppet är klockan
10:00.
Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby 28 april kl. 10-13. Kosläppet är klockan
11:00
Stefans Lantbruk, Rammsjöstrand, Båstad, 29 april kl. 11:00.
Skottorps Slott, Laholm, 1 maj kl. 11.00 och 11.30.
Henja mellangård, Finnveden (Gislaved) 5 maj kl. 10-14. Kosläppet är kl.11:00.
Jularps Gård, Höör, lördagen den 12 maj kl. 11.00.
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Adress, karta och mer information om de olika kosläppen finns på
www.skanemejerier.se/koslapp.
Det fylls eventuellt på med fler gårdar så håll koll på hemsidan.
Välkomna!

För mer information kontakta:
Anna Forslid, Skånemejerier, ansvarig för mjölkgårdarnas djuromsorg, 040-31 39 41
Sandra Nilsson, Skånemejerier, projektledare för kosläppen, 040-31 39 06

Skånemejerier ägs av cirka 570 mjölkbönder i södra Sverige. Vi värnar om mångfalden på den svenska
mejerimarknaden. Bland våra varumärken finns Skånemejerier, Bravo, Allerum och Åsens Lantmjölk. I
Skånemejerierkoncernen ingår dotterbolagen Hjordnära och Lindahls mejeri. Vi är också delägare i
Skånemejerier Storhushåll AB samt ProViva AB.
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