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Jeg bor ude på landet sammen med en masse andre måger.
Hver dag går vi på jagt for at finde noget at æde.    
I dag er en god dag. 
Landmand Jens pløjer sin jord.
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Det giver godt med mad. 
Regnorme og orme-guf vælter op af jorden. 
Se lige alle de lækkerier! 
Det er måge-mums.

Der ligger en dejlig,
ny ko-kasse.  
Til dessert nupper jeg lidt 
flue-larver fra den.
Nu er jeg prop-mæt.   
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Fra forår til efterår går jeg ude på marken hver dag. 
Her æder jeg græs. Det smager godt.
Det er dejligt at gå ude i den friske luft og få motion. 
Hver dag bruger jeg mange, mange timer på at æde. 
Jeg lægger mig også ned og tygger drøv. 
Imens laver min krop mælk. 

Se, derude kører Landmand Lars’ hjælper Mikkel. 
Han høster græs. Det bliver pakket sammen i store bunker.
Her holder det sig friskt.
Så kan vi køer også få græs om vinteren.
Og dér kommer Landmand Lars på sin ATV. 

Hos øko-køerne

Så skal vi hjem til stalden og malkes.
På rad og række går vi hjemad.  
I stalden venter mere lækkert foder.
Vi økologiske køer æder kun økologisk foder. 
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To gange om dagen bliver vi malket.  
Om morgenen og om eftermiddagen. 
Når jeg er malket om eftermiddagen,
lægger jeg mig i min sengebås. 
Her ligger jeg godt i halm. 
Landmand Lars tjener penge på at sælge 
den mælk, vi laver til ham.
Alle vi køer skal helst give meget mælk hele tiden.
For at give så meget mælk som muligt, 
skal jeg have en kalv hvert år.

PLUMP! 

Den begynder at drikke mælk hos mig. 
Vi ligger alene i en boks med halm og slapper af.

En lille kalv kommer til verden.

Den er hurtigt oppe at stå på sine tynde og usikre ben.  
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Efter en dag skal jeg på arbejde igen. 
Jeg skal æde græs
og lave mælk til Landmand Lars.
Kalven kommer over i en lille hytte 
sammen med en anden lille kalv.

I tre måneder skal kalvene have mælk. 
Ligesom babyer kan de godt lide at sutte. 
Kalvene får mælk i en spand med sut på. 
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Se, her er en masse grise!

Her ligger vi grise og hygger os. 
Mudderet køler os ned. 
Det beskytter os også mod solen. 
Ligesom solcreme. 

Jeg bor ude på marken i en hytte
sammen med mine søskende 
og min mor, soen. 
Jeg elsker at være ude på marken 
sammen med alle de andre små grise.
Vi løber omkring og leger.

Vi roder i jorden med trynen og æder orme 
og andre insekter. Vi bor hos Landmand Line.
Når det er varmt, laver Landmand Line et hul i jorden. 
Hun fylder det med vand. 
Det bliver til et dejligt mudderbad.     

Hos øko-grisene
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Hver so har sin egen hytte på marken.
Landmand Line kalder alle mor-grisene for søer. 
Når soen skal fare (føde), bygger hun en rede 
med masser af halm inde i hytten.  

Efter en uge er vi store nok til at komme ud. 
Så fjerner Landmand Line et lille bræt på hyttens indgang,
og vi spurter ud på den store mark. 
I syv uger er vi sammen med soen. 
Vi kan drikke alt det so-mælk, vi har lyst til.

Den første uge er vi for små 
til at komme ud på marken.
Så ligger vi bare inde i hytten
og patter hos soen. 

En dag kommer Landmand Line og siger: 
”Så, Sally og alle I andre grisebasser. 
Nu er I blevet så store, at I skal over i en stald”.

16 17



Tiden går, og jeg vokser hver dag.
Nu kalder Landmand Line mig for en slagte-gris. 
”Slagte-grisen Sally”. Det lyder flot, ik?

Vi får masser af foder. 
Vi æder korn, rod-frugter, græs og meget mere. 
Alt, hvad vi æder, er økologisk. 
Vi bruger lang tid på at gnaske foderet i os. 
Men så keder vi os ikke, og vi er godt mætte. 
Sådan går mine dage i stalden. 
Jeg æder, leger og hygger. 
Pludselig vejer jeg 110 kilo og er en rigtig tyksak. 

I den nye stald er der også god plads. 
Vi kan rode rundt i halm og gå udenfor. 

Tit er jeg lidt doven.
Så ligger jeg bare sammen med 
de andre grise og hygger.

Så kommer Landmand Line og siger: 
”Sally, nu er du så stor, 
at du er klar til at blive slagtet”. 

Jeg bliver til 
økologisk grisekød, 
du kan spise.   
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Der er lyst i stalden om dagen. 
Om natten er her mørkt. 

Så sidder vi og sover på vores pinde.

På gulvet er der sand.
Her kan vi støvbade. 

Vi basker med vingerne og 
skraber med fødderne. 

Det holder vores fjer
 pæne og rene. 

I hønsehuset bor vi i etager.
 

Vi kan sidde oppe. 
Vi kan sidde nede.  

Jeg er en økologisk høne.
Jeg bor sammen med 2999 
andre økologiske høner 
i et stort hønsehus. 
Næsten hver dag 
lægger vi alle sammen et æg 
til Landmand Hans.

Hos øko-hønsene
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En del af stalden kalder Landmand Hans for en veranda.  
Her giver han os grove grøntsager, korn og majs.
Det kalder han for grovfoder.
Økologiske høns får økologisk foder 
ligesom andre økologiske dyr. 
Hver dag bruger vi lang tid på at æde.  Det allerbedste er selv at finde det,

vi skal æde.
Det finder vi i hønsegården. 
Kom med mig derud. 

Se, Landmand Hans 
har lavet et hul i væggen, 
vi kan smutte ud af. 
Landmand Hans
lukker hullet om aftenen.
Så kan ræven ikke komme ind 
og snuppe os. 
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Med næbbet i jorden nipper Høne Hanne 
efter biller, orme og andre insekter. 
Landmand Hans har plantet 
æbletræer i hønsegården.  
Dem gemmer vi os under, 
hvis der flyver 
store fugle forbi.  

 Det begynder at blive mørkt. 
Nu må jeg hellere sætte mig ind på 

min pind i stalden og sove.

Måske falder der også 
nogle æbler ned til os. 
Det er mums!
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Farvel, Høne Hanne.

Godnat alle øko-dyr!
Nu må jeg også hellere 
flyve hjem og sove. 
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Tag en tur på landet med Mogens Måge.
Her besøger mågen Mogens de økologiske dyr.

Hils på Maren Malkeko, Øko-grisen Sally og Høne Hanne.
Hør om deres økologiske liv hos 

Landmand Lars, Landmand Line og Landmand Hans.


