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kalv
Godt at vide:
1. En kalv er navnet på koens unge.
2. Når en kalv fødes kaldes det at “kælve”.
3.  En kalv tager oftes fra dens moren med det samme og får 

sin egen stald i 8 uger, for ikke at blive syg.
4.  Kalve er meget sociale. De leger med hinanden og hviler 

sammen i grupper. 
5  De fleste kalve vokser op og bliver mælkekøer ligesom de-

res mor.

gris
Godt at vide:
1. En gris er et husdyr, der opdrættes til slagtning. 
2. Grisen nedstammer fra vildsvinet.
3. Man kalder også en gris for et tamsvin
4.  De fleste tamsvin er fremavlet til at være lyserøde i far-

ven, men i de senere år er det igen blevet acceptabelt 
med sorte pletter i skindet, selvom dette kan ses som af-
tegninger i flæskestegen. 

5.    Grisens naturlige adfærd er at rode i jorden efter føde, 
og derfor kan en flok grise ret hurtigt forvandle et 
hvilket som helst areal til et plørehul med deres hårde 
tryner. 



føl

ko



føl
Godt at vide:
1. Et føl er en unge af en hest
2. Et føl er oppe på benene 2 timer efter det er blevet født
3. Føl drikker modermælk
4.  Føl fødes helt uden antistoffer. Derfor er den første 

modermælk, kaldet råmælken, så vigtig for føllet. 
Råmælken indeholder store mængder antistoffer, som 
føllet har brug for i den “nye verden”. 

5.  Når føllet er 4-6 måneder gammelt, er det tid at tænke 
på at vænne føllet fra hoppen. 

ko
Godt at vide:
1.  At koen på billedet hedder en Sortbroget dansk malke 

ko forkortes S.D.M. 
2.  Den stortbroget male ko Racen stammer fra Holland, 

Nordtyskland og Jylland. 
3. Koen blev tidligere (indtil 1949) ofte kaldt jysk kvæg. 
4.  Sortbroget dansk malkerace er en kraftig malkerace, 

hvor der i avlsarbejdet er lagt vægt på kødproduktionen 
udover produktionen af mælk.

5.  Koen kan veje omkring 600kg og producer 10.000 liter 
mælk om året.



ælling

gedekid



ælling
Godt at vide:
1. En ælling er unge af en and.
2. Når ællingerne er klækkede og tørre forlader de reden. 
3.  Er reden anlagt f.eks. på en 5. sals altan hopper ungerne 

simpelthen ud fra altanen. Trods det lange fald lander de 
små, lette dunbolde uskadte på jorden. 

4.  Ællinger spiser sig store, på en kost bestående af insekter 
og små krebsdyr, som de tager i vandoverfladen.

5. En ællinge flok kan bestå af 15 ællinger.

gedekid
Godt at vide:
1.  Geden var et af de første dyr, mennesket lærte at ud-

nytte. 
2.  Geden blev brugt som trækdyr, der blev lavet gedeost af 

mælken, skindet og ulden blev brugt til tøj (det er kun 
muligt at udnytte ulden fra de langhårede racer), og kø-
det blev spist. 

3.  I gamle dage blev også knoglerne brugt til fremstilling af 
forskellige redskaber. 

4.  Geden er en firemavedrøvtygger, hvilket vil sige, at den 
gylper sin føde op igen for at findele den yderligere, 
hvorefter føden synkes til den næste mave. 

5.  Geden kom til Danmark i bondestenalderen.



and

kylling



and
Godt at vide:
1. Der findes to slags ænder: svømmeænder og dykænder.
2.    Der er meget stor forskel på hanner og hunner.  En han
     hedder andrik, hunnen hedder and og ungerne hedder   

ællinger. 
3.  Ændernes næb er specielle: Nogle næb er til at filtrere 

vand med (snadre) andre har yderst på næbbet noget 
der ligner en negl, som de bruger til at plukke muslinger 
med.

4. Andens unger kaldes ællinger.
5. En troldand kan få op til 15 ællinger ad gangen.

kylling
Godt at vide:
1. Hønsefugles unger kaldes kyllinger. 
2.  Kyllinger af høns har dun når de bliver klækket efter 21 

dages rugning og ofte en anden farve end de voksne dyr. 
3.  Selvom de straks kan gå rundt og søge efter føde vil 

rugehønen holde dem samlet et døgn i reden efter 
klækningen for at få de sidst klækkede kyllinger med.

4.  Kyllingerne følger rundt efter deres hønemor - den, der 
har udruget dem, ikke nødvendigvis deres biologiske 
mor. 

5.  Hønen viser kyllingerne hvad der er mad, ved at pikke 
demonstrativt i maden og sige en karakteristisk lyd. 



høne

lam



høne
Godt at vide:
1. En høne er hunnen hos høns og hønsefugle.
2. Høns lægger æg - hønseæg. 
3.  Æggene er et meget vigtigt næringsmiddel. Æggene 
    anvendes også til udrugning af kyllinger.
4.  Høner lægger æg uafhængigt af en hanes tilstede-

værelse, men hanen er nødvendig, såfremt æggene skal 
udruges, da de i så fald skal være befrugtede.

5.  Høns spiser æglægningsfoder, samt kornfoder: hvede, 
byg, havre og majs, også kaldet Blandet-korn.

lam
Godt at vide:
1. Et lam er unge af et får. 
2. Et får føder almindeligvis 2 lam om foråret.
3. Et får er drægtig (gravid ) i 5 mdr. før lammet bliver født. 
4. Et fårs unge kaldes som rådyrenes for et lam. 
5. Et gimmerlam er et hunlam.



kalkun

gås



kalkun
Godt at vide:
1.  Kalkun stammer oprindelig fra Mexico.
2.  Herfra kom kalkunen til Nordamerika, hvor den har fået 

en central rolle i forbindelse med julemad og
    Thanksgiving Day. 
3. År 1550 menes kalkunen, at være kommet til Danmark.
4.  Kalkunens mest velkendte stemme er dens pludren, som 

stiger i styrke mod slutningen og gentages 2-3 gange 
efter hinanden. 

5.  Kalkunens pludren er meget højlydt og kan høres om-
kring 2. km væk.

gås
Godt at vide:
1. En gås er i familien - Egentlige andefugle.
2. Når man taler om flere gåse siger man gæs. 
3. Gæs var allerede husdyr for 5.000 år siden i Ægypten. 
4. Visse tamgæs kan nå den betydelige vægt på 12-14 kg.
5. Hangæs kaldes gaser, og gåseunger hedder gæslinger.



hest

får



hest
Godt at vide:
1. Hesten er et hovbærende pattedyr.
2. Den er tågænger, dvs. den går på spidsen af tæerne. 
3.  En hest bruger hesteskoe, for at beskytte hoven på hårde 

veje.
4. Heste er planteædere og flokdyr. 
5. Den ældste kendte hest blev omkring 62 år. 

får
Godt at vide:
1.  Et får føder almindeligvis 2 lam om foråret og drægtig i 

5 mdr. og. 
2.  Fåret klippes 2 gange årligt og giver 2 -10 kg uld om året 

afhængig af race. 
3. Ulden bruges til fremstilling af garn, og til filtning. 
4.  Fåret kom til Danmark som husdyr for ca. 6000 år siden. 

Fårene er blandt de første dyr, som mennesket tæmmede 
og gjorde til husdyr. 

5.  Fåret kan leve og trives, hvor der kan findes plantevækst, 
dog helst i form af græs.



ged

Bondegårdsdyr 
Lær ord med lærekort



ged
Godt at vide:
1.  Danske landracegeder er livlige, tillidsfulde, lærenemme 

og sociale. Kendere påstår endda at gederne har en 
    veludviklet sans for humor. 
2.  De er yndefulde og med en stærk udstråling. Deres tætte 

dobbelte pels beskytter dem mod alt slags vejrlig.
3.  Geder findes i syv farvevarianter: Hvid, sort, broget, 
    vildfarvet, sort vildfarvet, harzfarvet og blå. 
4.  Landracegeder er gode malkegeder med velsmagende 

mælk og god yverhelse. Deres gennemsnitlige mælke-
ydelse er ca. 800 liter om året. 

5. Kødet er saftigt, mørt og fedtfattigt og meget delikat. 


