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Sollentuna

Hot mot bönder
stoppar kosläpp
På sociala medier uppmanas djurrättsaktivister att demonstrera när
det är kosläpp och i Gästrikland har
alla årets kosläpp ställts in på grund
av hot.
Det allt hätskare tonläget oroar
bonden Anders Ström som ska ha
kosläpp på Bögs gård den 11 maj.
l – Jag såg på nyheterna att någon hade
tänt eld på en lada. Då blir man ju oro
lig till 110 procent! Det blir vanligare
med sabotage mot kosläpp. Det ligger
i tiden att folk blir matade med ensidig
information på sociala medier, tonläget
trappas upp hela tiden, säger Anders
Ström.
Bögs gård är ett småskaligt jordbruk
som bidrar till att bevara kulturland
skapet på Järvafältet och den biologiska
mångfalden, menar han.
– Folk har inte hela bilden. Vi skulle
kunna ha dubbelt så många djur, men
vi har bara 45 kor och vi tar hand om
dem som våra egna barn. De står aldrig
installade utan går på lösdrift och får
växa upp i sin egen takt och med super
härligt bete. Vi är ingen köttfabrik,
säger Anders Ström.
Han har följt det tonläget på sociala
medier med stigande oro.
– Aktivisterna säger att djuren står
inlåsta, att vi tar kalvarna, och att
kornavåldtas med inseminering. Men
vi mjölkar inte korna utan de får gå med
sin kalv i åtta till tio månader. Och vi

inseminerarinte utan tar hit en tjur den
15 maj och sedan är det fribetäckning
i hela betesmarken, från E18 till E4.
Kosläppet är ett tillfälle att visa upp
glada kor i deras naturliga miljö, anser
Anders Ström.
– Det är ju kor som ska ut på grönbete,
nu får de sommarlov så att säga. Tyvärr
tycker en del att vi använder djuren
som en attraktion, plus att de passar
på att demonstrera när många besöker
bondgårdarna. De vill ju synas. Fort
sätter det så här så börjar man ju undra
om man ska ha kosläpp.
▸▸Har ni på Bögs gård utsatts för hot
i samband med tidigare års kosläpp?

– Nej, men det är alltid någon eller
några som hör av sig och har invänd
ningar. Men vi gör det i ett gott syfte. Vi
har uppemot 50 man som jobbar ideellt
med det, totalt 500–600 arbetstimmar.
Vi tar 20 kronor i inträde och allt över
skott går till ett gott ändamål – i år
till AjaBajaCancer som jobbar för att
hjälpafamiljer där någon har drabbats.
Årets evenemang är alltså den 11 maj.
Själva kosläppet sker klockan 13. Före
det är det öppen visningsgård, korv
grillning, ponnyridning, möjlighet att
åka vagn eller traktor med Grålleklub
ben, och så är brandkåren på plats – för
utsatt att de inte får en utryckning.
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Anders Ström driver Bögs gård tillsammans med sin syster Bia Ström, de är bönder i femte generationen och driver ett jordbruk som gått i familjen sedan 1856. Här myser Anders med årets första
kalv, som föddes i mitten av februari, på Bögs gård.
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