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Historisk naturafgræsning:

• Naturen som grundlag for at 
producere kød

Nutidig naturafgræsning:

• Kødproduktion som grundlag 
for at opretholde natur

Fremtidig naturafgræsning:

• Naturpleje afkoblet fra 
kødproduktionen

Landbrugsmæssige normer ikke længere 
garant for dyrevelfærden!



Hvorfor bekymrer Økologisk Landsforening sig om naturafgræsning?
• Mange af foreningens medlemmer udfører naturafgræsning
• Klimaneutralt oksekød kræver udnyttelse af naturskabt foderressource
• De økologiske principper kan være med til at kvalificere og afbalancere modstridende interesser



Projektets indhold
• Tager udgangspunkt i udtalelse fra Dyreetisk Råd
• Workshops definerer indikatorer og protokol for velfærd
• Afprøvning i aktive naturafgræsningsbesætninger
• Udkast til manual – Græsserliv 100



Følelser

Funktion og Sundhed

Naturlighed



LÆ OG LY
Er der hjælp at hente for kødkvægsavlere her?



KULDE OG VARME
Prisen der må betales for mulighed for naturlig adfærd



SULT OG HULD
Fri for sult contra forlænget sult



PARASITBELASTNING
Behandling eller modstandsdygtighed?
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TERRÆNETS BÆREEVNE
Hvis populationstilvæksten skal bestemme

Bæreevne



UDTAGNING AF DYR
Forskellen på et selvdødt og et aflivet kadaver



UDTAGNING AF DYR
Af barmhjertighed eller også om salgsprodukt?



Historisk naturafgræsning:

• Naturen som grundlag for at 
producere kød

Nutidig naturafgræsning:

• Kødproduktion som grundlag 
for at opretholde natur

Fremtidig naturafgræsning:

• Naturpleje afkoblet fra 
kødproduktionen

KLIMANETURALT OKSEKØD
Har vi råd til at lade være?



UEGNETHED TIL VILDGRÆSNING
• Mange små plejekrævende naturarealer
• Når ”amatøreksperterne” rykker ind



TONEN OG RETORIKKEN I DEBATTEN
• Desillusionerede naturforvaltere/dyreholdere
• Fjerner fokus fra det reelle problem:  

Tilskudssystemet bag naturafgræsningen!



Tak til medarbejdere på Molslaboratoriet
og Inger Lund Overgaard, Dyrenes Beskyttelse 
for sparring i projektets indledende fase

Projektet planlægger at afholde 
workshop på Molslaboratoriet
fredag den 23. august 2019.

Mere oplysning findes på:
https://okologi.dk/landbrug/projekter/natur/dyrevelfaerd-i-naturafgraesningen

https://okologi.dk/landbrug/projekter/natur/dyrevelfaerd-i-naturafgraesningen


Behøver vi at stå på hver sin side af hegnet og være uenige?

Eller kan det faktisk godt lade sig gøre at producere god natur 
og bæredygtigt oksekød samtidigt?

OPLÆG TIL DISKUSSION:
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