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Klimavenligt naturplejekød 

I disse klimatider er det jo nærliggende at ofre 
en tanke på, om vores naturvenlige oksekød 
nu også er godt for klimaet? Meget har man 
hørt om metan-bøvsende og -pruttende køer, 
og der er da også blevet peget fingre af 
kogræsserforeningen - om det nu også er så 
miljøvenligt, som vi går og bilder os ind. Hel-
digvis er der godt nyt for kogræsser-
medlemmernes klimasamvittighed! 

 

Forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser og 
Danmarks Jordbrugsforskning har beregnet, at 
danske naturarealer ville kunne levere ca. 30 mio. 
kg naturpleje-oksekød om året - lige så meget som 
den samlede danske import af brasiliansk okse-
kød. 

Hvis naturplejekødet erstattede denne import ville 
der ikke alene kunne spares en masse energi på 
transport, der kunne også spares fødevareressour-
cer, da naturplejedyr udelukkende lever af græs og 
anden naturlig plantevækst på arealer, som ellers 
ikke ville blive udnyttet. 

 

Naturplejekød er godt både for klimaet og biodiversite-

ten – mangfoldigheden af planter og dyr. 

 

I modsætning hertil fodres kødkvæg i intensiv 
produktion med proteinholdigt foder og kornpro-
dukter, som er dyrket på marker, der kunne have 
været anvendt til dyrkning af menneskeføde. Det 
samme gælder foder til svin og høns. 

Ofte er foderstofferne importeret langvejs fra, 
eller de er dyrket under brug af kunstgødning og 
sprøjtemidler, hvilket ikke får miljøregnskabet til 
at se bedre ud. 

Se/hør indslag på P1’s Miljøreportagen fra 7. de-
cember 2009. dr.dk/P1/Miljøreportagen 

 

 

 
Tips- og lottemidler 
Vi har nu fået svar fra Friluftsrådet på en ansøg-
ning om tips- og lottemidler. De har besluttet at 
yde foreningen et tilskud på op til 4600 kr til ind-
køb af leer, river o.a. redskaber til at lave natur-
pleje i Kasted Mose! 
 
Tilskuddet er bl.a. givet under forudsætning af, at 
vi laver åbent hus arrangementer med naturpleje i 
Kasted Mose, og at vi laver diverse botanik- og 
fugleture for alle interesserede. 
 
Hvis der er nogle af medlemmerne, der gerne vil 
hjælpe til med sådanne arrangementer, er det bare 
at sige til! 
 

Landdistriktsmidler 
Vi har tidligere i år fået tilsagn fra Fødevaremini-
steriet om landdistriktsmidler til ”Pleje af græs- 



 

og naturarealer ved afgræsning”. Tilskuddet er på 
7000 kr/år og gælder for de næste 5 år. Vi forplig-
ter os dermed til at afgræsse mosen, så den frem-
står med m.el.m. tæt og lavt plantedække. 
Vi vil drøfte anvendelsen af midlerne i bestyrelsen 
og på generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen er allerede fastsat til 
 
tirsdagden 23. februar 2010. 
 
 

 

 

 

 

Et par af dyrene ved ankomst den 2. maj og sidst i oktober. Man kan da godt se forskellen! 

  

Så store blev vores dyr 

At vores dyr har haft det godt i år og har trivedes i 
Kasted Mose, kan man se af deres slagtevægte, 
der ligger væsentligt højere end sidste år, hvor det 
største dyr vejede 145 kg. 

Øremærkenr Farve Køn Alder Slagtevægt 

00194 Bæltet, 
Sort/hvid 

Stud 1 ¾ år 202 kg 

00198 

Einstein 

Bæltet, 
Dune/hvid 

Stud 1 ¾ år 190 kg 

00183 Bæltet, 
Sort/hvid 

Stud 1 ¾ år 186 kg 

00211 Sort Stud 1 år 186 kg 

00195 Hvid Stud 1 ¾ år 180 kg 

00197 Sort Kvie 1 ¾ år 174 kg 

00050 Sort Kvie 1 år 146 kg 

00052 Sort Kvie 1 år 144 kg 

 
Kværnen 
er lokalbladet for Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted 
Fællesråd, og de bringer løbende nyt fra kogræs-
serforeningen. 
 
Se artikel om foreningen i sidste nummer: 
lstk.dk/dokumenter/Kvaernen_dec09_web.pdf 

 
 
 

Bestyrelsen ønsker alle  
medlemmer en god jul og et 
godt nyt kogræsserår! 
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