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Hvad oplever naturplejer/dyreholder som
barrierer vedr. kvæget?
•
•
•
•
•
•

Lav tilvækst på græssende dyr og ingen tilskudsfodring
Parasitter – især leverikter
Øremærkning af kalve kan være en udfordring
Ønske om helårsafgræsning og udegående dyr
Økonomi i vinterfoder og evt. staldbyggeri
Afsætning af kød til den rigtige pris

Udfordringer ved dyr i naturplejen
•
•
•
•

Regler for udegående dyr
Behov for god tilvækst?
Behov for tilskudsfodring
Økonomi i naturplejen –
afsætning af slagtedyr
• Godt management af dyr i
naturplejen

Helårsgræssende kvæg | udfordringer
•
•
•
•

Kvæg skal være forberedt på at gå ude og ingen skab og lus
Være i godt huld og tildeles foder efter behov
Adgang til vand – også ved frostvejr
Adgang til læ, tørt leje og ly

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx

Hvad arbejder vi for?
• SEGES og L&F arbejder for, at der igen bliver forskel på racer vedr.
udegående kvæg om vinteren.
• Vi ønsker, at robuste racer som GALLOWAY, HØJLANDS KVÆG,
ANGUS, HEREFORD og BISON kan gå ude om vinteren med
passende huld, læ, tørt leje, vand og foder efter behov.
• Vi kigger også på Sverige, hvor de har mulighed for at få
forhåndsgodkendt forhold til udegående kvæg.

Barrierer ved naturpleje
• Registrering af kalve inden syv dage og øremærkning inden 20 dage
• Det kan være svært at mærke kalve, der fødes ude på store arealer
• Det kan være nemmere at gøre, når de er seks mdr. i forbindelse med
fravænning
• Dispensationsmulighed
• Min. 40 Ha naturareal og max. 0,5 St kreatur/Ha
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Naturkalve.aspx

God tilvækst og behov for tilskudsfodring | godt
management
• Naturpleje eller kødproduktion? Eller begge dele?
• Når man laver naturpleje, kan det være svært at holde en høj tilvækst, da
foderkvalitet normalt er lavere her end på sædskifte græs.
• Nogle vælger at lade køer kælve i oktober-november efter græssæson og kun
lave naturpleje om sommeren med goldkøer, da de har et mindre energibehov.
• Hvis kalve fødes i marts-april, kan der være større behov for tilskud af foder om
sommeren.
• Husk at det altid er tilladt at tildele mineraler/bolus.
• Hvis der er parasitter (leverikter, lungeorm) kan en del undgås ved foldskifte og
ellers behandling efter behov.

Det er vigtigt at lægge den rette strategi i forhold til arealer.

