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Dagens tema med oplæg om stress effekt ved naturpleje med 
lang udbinding på store naturarealer, ingen staldliv og daglig kontakt 
– herunder udfordringer med øremærkning, forskellige syn på 
dyrevelfærd og slagtehensyn. 
Danske og udenlandske regler. 

Netværket indsamler viden til Erling Bonnesen, 
MF, Miljø- og Fødevareudvalget. 



Velkomst og præsentation af deltagerne med udsigt til strandengene på Nyord. 
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Oplæg v. Randi Bach Poulsen, Formand Nyord Ø-kød 
og Jørgen Sandby fra Naturstyrelsen 



3

Oplæg v. Randi Bach Poulsen, Formand Nyord Ø-kød.
Præsentation af Nyord Ø-kød ApS. En sammenslutning af ildsjæle (flexbeboere) og 
landmænd. Stambesætning på 20 moderdyr og opdræt, Angus.
Udfordringer med manglende opskalering af  kød-produktion pga. 
manglende volumen på dyr og areal. Lokal Brugs i Lendemark 
aftager alt kødet til detailsalg. 
Udfordringer med tilskudsordninger ikke tilpasset
helårsgræsning. Udfordringer med øremærkning. 
Udfordringer med regler vedr. skydning på mark 
(ekstra økonomi pga. levende dyr syn). 

Oplæg v. Jørgen Sandby, Naturstyrelsen. Projektleder naturpleje. 
Samarbejde mellem Nyord Ø-kød og Naturstyrelsen vedr. græsningsarealer, læskur og 
sparring på naturpleje og tilskudsordninger for optimal pleje af Nyords strandenge. 
Omlægning til økologi. 
Naturpleje med afgræsning gavner engfuglebestanden på Nyord. 
Forslag til en mere helhedsorienteret driftsform NATURLANDBRUG, hvor hele Nyord 
kan indgå som en samlet enhed. Udfordringer med højvande kræver bufferarealer. 
Udfordringer med uønset vedvækst – forslag til samgræsning med geder og kvæg, 
mens vi venter på bison. Udfordring med tilskudsregler mht. vedplanter på arealet. 
Jørgens oplæg om NATURLANDBRUG fremgår i sin fulde ordlyd sidst i rapporten. 
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Oplæg v. Jytte Schaldemose, Formand Fyns Kødkvæg. 
Jytte har stor erfaring med naturpleje og naturpleje dyr (helårs). Jytte anvender 
ordet Naturdyr. Et af Jyttes hovedbudskaber er behovet for en ny anskuelse vedr. 
nødslagtning. Der er behov for fortsat at måtte skyde på mark, da dette hæver 
dyrevelfærd og kødkvalitet. Forslag: Kald det VELFÆRDSSLAGTNING, baseret på etik 
og velfærd med ingen stress og dermed en bedre kødkvalitet og trivsel blandt dyr 
og dyreholder. 
Hele Jyttes oplæg findes sidst i rapporten. 



Program med oplæg på Noorbohandlen. Ordstyrer, Peter Brinkmann Kristensen. 
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Oplæg v. dyrlæge Else Enemark, Fødevarestyrelsen 
om regler for øremærkning og udegående dyr i vinterperioden. 

Øremærkning skal ske af hensyn til dyresundhed og fødevaresikkerhed. Sporbarhed 
er vigtig af hensyn til smitsomme sygdomme.
Reglerne er fastlagt i en EU-forordning 
Der kan gives dispensation til øremærkning når kalvene er 6 mdr. ved særlige forhold 
(naturpleje på min. 40 ha.). Herunder reduceret fysisk kontakt med mennesker pga. 
områdets karakter og at dyr udviser stærkt aggressiv adfærd ved isætning af 
øremærker. 
OPBLØDNING: DK arbejder for lempelser ifm den nye EU-Dyresundhedslov.  Udkast 
til høring hos erhvervet i medlemslande ultimo 2018 .
Udegående dyr i vinterperioden. Regler jf. Dyreværnsloven. 
Dyr skal sikres mod vejr og vind  i overensstemmelse med deres behov. Rådenes
anbefalinger bidrager til fortolkning af dyreværnsloven.

Oplægget er indsat i sin fulde 
længde sidst i denne rapport. 
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Oplæg v. dyrlæge Cecilia Karstrup, Dyrenes Beskyttelse
om dyrevelfærd ved slagtning på mark.    

Oplægget er indsat i sin fulde 
længde sidst i denne rapport. 

Helt overordnet mener Dyrenes beskyttelse at muligheden for aflivning på mark skal 
bibeholdes. Det mener de, fordi det er den dyrevelfærdsmæssige bedste måde at dø 
på. 
Deres tilslutning til denne aflivningsmetode, er som med alt andet, forudsat, at det 
udføres korrekt. Med det korrekte materiel og udført af personale med de korrekte 
færdigheder. Hvis muligheden for at skyde dyrene på marken forsvinder, vil det have 
store velfærdsmæssige konsekvenser for dyrene. 
Hvis ”vilde” naturdyr ikke længere må aflives på marken, skal dyrene flere 
stressende og muligvis farlige situationer igennem for at blive aflivet på slagteriet. 
Stress der er så voldsom og sætter sig så dybt, at den senere kan måles på kødets 
kvalitet. Samtidig er der stor risiko for at dyrene i deres forsøg på at afvige eller i ren 
panik, vil påføre sig selv eller andre dyr, skader og dermed smerte. Samtidig vil disse 
dyr også udgøre en fare for materiel og de personer der skal håndtere dem. Dyrene 
kan i disse situationer være utilregnelige. Naturplejedyr er vant til et liv på mark 
uden menneskelig kontakt og anden håndtering. De er ganske enkelt ikke egnet til 
transport til, og slagtning på slagteri. Ofte er dyrene større end materiel er bygget til. 
Eks. bison på et slagteri, eller Skotsk højland med lange horn.



Frokost med specialiteter fra Naturkød Jammerbugt samt lokale varer 
fra Biosfære området tilberedt af Noorbohandlen. 

7



Oplæg i frokostpausen v. Annette Tenberg om UNESCO Biosfære Møn. 

UNESCO har i dag udpeget Møn som Danmarks første biosfæreområde.
UNESCO udpegningen Biosfære Møn er det første af sin art siden Nordøst 
Grønland blev optaget i 1977.  Møn Biosfæreområdet er beviset på, hvad der kan 
ske, når områdets beboere og organisationer arbejder sammen om at beskytte 
naturen og drive erhverv i tråd med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Med udnævnelsen peger FN og UNESCO på Møn som et helt særligt sted i 
verden. Et sted, hvor der findes unik natur og hvor mennesker har fundet en god 
model for, hvordan man kan drive virksomhed og skabe arbejdspladser i samspil 
med naturen.
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Oplæg v. Per Spleth, SEGES. Udenlandske regler vedr. skydning på mark. 
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Oplægget er indsat i sin fulde længde 
sidst i denne rapport. 

I Danmark nødslagtes ”vilde” naturplejedyr. Også ifølge dyrlæge på SEGES kaldet 
velfærdsslagtning. Dansk lovgivning om skydning på mark hører under en paragraf i 
EU´s hygiejneforordning (Nr. 853/2004) om nødslagtning. 
I Sverige, anbefales gårdslagtning for at undgå stress hos dyr.
I Tyskland er det kun tilladt at skyde dyr på mark, som går ude hele året. 
Tysk forskningsprojekt på en gård i Nordtyskland (2013-2015) gav gode erfaringer 
med skydning fra tårn. Kaliberstørrelse anbefales, så kuglen forbliver inde i hovedet 
på dyret. Mindre stress giver bedre kød. I Tyskland slagtes 3,7 mio. om året heraf 
1000-2000 på mark (ca. 0,01 procent af samlede mængde). I projektet har man en 
kvote til at måtte skyde 200 dyr om året.  

Praksis i forbindelse med nødslagtning og krav om dyrlæge mm. er i øvrigt ens i 
Danmark og Tyskland.



Erling Bonnesen, skulle have deltaget på dagen, men kvitterede med følgende 
besked til alle deltagerne:
”Fint program, der er planlagt og jeg havde set frem til at deltage, men når 
man skal stå i salen, så har det 1. prioritet.
Som miljø-, fødevare- og dyrevelfærdsordfører har jeg fokus på de disse 
emner og såfremt der er materiale, der kan være relevant for mig at blive 
orienteret om, så er I naturligvis velkommen til at sende til mig.
Jeg ønsker jer et godt arrangement.

Med venlig hilsen

Erling Bonnesen
Medlem af Folketinget (V)

Christiansborg
DK-1240 København K.

Tlf.   +45 33 37 55 00
Dir.   +45 33 37 45 21

www.ft.dk
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Opsamling og aftale med deltagerne om et fælles notat til Erling Bonnesen. 
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DAGENS OPLÆG på de efterfølgende sider.

s. 12-13:  Jørgen Sandby: Naturlandbrug

s. 14-15 : Jytte Schaldemose. Naturdyr

s. 15 - 21: Else Enemark. Regler

s. 22 -26: Cecillia Christensen Karstrup, anbefalinger

s. 27 -33: Per Spleth, udenlandske regler



Naturlandbrug 

Ny model til bæredygtig udvikling i periferien af dansk natur 

 

Naturlandbrug defineres her som naturpleje og fødevareproduktion i et defineret område med landbrugs- 

og naturarealer, som udgør eller kan defineres som et samlet økosystem, hvor der kan høstes foder og 

forarbejdes salgsprodukter med samtidig optimering af områdets biodiversitet. Økosystemets 

nettooverskud høstes til konsum, så det er naturen der udstikker præmissen for det kommercielle 

potentiale. 

 

Danmark har en sparsom og sårbar natur, men også enestående placeret i det bløde danske landskab. Den 

er ofte isoleret, belastet af eutrofiering, manglende rum fortrængt af intensiv produktion og forstyrrelse fra 

mennesket og menneskeskabte omgivelser. Det har bl.a. den konsekvens, at biodiversiteten er trængt, 

arter fortrænges når levestederne forarmes og bliver for små. 

Det vi i Danmark definerer som lysåben natur er i virkeligheden resultatet af tusinder af års udnyttelse af 

vegetationen til føde for husdyr. Denne kulturnatur kan kun opretholdes, hvis de fortsat plejes. 

 

Ved at lade landbrugsjord i områder med vigtig natur overgå til en naturbaseret drift, vil naturen blive 

styrket samtidig med et stort potentiale for højværdiprodukter og landdistriktsudvikling åbner sig. Det 

fordrer, at hele områder giver det en chance eller går helhjertet med. 

 

Model 

Plejekrævende lysåbne naturtyper kombineres med økologisk produktion på dyrkningsjorden i 

bufferzonerne, så tæt på at det kan udgøre en del af økologisk enhed sammen med kulturnaturen og det 

øvrige landskab. 

 

 Ideen er, at afgræsningsdyrene, der er brug for til at opretholde en god tilstand på den beskyttede natur 

(enge, rigkær, hede- og overdrevsarealer, moser), forsynes med vinterfoder fra sunde økologiske sædskifter 

på dyrkningsjord i naturens opland, og gødningen tilbageføres til jorden. I dag ses ofte anstrengte 

sædskifter på økologiske bedrifter med ren planteavl. Så denne model kan bidrage til forøgelse af det 

økologiske areal og gøre det langt mere robust og uden behov for import af traditionel gødning. 

 Det kan være sammenhængende landskab med høje naturværdier som kystnære fjordområder med 

småøer, ådale og større vådområder. 

De mest oplagte områder til hurtigt at udvikle en ny dynamik på landet er flotte naturlandskaber med den 

gode historie og de kendte steder. Tidens efterspørgsel efter lødige produkter kommer fra folk, som er 

bekymret for udviklingen i vores miljø og natur, og som tror på alternativer til den konventionelle 

tankegang. Hvis produkter og smukke områder, som der er eller kan skabes følelser for, bliver tilgængelige, 

er der potentiale for en stærk alliance. Et attraktivt udviklingsmiljø for nye produktionskoncepter. 

 Der er allerede gang i udviklingen på mange også større øer f.eks. Læsø , Samsø eller Møn, med 

sammenhængende naturpleje, lokal innovativ produktion, grøn energi og turisme. 
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Afslutning 

Det er intentionen at naturlandbrug skal gøre det muligt, at naturforvaltningen i et område med store 
naturværdier bliver en integreret del af den produktion, som naturen giver plads til. På landsplan vil 
modellen kunne anvendes mange steder. Den kan styrke vigtige naturområder, give produktionsgrundlag i 
miljøfølsomme bufferzoner rundt om naturperlerne, bidrage til øget økologisk omlægning og 
landdistriktsudvikling. 

 

Det kræver, at produkterne har højværdi og kan afsættes på markedet, så naturhensyn og –tiltag kan 
rummes i driftsøkonomien. Lige nu er en god tid for miljørigtige, lokale kvalitetsprodukter med en 
inspirerende historie, som kan opleves i virkeligheden med positiv mætning af sanserne. Det seneste 
afgørende budskab i markedsføringen er, at naturplejekød bidrager positivt til klimaregnskabet: i følge et 9-
årigt skotsk forskningsstudie vil der blive deponeret netto 1,8 tons CO2 pr hektar græsjord afgræsset af 
drøvtyggere, efter at de har sluppet klimagasserne ud og endt som attraktivt kød på spisebordet.  

 

I vores region er Biosfæreområde Møn nu en realitet. Det giver en ny og spændende ramme for natur- og 
landdistriktsudvikling, og det mest oplagte potentiale er produktion af naturkød. Der er vel i hele området 
mere end 2000 ha naturarealer af høj klasse, som er plejekrævende. Kan der skabes enighed om et fælles 
koncept for naturkød/-landbrug vil der kunne produceres mere end 150 tons kød om året med Biosfære 
Møn som brand. 

 

03.10.2017/jørgen sandby 
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Hyldevang Naturcenter Nyord 16. nov. 2018  

Erfaringer fra Fyn med naturpleje og udfordringer 

Her i foråret blev jeg kontaktet af flere forskellige naturplejere, som havde læst et indlæg i bladet Dansk Kødkvæg og 
var blevet urolige. Artiklen handlede om aflivning af kvæg på marken og fremtidsudsigterne. Det medførte at vi var 
en gruppe her på Fyn, som begyndte at indsamle oplysninger  - hvorfor kommer jeg ind på senere- . Vi kontaktede 
bl.a. Dyrenes Beskyttelse, forskellige dyrlæger bla. Steffen Knold fra Ringe, som er fortaler for skydning på fold, men 
desværre ikke kunne deltage i dag, Specialkonsulent Per Spleth, formanden for Dansk Kødkvæg Per Laursen for at 
høre deres mening om aflivning af dyr på marken. Vi kontaktede også 4 små fynske slagterier for at få en 
fornemmelse af antal skudte dyr på marken.  
Vi har i gruppen løbende hen over sommeren været i kontakt med MF Erling Bonnesen og sendt vores informationer 

videre til Erling Bonnesen, så han kan være så godt ”klædt på ” som muligt, hvis/når skydning af dyr på marken 
kommer op i at vende igen. 

Dyr som fødes i naturen og lever hele livet i naturen kalder jeg naturdyr i resten af mit oplæg  - naturdyr er ikke på 
stald om vinteren og får ikke korn og kraftfoder. 
På Fyn findes rigtig mange naturplejere som afgræsser op til 10 ha men selvfølgelig også naturplejere, som græsser 
store områder. Os selv - Jersore Galloway  fx - afgræsser 380 ha §3 område eller Natura 2000. Jeg ved fra møder og 
arrangementer at for mange især med ekstensive racer har det stor betydning, at dyret kan blive skudt i kendte 
omgivelser.  
Ja det er en forudsætning for mange naturplejere at dyrene kan blive aflivet på naturarealet. Det er et spørgsmål om 
dyrevelfærd  - indfangning, transport, fremmede lugte på slagteriet alt sammen faktorer, som kan stresse et naturdyr 
- og etik – man har passet nogle dyr, glædet sig over og fulgt dyrene over en periode og vil derfor være sikker på, at 
dyret kommer herfra på en ordentlig måde. 
Når man snakker transport og aflivning af dyr er det vigtigt at gøre sig klar, hvad det er for dyr man taler om, idet der 
er stor forskel på om det er dyr, som er på stald om vinteren og derfor er vant til tæt kontakt med mennesker og 
transport eller man snakker naturdyr. De fleste naturdyr er kun i nærkontakt med mennesker, når de øremærkes. De 
kender og reagerer på ejere/hjælpere, men derudover må de ikke nærme sig eller reagere på turister på 
naturområderne. Vi skal hele tiden huske at naturdyrenes fornemste opgave er at pleje naturen. Samtidig skal vi sikre 
at dyrevelfærd altid er i højsæde. 
Vi kontaktede 4 slagtehuse på Fyn, som alle skyder dyr på marken. Indtil nu har de i 2018 slagtet 3200 kreaturer hvor 
de 1115 er skudt på marken.  Dvs. 34,8 % af dyrene er skudt på marken.  
Vi spurgte også om der var problemer med kugle, som sad andre steder i dyret, men det var ikke et problem. 
Som naturplejer ønsker vi at vores dyr skydes i deres naturlige omgivelser og at det foregå stille og roligt og mens 
dyret er i dets flok. Det skal selvfølgelig foregå under dyrlægekontrollerede forhold. 
Det ideelle ville være et særligt koncept for naturdyr. Konceptet kunne bl.a. omhandle øremærkning, aflivning -
velfærdsslagtning  og ikke nødslagtning , som har en negativ og lidt dyr klang - og endelig  regler for tilskudsfodring. 
Jeg ser helst ingen tilskudsfodring på de sårbare naturområder for ikke at forstyrre biodiversiteten i naturområdet. 
Men selvfølgelig skal man have hø og wrap klar, hvis det bliver nødvendigt. 

Vi har haft kontakt til Dyrenes Beskyttelse og de har følgende 3 hurtige om aflivning på marken:  
1) På marken er dyrene som regel rene, fordi det er deres natur at oprette toilet et særligt sted på marken og ikke 
lægge sig i toilettet. I staldene er dyrene nødt til at have toilet og seng i samme bås. 
2) Uanset om dyrene kommer fra stald eller mark, og om de aflives på marken eller på slagteriet, så har de det 
samme ”på sig”, fordi der ikke foregår en vask af levende dyr undervejs i transporten eller slagteriets stald, inden de 
bedøves og aflives/stikkes inde på slagteriet. 
3) Der er ikke renere på slagteriet end på markerne. Det er netop på slagterierne, at besætningerne blandes og 

bakterierne og smitte akkumuleres.  

Bliver det på et tidspunkt ikke muligt at vælge aflivning på marken, vil en del naturplejere på Fyn afvikle deres 
besætning, da dyrevældfærd og det etiske aspekt har stor betydning for mange naturplejere. Det vil få store 
konsekvenser for biodiversiteten, da græssende dyr giver en rigere natur fordi de afgræsser arealer ujævnt og 
løbende og giver derved plads til flere forskellige arter. Vores natur har brug for at blive plejet for at bevare sin 
biodiversitet ved at holde områderne lys åbne til gavn for mange planter og dyr. Mange store naturområder på Fyn vil 
på sigt gro til, hvis de ikke afgræsses. 

Jytte Schaldemose Jersore Galloway/Jershave Naturkød Formand  Fyns Kødkvæg 
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Vores tilslutning til denne aflivningsmetode, er som med alt 
andet, forudsat at det udføres korrekt. Med det korrekte materiel 
og udført af personale med de korrekte færdigheder. 

Når vi snakker kvæg, foregår aflivningen sådan, at en dyrlæge 
kommer ud og tilser dyrene inden de aflives. Derefter skyder 
slagteren det dyr der på forhånd er blevet udpeget i flokken og 
som eventuelt er mærket (med farve). Til skydningen bruges 
enten riffel (eller haglgevær) og dyret skydes for panden. Skuddet 
resulterer i øjebliklig bevidsthedstab for dyret, som nu er komplet 
bedøvet, og ikke længere føler eller oplever noget. Derefter 
afblødes dyret på marken, og når det er afblødt læsses det og 
køres direkte til slagtehuset til videre forarbejdning.  Når 
aflivningen foregår på denne måde, når det dyr der skal dø, aldrig 
at opleve angst, ubehag eller smerte, og vi har på denne måde 
opnået den bedst mulige dyrevelfærd i aflivnings øjeblikket. 
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