
DYREVELFÆRD I NATURAFGRÆSNINGEN 

DILEMMAER OG VÆRKTØJ TIL VELFÆRDSVURDERING?

Økologikongres, November 2019
Iben Alber Christiansen, Økologikonsulent

Projektet er gennemført 
med støtte fra 



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 

Kilde: IFOAM



Følelser

Funktion og Sundhed

Naturlighed



DYREBASEREDE INDIKATORER:
SUNDHED & ADFÆRD

MILJØBASERET:
SYSTEM & MANAGEMENT



Græsserliv100 - et fælles redskab
• Tager udgangspunkt i udtalelse fra Dyreetisk Råd & Koliv, kvieliv100
• Workshops danner grundlag for indikatorer og protokol for velfærd
• Afprøvning i aktive naturafgræsningsbesætninger
• Udkast til manual – Græsserliv 100



Velfærdsvurdering – det er et udgangspunkt/øjebliksbilllede
Ikke kontrol og benchmark, men beslutningsstøtte!
I videst muligt omfang sundhedsdata og vurdering af dyrenes areal.
Se på dyrene og omgivelserne – tale om det vi ser.
Konklusioner og konkrete forslag til udvikling



Græsserliv100
Seks hovedområder:

MANAGEMENT

UDE

STALD

FODRING

DATAREG KLINISK



UDVALGTE INDIKATORER - WORKSHOP
• Areal 
• Tørt leje og opholdssted 
• Læ, ly, skygge i form af naturlig bevoksning
• Almen tilstand/sygdom
• Huld
• Hungergruben
• Vandhygiejne og antal drikkepladser 
• Foderkvalitet og tilgængelighed
• Håndtering af dyrene
• Passer arealet til dyrene og omvendt
• Homogen floksammensætning 
• Frygt/tamhed ift. mennesker
• Stald – Danske anbefalinger



UDEFORHOLD - LÆ



UDEFORHOLD - LY & SKYGGE 



UDEFORHOLD - SKYGGE 



UDEFORHOLD - SKYGGE



FODRING - VAND & FLOKADFÆRD



FODRING: VAND & RISIKO?



Værdien for dyreholderne, samarbejdspartnere og afsætningsled:
• Forbedret argumentation omkring forudsætninger for naturafgræsning
• Håndgribeligt redskab til at vurdere og diskutere dyrevelfærden under konkrete naturplejesituationer
• Adskiller landbrugsbaseret naturafgræsning fra naturforvaltning hvor dyr erstatter maskiner
• Fremtidssikrer naturafgræsning som et anerkendt  og uundværligt element i naturplejen



Dyrevelfærd i naturafgræsningen
Vi samarbejder og skylder stor tak til dyreholdere med speciale i 
naturafgræsning. 

Og ikke mindst Molslaboratoriet, Vejle kommune, Dyrenes Beskyttelse & 
Natureman/IP Life & dyrlæger, konsulenter og naturmedarbejdere, der bidrager 
med indspark og afprøvning af værktøjet.

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

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


TID TIL SPØRGSMÅL & DISKUSSION
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