
Kom tættere på naturen og det kød du spiser

Græsningsforeninger i 
Roskilde Kommune

Fo
to
s:
 M
ar
ia
 S
ko
vg
år
d 
M
øl
le
r 
og
 L
ia
 K
au
fm
an
n

Eksempel på forening med lam
ca 20 medlemmer
11 lam græsser maj-oktober 
medlemskab/år: 250,- per husstand
 ½ lam, ca 8 kg inkl ben: 850,-
pris kg kød: ca 110,-

Eksempel på forening med køer
ca 50 medlemmer
6-7 kvier græsser maj-oktober
medlemskab/år: 150,- per husstand
⅛ kvie, ca 25 kg inkl ben: 1500,-
pris kg kød: ca 60,-

1/2 lam ca 8 kgUdskæringer fra 1/4 stud. Herudover 
kommer 12 kg hakket kød. I alt ca 32 kg

Hvad er naturkød?
Dyr, der går i natuDyr, der går i naturen, spiser mange forskellige 
urter og bevæger sig på en anden måde end 
stalddyr. Nogle oplever, at det varierede foder giver 
en større smagsvariation, og kødet opnår en mere 
kompleks smag. Nogle mener, at det smager mere 
af vildt. 

FFor mange er den største forskel dog, at naturkødet 
fra ens egen græsningsforening kommer fra dyr, 
som man kender, og som man ved, har haft det 
godt.

Hvorfor er græsning vigtig?
Står et område uStår et område urørt hen, vil vegetationen blive mere 
og mere ensartet. Med tiden vokser der krat og 
træer op, som overtager og skygger for mere sarte 
planter, der kun trives i lysåben natur. Den lysåbne 
natur er i tilbagegang i Danmark og med den 
forsvinder en masse planter og dyr, som vi skal 
værne om, hvis vi vil have høj biodiversitet. 

Når et område afgNår et område afgræsses, holder dyrene træer, 
buske og græsser nede. De tramper jorden op og 
spreder plantefrø gennem deres afføring. På den 
måde skaber de gode betingelser for mange sarte 
planter. Det kan være planter som sommerfugle og 
andre insekter er afhængige af. Når der kommer 
flere insekter, kommer der også frøer, små pattedyr 
og småfugog småfugle, og med dem kommer de større 
rovfugle og rovdyr. Det tager lang tid at genoprette 
områder, der er groet til med ensformig vegetation, 
men allerede efter få år med græsning vil man 
kunne se en forandring og opleve, at de sarte arter 
breder sig.

Græsning bruges som en del af Roskilde Kommunes 
naturplejeindsats. Ved at afgræsse naturområder 
skabes der mere alsidig natur og større 
biodiversitet. Som aktiv i en græsningsforening er du 
med til at skabe mere og bedre natur i Roskilde 
Kommune. 
 



Veje og Grønne områder
www.roskilde.dk/græsning

Læs mere på www.roskilde.dk/græsning

Mulighed for at købe godt lokalt naturkød
Mulighed for at komme helt tæt på de dyr, som vi 
ellers kun møder i køledisken. Både mens de er i 
live og som nye spændende udskæringer i køkkenet
Tilknytning til et naturområde tæt på, hvor du bor
Fællesskab med andre lokale
StørStørre viden om naturen og dyrene
Være med til at skabe større mangfoldighed i din 
lokale natur

 

Lyst til at være en del af et fællesskab med fokus    
på natur, dyr og socialt samvær
To/tre arbejdsdage à tre timer pr. sæson
Tilsyn af dyrene en gang hver 2./3. uge eller evt. en 
hel uge i træk i sommerhalvåret (april-november)
Årligt medÅrligt medlemsgebyr (fastsættes på 
generalforsamlingen, typisk 150,- til 300,-)

Hvordan kommer man i gang?
Hvis du Hvis du kender til et areal, du gerne vil starte en 
græsningsforening på, så kontakt kommunen og hør 
om mulighederne for at få hjælp til indhegning og 
kontakt til dyreholder. Kunne du tænke dig at starte 
en græsningsforening men har ikke noget jord på 
hånden, så kontakt kommunen og hør, om der er et 
egnet areal i dit nærområde. 

Når joNår jorden er fundet, skal I etablere en 
opstartsgruppe på 2-5 personer, der er indstillet på 
at gøre en ekstra indsats for at få foreningen i gang. 
Der er lavet en startpakke med materialer, der kan 
hjælpe jer godt fra start. Opstartsgruppens opgave 
er at finde andre interesserede og afholde et 
opstartsmøde, hvor foreningen etableres. 
DyDyreholderen og kommunen er til stede på mødet, 
så der er rig lejlighed til at få besvaret spørgsmål, 
før man melder sig endeligt til. Til mødet eller 
snarest efter nedsættes en bestyrelse og der indgås 
en samarbejdsaftale med dyreholder. Og så er I i 
gang.
.

Bliv aktiv i en græsningsforening
Som medSom medlem af en græsningsforening er du med til 
at passe en flok dyr, eksempelvis køer, får eller 
geder, der afgræsser et naturområde tæt på, hvor 
du bor. Når dyrene slagtes i efteråret, kan du købe 
kødet til en god pris og gå vinteren i møde med en 
fryser fuld af naturkød. Du bliver en del af et lokalt 
fællesskab, får et tættere forhold til naturen og er 
med til at bmed til at bevare naturen i dit lokalområde. 

Det er ikke kompliceret at være med i en 
græsningsforening. Dyrene ejes af en dyreholder og 
går på et areal, som kommunen ønsker bliver 
naturplejet. Sammen med foreningens andre 
medlemmer skiftes du til at se til dyrene og folden. 
Hvis der opstår et problem med dyrene, kontakter I 
dyreholderen. Er der andre problemer, som I ikke 
seselv kan løse, kan I tage kommunen med på råd. 

Dyrene kommer på græs i april/maj og slagtes i 
oktober/november. I løbet af sæsonen afholder 
foreningen to-tre arbejdsdage, hvor I laver 
naturpleje og slår græsset under hegnet. Derudover 
holder I måske sæsonstartfest, udflugt til 
dyreholders gård, overnatning i folden, 
botanik/fugletur, slagtefest, parteringskursus, 
kokkokkeskole eller hvad I nu har lyst til i jeres forening.

Du behøver ikke vide en masse om dyr og natur, når 
du melder dig ind i en græsningsforening, men det 
kan ikke udelukkes, at du lærer noget undervejs.


