Vil du også gerne vide, hvor kødet kommer fra?
Vær med i et Græsningslaug i samarbejde med
Erhvervsskolen Vestjylland
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Hvorfor være medlem i et græsningslaug?
Når du er en del af et græsningslaug, ved du med garanti, hvor dit kød
kommer fra, og hvordan dyret har haft det, inden det blev
slagtet. Ofte vil det være dyr over et år, som kommer ud på
naturarealet i foråret og bliver slagtet sidst på efteråret, når der ikke
længere er nok græs på arealet.
Hvert medlem af lauget bidrager til at passe dyrene. Arbejdet består i
at håndfodre kvæg og får, så man kommer tæt på dyrene, og kan se,
at de er sunde og raske. Man skal også tjekke, om dyrene har vand, at
der altid er strøm på hegnene, og om der er græs nok i foldene eller
om dyrene skal flyttes. Om vinteren kan du som medlem, se frem til
lækkert okse- og lammekød til fryseren.
Ved at være med i græsningslauget kan du blive klogere på dyr og
natur. Samtidig er du med i et fællesskab, hvor man f.eks. mødes med
madkurven, når marken gås efter eller man lukker sine glade køer og
får ud på marken. Man er også med til at lave naturpleje, da dyrenes
afgræsning er med til at forbedre områdets mangfoldighed af
blomster, insekter, svampe og fugle og skabe endnu bedre
naturoplevelser.

Erhvervsskolen Vestjylland er en selvejende socialøkonomisk
virksomhed, der har til formål, at tilbyde boophold og praksisnære
uddannelses og beskæftigelsesforløb for udsatte mennesker.
Vi tilbyder forløb indenfor landbrug og naturpleje, bygge og træ,
jern og metal, samt køkken, service og butik.

Dyr som naturpleje.
Vores dyr går på naturarealer og her er det dyrene, som er
naturplejere. Når får og køer græsser, er det med til at fremme de
lysåbne naturområder. Danmarks plejekrævende naturtyper er
afhængig af en løbende landbrugsdrift i form af græsning og/eller
slæt for at undgå tilgroning.
På arealerne anvendes der hverken sprøjtemidler eller kvælstof.
Dyrene går ude hele året, på nær i vinterperioden, hvor de er hjemme
på stald. Når dyrene er på stald, går de i dybstrøelse, og i en lys og
luftig stald med god plads.
Dyretyper, priser og mængder
Vi arbejder med følgende dyretyper:
Kvæg:
angle-right Galloway - skotsk kvægrace,
angle-right Blandet race Jersey/sortbroget
Får:
angle-right Gottlænder, Texel og Suffolk
Du bestemmer selv om du vil have en halv, kvart eller ottendedel
kalv, og/eller lammekød.
angle-right Pris pr. kg. oksekød fra Galloway 60,angle-right Pris pr. kg. oksekød fra Jersey blanding med sortbroget 55,angle-right Pris pr. kg. lammekød 60,Kontaktoplysninger
Hvis du gerne vil være med i et græsningslaug, er du velkommen til at
kontakte:
Enok Linde
Erhvervsskolen Vestjylland.
Tlf.: 22955634
E-mail: el@evborris.dk

Græsningslaug – til gavn for dyr og mennesker
De dyr som benyttes i græsningslauget, kommer fra Erhvervsskolen
Vestjylland, der er en socialøkonomisk virksomhed. Vi tilbyder
uddannelses og beskæftigelsestilbud til udsatte mennesker. Dyrene
bliver passet af vores elever og kursister, i samarbejde med
medarbejderne i landbruget. I vores landbrug har vi stor fokus på
dyrevelfærd og alle vores dyr, benyttes i hele sommerhalvåret til
afgræsning af naturarealer, hvor de tilses dagligt. I vinterperioden når
dyrene er på stald, går de i dybstrøelse og med god plads.
Når du er med i græsningslauget, er du med til, at bidrage til god
dyrevelfærd og trivsel, og samtidig bidrager du til uddannelse og
beskæftigelse for udsatte mennesker, der bliver hjulpet videre
gennem deres forløb hos os.

