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Bæredygtig oksekødsproduktion  

Landdistrikter 

 
Problemfelt 
Landdistrikterne bliver i stigende grad påvirket af intensivering af landbruget og tilflytning til storbyerne. Miljøministeriet 
vurderede i 2013, at der var et årligt fald i indbyggere i landdistrikterne på cirka 1%. Dette går i hånd med 
intensiveringen af landbruget, blandt andet kvægproduktionen, hvor der fra 2010 til 2020 er sket et fald i antal 
kvægproduktioner på 24,4% (Landbrug & Fødevare, Statistik 2020 Okse- og kalvekød). Tabet af produktioner driver 
landmændene og deres familiemedlemmer til at tage andre jobs og kan derfor opmuntre til fraflytning. Ydermere er 
der stigende tendenser for de større produktioner til at tage udenlandsk arbejdskraft i brug og derved fratage 
arbejdspladser fra de lokale. I denne problematik kan det ekstensive økologiske landbrug være et potentielt værktøj til 
at styre udviklingen af landdistrikterne i en positiv retning.  
 

Græsbaseret kvægproduktion og udvikling af landdistrikter  
Græssende kødkvæg på ekstensive marker kan ikke blot være med til at støtte naturen, men også hjælpe 
lokalmiljøet.  
 
Landskab og fritgående dyr 
Danmark er i dag kendetegnet som et stort landbrugsland. Faktisk er Danmark det land, som har mest dyrket areal af 
alle lande i Europa. Det resulterer i et ensartet landskab, når man kører på tværs af landet, som i sidste ende kan 
blive kedeligt og unaturligt.  
Dog er det vigtigt at tage højde for Naturbeskyttelsesloven §3, der nedskriver, at der er færdselsret på udyrkede 
arealer, der kan tilgås af offentligheden fra offentlig vej. 
Ved naturafgræsning sker der ikke blot en udvikling i biodiversitet, som kan tilføje til et mere naturligt indtryk, men 
også en mindskning af areal, der skal dyrkes foder på. Dette kan give større arealer, der er interessante for den 
forbipasserende at kigge på.  
 
Oplevelser 
For det naturlige er i stigende grad blevet et fænomen, som det moderne menneske længes efter. Det er dette, som 
får borgere ud af byerne for at tage på skovture og længere vandreture. Den mere diverse natur kan trække 
børnefamilier ud, som gerne vil opleve den naturlige proces. Sammenspillet mellem planter og dyrene, som afgræsser 
disse, kan være svær at formidle til børn, hvis denne afgræsning kun er af vilde dyr. For de vilde krondyr, rådyr, dådyr, 
gæs og harer flygter, når der er mennesker, og derved kan familierne ikke se, hvordan dyrene er i harmoni med 
naturen. Dette kan den græsbaserede kvægproduktion, da børnene tydeligt kan se dyrene arbejde med et miljø, der 
er præget af biodiversitet. Der kan her udvikles en dybere forståelse for det økologiske princip om samspil mellem 
natur og landbruget for den befolkningsgruppe, der ikke altid bliver præsenteret for denne.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Forarbejdning  
Oplevelsen kan gå hånd i hånd med lokalsamfundet, der kan tilbyde enten formidling eller have en gårdbutik med 
lokalt dyrkede varer. Disse kan være en ekstra reklame for den græsbaserede kvægproduktion samt give besøgende 
en grund til at komme igen.  
De lokalt producerede produkter kan også tilbyde arbejdspladser i form af slagt, forædling og salg. Dette kan skabe et 
sammenhold og en lokal afhængighed mellem landdistriktets beboere. Der kan ske videresalg både til naboer, men 
også lokal foodservice.  
 
 
Bosætning  
Denne lokale afhængighed og sammenholdet kan holde indbyggere fra at flytte mod byen. Det kan også betyde, at 
den yngre generation i større grad finder en lyst til at bevare og videreføre det lokale landbrug. Dette sammenhold kan 
også være tiltrækkende for tilflyttere, som overvejer at forlade storbyen til fordel for landet. Landlivet kan hurtigere 
virke mere tiltrækkende, når der går græssende kvæg på en naturskøn mark udenfor dit vindue. Samtidigt er det kun 
et plus, at man kan få kødet direkte fra naboen, og derved sikre sig både høj kvalitet og dyrevelfærd.  
Noget, som landbruget kritiseres for af byboere, er luftforureningen. Denne kommer fra stalde (dog i mindre grad 
kvægstalde), men også gødskningen af markerne. Når kvæget får det meste af sin næring fra græsset, vil der være 
mindre dyrket areal til foder og derfor mindre areal, som gødes. Dette kan være med at mindske luftforureningen i 
området. 
 


