Når du aftaler Naturpleje ...
er der en del punkter,
du især skal være
opmærksom på, hvadenten
du er udlejer
eller dyreholder ...
• Hvem står for indhegning vandforsyning - tilsyn med dyrene?
• Hvornår på året skal afgræsningen
foregå?
• Hvor god er græsningen?
Må der tilskudsfodres?

Angus græsser mosen og engene
ved Arresø - Sjælland ...
»Angus kastede sig over frisk bjørneklo.
Lysesiv åd de som spaghetti.
De rydder virkelig op«,
siger miljøtekniker Tycho Hjorth.

Angus afgræsser Skjern Enge,
Jylland ...
»Mange kvier bliver ødelagt af fluestik, når
de græsser i mosen. Vores Angus er aldrig
blevet stukket, fordi de har mørkt,
behåret yver«, siger landmand Jørn Suhr.

• Hvis der er tilskudsmuligheder,
kan det blive et problem, hvis tilskuddet
underkendes?
• Vær opmærksom på, at den,
der har søgt tilskuddet, yderligere
bliver trukket i støtte,
man eventuelt får fra anden side!

Angus afgræsser standenge på Fyn ...
»Angus er gode græssere og holder huldet
på marginaljorde«,
siger landmand Thorbjørn Pedersen.

Angus græsser våde områder på Fyn ...

Angus afgræsser engene ved
Bølling Sø, Jylland ...
»Angus forvandler det stride græs
til velsmagende kød«,
siger forbruger og kok, Rasmus Bøgh.

Når Angus egner sig fortrinligt, er det fordi:
• Angus er rolige og omgængelige dyr.
• Angus trives godt på marginaljorde.
• Angus har en stor tilvækst.
• Angus er naturligt hornløse. (pollede).
• Angus har stærke ben og hårde klove.
• Angus har et mørkt og behåret yver.
Det beskytter mod fluestik.

Aberdeen
som NATUR-PLEJERE - fordi
målet for kødproduktion med ammekøer på marginaljord er, at reducere
omkostninger, så som foder. - Dette
kan kun opnås ved at vælge dyr, der
besidder følgende egenskaber:

• ANGUS

er hårdføre og robuste dyr, der ikke
behøver stalde, men kan gå ude
hele året rundt. - Ifølge loven skal
de blot have adgang til læ og et
veldrænet leje.

• ANGUS

har fremragende moderegenskaber
og lette kælvninger.

• ANGUS

er nøjsomme dyr, der kan vinterfodres med billigt foder.

• ANGUS

er rolige dyr, der er nemme
at håndtere, selv om de ikke har
kontakt med mennesker
ud over det daglige tilsyn.

• ANGUS

Angus græsser de fredede arealer ved Vorgod å

er gode græssere, der også græsser
de grovere vækster.

• DERFOR

er ANGUS det naturlige valg,
når man skal vælge dyr
til at afgræsse naturplejearealer.

Angus græsser Nationalpark Thy ...

Angus er
rolige og
omgængelige
dyr, der er
nemme at
håndtere, selv
om de ikke har
kontakt med
mennesker ud over
det daglige tilsyn ...

Angusforeningens medlemmer afgræsser
mange forskellige naturarealer.
Yderligere vejledning kan fås hos:
Dansk Aberdeen-Angus forening:
Tlf.: 8740 5262 (kl. 8.00-14.30).
Mailadresse: info@danskangus.dk

Se mere på
www.danskangus.dk

