Krönikan
Nyttigare kött - rikare miljö

”Man blir det man äter” är ett uttryck. Matens ursprung har poängterats i böcker av olika slag som MatsErik Nilssons ”Den hemlige kocken”
och ”Äkta vara”. Nu senast har paret
Esping presenterat boken ”Monsterbiff
till middag”. Kostråd, hälsokost, bantningskurer och matlagning får stora
utrymmen i massmedia antingen det
gäller press, TV eller radio
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jurmiljön för höns och gris har
gjort många upprörda. Nötkreatursavel, djurens utevistelse
och annat har granskats. Likaså djurtransporter och slakt. Djurrättsaktivister
har väckt stor uppmärksamhet, nu senast
före jul. Oftast har kritiken rört den storskaliga verksamheten.
Trots att vår djurskyddslagstiftning är
bättre än i många andra länder i EU och
övriga världen så finns uppenbarligen
sådant som inte är bra. Konsumenterna
vill ha kvalitet vilket gynnar KRAV och
andra certifieringar. Allt fler ser till det
som är närproducerat.
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Får och lamm har figurerat väldigt lite
i kritiska sammanhang. Det tyder på
gott renommé. Det skall vi vara rädda
om. Ystra lamm i en grön hage ger god
PR för lammsteken. Mediadrevet kom
dock snabbare än någon annat. Nu får
vi se vad vi hamnar när debatten klingat
av. Det är viktigt att visa fram det som
är bra!
I köttsammanhang har man allt oftare
nämnt begrepp som naturbeteskött,
grovfoderbaserat kött eller gräsbeteskött. I andra engelskspråkiga länder i
Västvärlden är begreppet ”grass-fed” så
vanligt att där sedan en tid finns alternativa köttmarknader. Enskilda företagare
och butiker har även i vårt land följt
den trenden. Från och med i höst kan
man finna en överblickbar marknadsplats på www.kostdoktorn.se/omega-3/
grasbeteskott. De 20-talet gårdararna
eller gårdsgrupperna finns nu på en lista.
Sannolikt blir det snart fler. Oftast rör
det uppfödning av nötkreatur. Betydligt fler fårgårdar borde finnas med på
listan. Kunskap om grovfoderbaserad

uppfödning utvecklas mer och mer.
Lamning på våren, uppfödning enbart
på modersmjölk och naturbeten kräver
bra handhavande om man vill ha slakt
på hösten. Många lyckas att med denna
modell både få fram bra slaktkroppar
och god ekonomi.
För 5 år sedan tog vi i västsverige fram
en informationsbroschyr om aktuella
fakta kring naturbeteskött. Nya forskningsrön kommer ständigt och en ny
broschyr i ämnet blev klar i vinter.
Slakterierna ser gärna att vi tar fram
slaktkroppar av enhetlig storlek. Foderfirmorna tillhandahåller kraftfoder som
säkrar tillväxt på beräknad tid. Köttmängd och konformitet har hittills satt
riktmärken för produktionen. Köttkvalitén bedöms huvudsakligen i kvantitet.
Under senhösten får många lamm
extra kraftfoder för att nå rätt storlek,
nödvändig klassning för optimalt kilopris. En månad med kraftfoder på stall
halverar innehållet av omega-3-fettsyror.
Köttets fettsyrebalans förändras snabbt,
speciellt för det högklassiga höstköttet.
Broschyren tar upp mer om den viktiga
fettsyrebalansen i köttet och annat om
hur naturbetesköttet påverkar människans hälsa.
Omsorg om miljön blir allt viktigare.
Att idisslare alstrar metangas, som
förvärrar växthuseffekten vet nog alla.
Problemen är dock störst vid utfodring
med kraftfoder. Vilda örter på naturbete, exempelvis käringtand, innehåller
omega-3 och fumarsyra som avsevärt
minskar metangasproduktionen. Bete
på permanenta naturbeten lagrar mycket
koldioxid, faktiskt så mycket att det
mer än väl kompenserar den metangas
djuren avger. Detta är nog nya fakta för
de flesta. Välskötta betesmarker lagrar
faktiskt mer koldioxid än skogsmark
enligt FAO-rapport (notis på Fåravelsförbundets hemsida i januari).
Skälet till denna slutsats är upptäckten
av ämnet glomalin (ett sockerprotein,
till en tredjedel bestående av kol). Den

amerikanske markforskaren Sara Weight upptäckte detta så
sent som 1997. Glomalinet bildas av mykorrhizasvampar,
som lever i symbios med fleråriga växter.
I långliggande betesmark bildas då aggregat (jordklumpar)
som förhindrar att kolet återgår till atmosfären som koldioxid. Bete med flera djurslag ger störst effekt. Större andel permanenta betesmarker kan hjälpa oss i kampen mot växthuseffekten. I vårt land tenderar många naturbetesmarker att växa
igen. Fler betande djur, inte minst får, skulle vara önskvärt.
Det öppna landskapet betyder mycket för turismen - den
nationellt mycket viktiga besöksnäringen. Den ger större
netto än de flesta andra näringar redan nu. Betsdjuren blir
allt viktigare för att bevara vårt öppna, vackra kulturlandskap.
Miljöstöden kan ses som en återbäring för vår insats i det
sammanhanget. Värdefulla naturbetesmarker får också i år
höjda ersättningar. Ingen yta kan heller ha större biologisk
mångfald.
Fårnäringen är viktig både för hälsa och miljö!
Ingemar Zachrisson
Foto: Tore Hagman
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Får ska inte ha fårfoder. Får ska ha lammfoder, tackfoder eller underhållsfoder.
Ett effektivt startfoder som tar tillvara lammens stora tillväxtpotential är Fiol LammStart. Tack vare
smakliga råvaror och en pelletsstorlek anpassad till
lamm stimuleras deras konsumtion.
Fiol Vital ger den dräktiga och digivande tackan
rätt förutsättningar att prestera maximalt - något
som ger dig friska lamm med hög tillväxt. Under
lågsäsong kompletteras foderstaten med Fiol Får.
Nykomling heter Fiol Eko och är till för dig som
valt den ekologiska vägen: ett KRAV-certiﬁerat
färdigfoder för lamm och får som hjälper dina djur
att hålla en god tillväxt.
Kontakta oss så får du veta mer!

Är du intresserad av broschyren Nyttigare kött – bättre miljö?
Beställ via info@mysten.nu , www.ysten.nu
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