Välj naturen! Certifierat naturbeteskött lyfts fram av
WWF som det mest hållbara köttet, vid sidan av viltkött.
FRÅGOR OCH SVAR OM NATURBETE
Vad är naturbetesmark?
Naturbetesmark är gräsmark som betas av tamdjur och som inte plöjs, gödslas eller
sprutas med kemiska bekämpningsmedel. Exempel på naturbetesmark är strandängar
och ekhagar. Dessa marker lämpar sig inte för odling men är idealiska för bete.
Vad är Naturbeteskött?
Naturbeteskött är kött från djur som betat på naturbetesmarker under sommarhalvåret
och får närproducerat gräs i torkad form vintertid.
Vad menas med att naturbete skapar biologisk mångfald?
Köttdjur som är uppfött på betesmarker behövs för att bevara det svenska landskapet och
den biologiska mångfalden. Många hotade fåglar, växter och insekter överlever inte utan
betesdjur som håller naturbetesmarkerna öppna.
Hur pass viktig är den svenska ängen, spelar det någon roll om det växer skog på
marken i stället?
Den svenska ängen är lika artrik som regnskogen och därmed lika viktig att bevara. Utan
ängsmarkerna skulle Sverige förlora mängde av växter, insekter och djur.
På vilket sätt är naturbeteskött bättre för klimatet än vanligt kött?
Naturbetesdjur betar på ängar och hagar som inte plöjs. De markerna läcker mindre näring
till vattendrag och hav och lagrar samtidigt mycket koldioxid i marken. Det innebär att
kött från naturbetesdjur är betydligt mer klimatvänligt än kött från djur som fötts upp på
spannmål innomhus.
Mår naturbetesdjuren bättre än stalluppfödda djur?
Naturbetesdjuren har större möjligheter att leva ut sina naturliga beteenden. De får gå
ute under sommarhalvåret, beta gräs och växa i sin naturliga takt. Dessutom får kalvarna
dia hela sommaren tills de inte längre behöver mjölken.
Smakar naturbeteskött annorlunda än spannmålsuppfött kött?
Djur som får växa i sin naturliga takt har chansen att utveckla ett marmorerat kött.
Dessutom blir köttet smaksatt av alla de örter som djuren betar. Naturbetesdjuren äter
närproducerat gräs även vintertid men då i torkad form.
Spelar det någon roll vad jag som enskild konsument väljer för kött?
Du som väljer naturbeteskött hjälper till att bevara och vårda de svenska naturbetesmarkerna såsom alvarsmarker, strandängar och skogsbete. Märkningen Svenskt Sigill
Naturbeterskött talar om att köttet kommer från en certifierad bonde som låter djuren
beta på naturbetesmarker.
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