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GROBEAT – ØKOLOGISK KALVE- OG OKSEKØD, KØD DER

ERSTATTER KVANTITET MED KVALITET
FORSIDE PROJEKTER KVÆG GROBEAT – ØKOLOGISK KALVE- OG…/ / /

PROJEKTER  FORMIDLING  FILM OM OS  KONTAKT 
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GrOBEat udvikler en bæredygtig strategi for den økologiske oksekødsproduktion til fremtidens forbruger, hvor kvalitet
erstatter kvantitet, hvilket i følge de nyeste hypoteser inden for forbrugervidenskab bidrager til sundere spisevaner og øget
tilfredsstillelse.

Effekterne af den nye strategi vil blive kvanti�ceret ift. effektivitet, dyrevelfærd, biodiversitet, kødkvalitet og sensorisk pro�l, og
den overordnede påvirkning af miljøet.

Et græsbaseret system, hvor kalv og ko går sammen de første 4 mdr. vil levere to højkvalitetsprodukter: 
A) Lavt fedtindhold fra kalve (8 mdr.) og B) Moderat fedtindhold fra ungdyr (14-16 mdr.), der har afgræsset intensivt.
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Projektet udvikler en mere rentabel strategi for oksekødsproduktion, hvor der tilbydes produkter, der lever op til forbrugernes
krav ift. dyrevelfærd, biodiversitet og klima, og som samtidig øger forbrugerens velvære og tilfredshed.

Kvaliteten og den sensoriske oplevelse, kombineret med produktets fortælling omkring merværdier, vil resultere i sundere
spisevaner hos forbrugeren grundet et lavere kødindtag. Dette skaber troværdighed og et holistisk grundlag for at producere
oksekød nu og i fremtiden.

Samlet set skal den nye strategi trække kødproducenterne, food service-segmentet og forbrugernes spisevaner i en
bæredygtig retning.

Hvad skal vi i projektet:

Produktion af kalve- og oksekød i et græsbaseret system, med ko-kalv samspil de 4 første måneder – (GrOBEat-systemet)
Kvanti�cering af slagte-, kød og spisekvalitet fra dyrene i GrOBEat-system
Test af GrOBEat-systemets kødprodukter på forbrugernes spiseadfærd og tilfredsstillelse
Modellering af GrOBEat-systemets miljø- og klimaeffekt med udgangspunkt i data fra produktion, spise- og forbrugertest
Formidling og inddragelse af alle relevante interessenter i udviklingen af høj kvalitet græsbaseret oksekød til fremtidens
økologiske forbruger

FORMIDLING

Artikel “Gode erfaringer med bonding mellem ammetanter og kalve på Danmarks Kvægforskningscenter” af Kirstine Flintholm
Jørgensen (Center for Frilandsdyr) og Iben Alber Christiansen (Økologisk Landsforening)

Artiklen er også gengivet i Effektivt landbrug den 29/3 2021 “Høster erfaringer med ammetante-bonding”

PROJEKTLEDER

Margrethe Therkildsen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet

Margrethe.therkildsen@food.au.dk

Tlf.: 22167975

https://www.frilandsdyr.dk/wp-content/uploads/2021/04/Bonding-mellem-ammetanter-og-kalve_red.pdf
https://www.frilandsdyr.dk/wp-content/uploads/2021/04/Erfaringer-med-ammetante-bondingEffektivtLandbrug.pdf
mailto:Margrethe.therkildsen@food.au.dk
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PROJEKTPARTNERE

Institut for Husdyrvidenskab, AU – Mogens Vestergaard

Institut for AgroØkologi, AU – Lisbeth Mogensen og Troels Kristensen

Institut for Fødevarer, AU – Barbara Vad Andersen

Økologisk Landsforening – Julie S. Henriksen og Iben Alber Christiansen

Center for Frilandsdyr – Camilla Kramer og Kirstine Flintholm Jørgensen

PROJEKTFINANSIERING

Projektet er �nansieret af GUDP (Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram under Fødevareministeriet) under Organic RDD
6-puljen.

Organic RDD står for “Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram”, og er et dansk forskningsprogram
målrettet økologiske fødevaresystemer, som koordineres af ICROFS i samarbejde med GUDP (Grønt Udviklings- og
Demonstrationsprogram), der �nansierer programmet.

 

Læs mere på projektets hjemmeside her

FORRIGE

Ø

https://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-6/grobeat/
https://www.frilandsdyr.dk/2021/01/26/1343/
https://www.frilandsdyr.dk/2021/09/22/optimeret-brug-af-restprodukter-og-grovfoder-wi-fi/
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FAKTA-ARK: ØKO-UNGTYRE AF

MALKEKVÆGSRACE (HOLSTEIN OG

KRYDSNINGER), KLIMA OG

ØKONOMISKE KONSEKVENSER


NÆSTE

OPTIMERET BRUG AF

RESTPRODUKTER OG GROVFODER

(WI-FI)



HENT PDF

PROJEKTSTØTTE

Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet

PROJEKTPERIODE

1/1 2021 - 31/12 2024

PROJEKTEJER

Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet  
Projektleder: Margrethe Therkildsen  

Kontaktpersoner Center for Frilandsdyr: 
Camilla Kramer og Kirstine Flintholm Jørgensen

KONTAKTPERSON

https://www.frilandsdyr.dk/2021/01/26/1343/
https://www.frilandsdyr.dk/2021/09/22/optimeret-brug-af-restprodukter-og-grovfoder-wi-fi/
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Camilla Kramer 
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KONTAKT

Center for Frilandsdyr K/S 
Marsvej 43 
8960 Randers SØ 
Tlf. (+45) 89 19 27 64 
Mobil: (+45) 30 34 26 94 
CVR nr. 31 59 88 18

VISION

Center for Frilandsdyr bidrager
til en frilandsproduktion i positiv
udvikling og vækst, hvor husdyr
produceres under bæredygtige
forhold med et højt niveau af
dyrevelfærd.

SAMARBEJDE

Centret samarbejder tæt med
sine to stiftere Friland A/S og
Dyrenes Beskyttelse.

       

Tlf. 23 99 49 43 
cakra@frilandsdyr.dk  

Kirstine Flintholm Jørgensen 
Tlf. 30 89 71 61 
kifjo@frilandsdyr.dk

© Center for frilandsdyr


