Overflødige kalve får
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Dyrenes Beskyttelse støtter projekt Jersey Græskalv, som redder
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jerseyproducenternes tyrekalve fra en ellers krank skæbne

Hvert år når op mod 20.000 nyfødte
jerseytyrekalve kun flygtigt at hilse på
livet, før de må forlade det igen. I en
mælkeproduktion er der nemlig ikke
plads til jerseytyrekalve, for der er ikke
meget kød på racen, så det kan ikke
betale sig at fede kalvene op.
Derfor bliver boltpistolen hurtigt fundet frem, når en jerseytyrekalv kommer
til verden hos en mælkeproducent.
Aflivningen i sig selv er ikke på nogen
måde værre end alle andre aflivninger
med boltpistol. Men flere synes, der er
noget galt. For kan man billige en produktionsform, hvori man skiller sig af
med en nyfødt dyreunge, som var den
et tilfældigt affaldsprodukt?
Det mener Dyrenes Beskyttelse i hvert
fald ikke, fastslår projektleder på kvæg
Pernille Fraas Johnsen:
– Det er unødvendigt at aflive dyr, man
godt kan bruge. Hvis bare vi tænker lidt
anderledes end hidtil, kan vi faktisk
skabe et produkt med både høj dyrevelfærd og høj spisekvalitet.
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Opfedes af ammetanter
For at finde en løsning på problematikken er Dyrenes Beskyttelse en af de
økonomiske støtter bag projekt Jersey
Græskalv. Projektet går i al sin enkelhed ud på at sætte de uønskede jerseytyrekalve sammen med “ammetanter”
og lade dem die og græsse i det fri,
indtil de seks-otte måneder gamle er
slagtemodne. Ammetanterne er pensionerede malkekøer, som med projektet
altså også får en ekstra chance for at
nyde et otium.

halvt så mange ammetanter (en ammetante kan have to kalve) rundt ved
Århus, ved Esbjerg, på Djursland og
på Glænø. Her patter kalvene på koen,
mens de gradvis vænner sig til mere fast
føde i form af græs og planter. Kalvene
slagtes, når de seks-otte måneder gamle
har opnået en vægt på omtrent 200 kg.

På denne vis bliver jerseykalvene brugt
til noget i stedet for blot at blive kasseret. Samtidig støtter konceptet Dyrenes
Beskyttelses krav om, at kalve fra malkekvæg skal på græs i sommerhalvåret.
Hvilket generelt ikke er tilfældet i dag,
hvor konventionelle kalve står i stald.

– I så fald kan vi grundlæggende ændre
vilkårene for de jerseytyrekalve, der fødes i mælkeproduktionen.

Jersey Græskalv giver desuden mening,
fordi jerseytyrekalven har en unik kødkvalitet. Kød fra jerseykvæg går således
for at være noget af det mest smagfulde, man kan opdrive.
Derfor går der lige nu 40-50 kalve og

– Vi håber, projekt Jersey Græskalv vil
vise sig som et godt alternativ, og at
flere producenter får lyst til at medvirke
i det, siger Pernille Fraas Johnsen.

Projektets fremtid kommer i høj grad
til at afhænge af forbrugerne, fortæller
kvægbrugskonsulent Thorkild Nissen fra
Økologisk Landsforening.
– Hvis vi kan afsætte kødet, kommer
der betydeligt flere kalve ud til næste
år. Der er mange producenter, der har
meldt deres interesse, siger han.

