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I dette netværksprojekt har vi arbejdet med hvordan produktion af autentiske
egnsprodukter kan kombineres med både bevaring af husdyrgenetiske ressourcer
og naturpleje. Det er en oplagt kombination, da de gamle racer synes tilpasset
mere grove og næringsfattige fødeemner end de forædlede racer. Samtidig
forventes de genetiske egenskaber bedre bevaret, hvis dyrene ernæres på
naturtyper som de førhen var en del af. Desuden er det en stor fordel for
genbevaringen, at disse racer bliver opformeret til større og levedygtige bestande,
som indgår i en aktiv produktion.
Særlige produkter fra gamle nordiske husdyrracer
I Norden forekommer specialprodukter fra gamle racer kun i meget begrænset
omfang. Produktionen afsættes hovedsageligt gennem traditionelle afsætningskanaler, og man opnår ikke en merværdi selv om det er produkter fra gamle
husdyrracer. Tværtimod kan der være fradrag, f.eks. hvis formen ikke passer med
normen, eller hvis kødet er for mørkt på grund af afgræsning.
Certificering af ”nordisk mad med merværdi”
I projektet har vi foreslået en certificering af produkter med dokumenteret
naturpleje og genbevarelse. Vi har taget udgangspunkt i gamle racer, men vurderer
at også andre husdyr i naturplejen kan certificeres. De har også en merværdi, men
genbevarelse giver et ekstra plus. Med en certificering kan kultur- og naturglade
forbrugere støtte op om produkterne.
Produktudvikling af kød og mælk fra gamle nordiske husdyrracer
Vi vil udvælge dyrehold til innovativ produktudvikling og salg i fremadrettede
projekter, hvor dyrenes naturplejeeffekt følges, og særlige produkter fra dyreholdet
markedsføres. I Danmark er der udarbejdet et projektforslag: ”Naturpleje med
gamle danske kvægracer i Vesthimmerland”.
Det nordiske netværk
En fortsættelse af aktiviteterne under Ny Nordisk Mad med brug af de etablerede
nordiske netværk vil være oplagt for at få gang i certificering, produktion og
afsætning. Det skal være de lokale producenter, der er projekt ejere, og selv tager
initiativ for de enkelte dyrehold. Med en certificering og starthjælp, f.eks. ved
innovationsprojekter, kan de hjælpes godt på vej. Se mere om vores projekt på
www.natlan.dk/projekter .

