
Målet med uppfödning av nötboskap enligt Gröna gårdar-modellen är: en naturlik och 
långsam uppfödningstakt på enbart örtinblandat gräsfoder. Då får vi det smakrikaste, 
möraste och dessutom det nyttigaste köttet.

Kriterier för att leverera slaktdjur till Gröna gårdar:

bjällansås gård, 2016-08-09 

Uppfödarmanual

att lastning, transport och hantering av djuren sker på 
sådant sätt att de ej stressas. 

P Vilket slakteri slakten sker på har ingen principiell  
betydelse för oss. Det slakteri som gör bästa jobbet och 
inte ligger för långt bort förordas. Vi bedömmer hela 
kedjan till dess att djurkropparna hänger i vår styck-
ningslokal i Uddevalla.

P Gårdsbesök genomförs av oss kontinuerligt för ge-
nomgång av ovanstående kriterier.

P Innan slaktdjuren avräknas ska vi ha erhållit en uppfö-
dargaranti via mejl, fax eller brev.

P Vi vill kunna publicera namn, adress, telefonnum-
mer på vår hemsida och göra reportage från er gård. 
Gröna gårdar lägger stor vikt vid att djuren verkligen 
är slaktmogna. 

Vi måste alla vara medvetna om att de djur som är för 
magra och ej slaktmogna ekonomiskt sub ventioneras 
av de djur som är bra, sådana djur måste därför undvi-
kas. Om man vet med sig att slaktdjuren ofta blir magra 
är det extra viktigt att under hela uppfödningstiden ha 
ett bra bete och mycket bra ensilge. 
 Det är mycket viktigt att hela kedjan, från lastning 
till dess att djuren är slaktade, sker på ett bra sätt. 
 Slutligen, vårt ansvar som producent och uppfödare 
når ända fram till kundens tallrik.

P Produktionen ska vara krav-certifierad. 

P Djuren ska enbart ha ätit grovfoder. Vi tillåter inte 
kraftfoder som spannmålskross, soja eller majs. Nöt-
boskap är skapta för att äta gräs, allt annat påverkar 
djurets välbefinnande, nyttighet och smak på kött och 
mjölk negativt.

P Merparten av våra djur kommer från självrekryte-
rande dikobesättningar. Kalvar som kommer från 
mjölkproducenter kan få tillskott av kraftfoder upp 
till en levande vikt på 200 kg, detta som ersättning för 
utebliven mjölk. 

P Inga ungtjurar tas emot till slakt. 

P Djuren ska vara slaktmogna och något fetare än vad 
man är van vid. Varje uppfödare ska noggrant välja ut 
vilka djur som ska slaktas, så som den gammeldags 
slaktaren gjorde. 

P Djuren ska vara ca två år innan de slaktas. Detta är  
viktigt eftersom marmoreringen inte visar sig förrän 
djuret är vuxet.

P Den ideala slaktvikten ligger mellan 300 och 350 kg.

P Vi föredrar lättare köttraser som Aberdeen Angus och 
Hereford. De tyngre köttraserna är ofta för magra 
(”blanka”) och dessutom tenderar de att bli för tunga. 

P Fem dagar före transport till slakteri ska djuren föras 
ihop till samma box eller hage. Minimileverans är tre 
djur, som ska transporteras tillsammans. Det är viktigt 

För mer information kontakta:

Jan Karlsson, Bjällansås gård   Johan Stegard, Elfhemsgård
GRUNDARE     TILLFÖRSELANSVARIG

mobil 0702–45 40 88   mobil 0708–10 77 75
mejl jan@gronagardar.se   mejl johan@gronagardar.se


