HER GRÆSSER KVÆGET
Her græsser dyrerne

...

HVEM STÅR BAG?
Det er Læsø Natura 2000-Lodsejerforening og Naturstyrelsen, der ejer de ca. 600 Gallowaykvæg, der på nuværende tidspunkt græsser på Læsøs strandenge og heder.
Lodsejerforeningen består af 110 lodsejere på Læsø og
foreningen passer og plejer 2400 ha. Natura 2000 arealer. Foreningen blev oprettet under naturprojektet LIFE
Læsø (2012-2017) for at sikre, at den store indsats for at
genskabe og bevare Læsøs natur kunne fortsætte efter
projektets afslutning.

LÆSØ OX

OKSEKØD AF LÆSØS EGET
GALLOWAYKVÆG

FORHANDLERE
De lækre produkter fra Læsø Ox
forhandles udelukkende på Læsø
– Du kan blandt andet ﬁnde dem her:
SuperBrugsen Byrum, Brugsen
Vesterø, Carlsens Hotel, Læsøfærgen, Hotel Nygård, Spisested
Retro, Spisehuset i Østerby.
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GALLOWAY-KVÆG

SÅDAN HJÆLPER GALLOWAYKVÆGET

Galloway-racen bliver brugt på Læsø, fordi dens
særlige egenskaber gør den velegnet til at pleje Læsøs natur og giver et godt kødprodukt.

Læsø har de seneste fem år gennemgået en stor forvandling. Øens vidtstrakte strandenge og heder var
tæt på at vokse til i træer, buske og stride græsser, da
Naturstyrelsen sammen med Læsø Kommune ﬁk støtte fra EU’s LIFE Fond i 2012. Fondens mål er at bevare
den mest værdifulde europæiske natur, og her har
Læsø en særlig plads.

- Velsmagende specialister i naturpleje

Læsøs natur

SÅDAN LEVER KVÆGET
I sommerhalvåret lever Læsøs Gallowaykvæg frit i vidtstrakte hegn på Læsøs strandenge og heder, hvor de lever
af græsser, urter, buske og spirende træer. Om vinteren
lever de i særlige vinterhegn, hvor de fodres med lokalt
produceret foder.

Racen stammer oprindeligt fra det sydvestlige Skotland, hvor de første beskrivelser af det sorte, krøllede kvæg med den høje kødkvalitet stammer helt tilbage fra Romerriget (1. årh. f.Kr.).
Racen er hårdfør, fordi den har dobbelt hårlag, der beskytter mod kulde og regn, og om sommeren mod
insekter. Det betyder også, at de trives ude året rundt
uden tag, hvor der er naturligt læ, ly og tørt leje.
Gallowaykvæg er desuden nøjsomme og eminente til
at optage næring fra stride græsser og små trævækster, hvilket betyder, at de kan lave kvalitetskød på arealer, hvor andre racer ikke kan trives.

Kvæget har altid adgang til vand, vitaminer og mineraler,
og der bliver dagligt holdt opsyn med, at alle har det godt
– især i foråret, når årets nye små kalve kommer til verden.

NYD LÆSØS NATUR
Efter 18-30 måneder i det fri er ungdyrene vokset til en
størrelse hvor de er slagteklare.
Kødet er ﬁnﬁbret, og fedtet er indlejret i kødet i bittesmå fedtlommer, så smag og saftighed bevares under
tilberedning.

Træer blev fældet, heder brændt af, og invasive planter
bekæmpet – alt sammen for at genskabe Læsøs enestående åbne natur.
Men opgaven er ikke løst ved at genskabe naturarealerne. Arealerne skal plejes for ikke at gro til i træer
igen. Og det er hér, Gallowaykvæget – sammen med
en række andre kvægracer, får og heste rundt om på
Læsø – spiller en nøglerolle gennem deres kerneopgave: Afgræsning af de unikke strandenge og heder.

Det gør racen eminent til skånsomt at afgræsse og
holde naturarealer åbne. Samtidig er de fredelige
dyr og med deres charmerende krøllede pels meget
publikumsvenlige.
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