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Interessen var der, da Det
Grønne Hus i samarbejde
med Produktionshøjsko-
len Klemmenstrupgård i
foråret inviterede til infor-
mationsmøde om etable-
ring af en lokal kogræsser-
forening.

Varslet var kort. Allige-
vel mødte 20 deltagere op,
repræsenterende 16 fami-

lier, der alle bakkede op
om ideen, og stiftede den
første kogræsserforening i
Køge.

- Måske var forårets
kødskandale vand på møl-
len, men det er ikke det,
der er drivkraften, siger
formanden for Køge Kog-
ræsserlaug, Torben Kre-
jberg, der sammen med
bestyrelsesmedlem Mado-
nya Shigebu er Ugens
Gæster i Hugo’s Vinkæl-
der.

-Egentlig var det tanken,
at køerne skulle gå på are-
aler omkring Produktions-
højskolen, og jeg tror, at
det var fordi produktions-
højskolens forstander, Eli-
sabeth Dolmer, havde en
idé om, at de unge på sko-
len også skulle kunne se,
hvor kødet kommer fra, si-
ger Madonya Shigebu.

- Det ville også have
været en fordel, fordi vi så

bedre kunne trække på
Elisabeth Dolmers kom-
petencer som tidligere
landmand. Men Køge
Kommune havde lavet af-
græsningsaftaler om de
arealer.

- Til gengæld har vi så
fundet nogle andre area-
ler. Men vi har søgt arealer
omkring Klemmenstru-
pgård, siger Torben Krej-
berg.

- Men vi har brugt Elisa-
beth Dolmers kompeten-
cer både til at finde dyr, vi
skulle have, og de arealer,
de nu går på.

Kogræsserlauget har

anskaffet fire køer, som
alle skal slagtes til efter-
året. de er købt hos økolo-
giske landmænd på
Stevns, og lauget har inve-
steret 20.000 kroner i pro-
jektet.

- Vores omkostninger er
lidt strøm til det elektriske
hegn og lidt forsikringer,
men vi regner med, selv
om vi ikke ved det endnu,
at vi skal af med omkring
55 kroner pr. slagtet kilo,
siger Torben Krejberg.

- Jeg tror ikke, at det er
prisen, der er det afgøren-
de, siger Madonya Shige-
bu, der, selv om han nu
bor i Herfølge, stammer
fra Tanzania.

- Jeg er gået med i det
her af flere grunde. Dels
det sociale samvær, dels
den naturpleje, projektet
medvirker til. Men også
fordi der er mange fordele.
Alle kan se dyrene, og skal
ikke bare se på et tomt
areal.

- Og endelig så har vi jo
den fordel, at vi kender dy-
rene, vi ser til dem hver
dag, vi følger dem, og i den
sidste nede betyder det
også, at vi ved, hvad vi
putter i munden.

- Vi er sikre på kvalite-
ten, og vi ved, at kødet har
hængt den tid, det skal, si-
ger Madonya Shigebu.

-  Jeg tror også vi får lidt
mere respekt for kødet,
når vi nyder det lørdag af-
ten, siger Torben Krejberg.

- Jeg tror mange er træt-
te af, at de ikke ved, hvor
gammelt det kød, de køber
i supermarkedet, er, siger
Torben Krejberg.

- Jeg tror mange har fået
mistro til detailhandelens
måde at håndtere kød på.
For ligger det som en steg
med en udløbsdato, bliver
det ikke solgt, bliver det
skåret ud og får en ny
holdbarhedsdato, og bli-
ver det heller ikke solgt,
bliver det hakket og tilført
en ny holdbarhedsdato.

- Det er lidt problema-
tisk, at fødevarerne bliver
mere og mere konforme og
kan holde længere - uden
at vi får at vide, hvor gam-
melt det egentlig er. Men jo
ældre det bliver, jo ringere
bliver kvaliteten også.

- Jeg siger ikke,  at det er
alle, men de eksempler,
der har været afskrækker,
og det er en skræk, der
rammer en hel branche,
siger Torben Krejberg.

Kogræsserlauget skal
dagligt holde øje med kre-
aturerne. Det elektriske
hegn skal tilses, og man
skal sikre sig, at dyrene er
raske. Og så skal de lige
sørge for, at der også er
vand til dyrene.

- Det har vi fordelt på en
ganske praktisk måde.
Hvert medlem har fået en
uge hver, hvor de har an-
svaret, siger Torben Krej-
berg.

- Det vil sige, at vi alle
kommer til at kende dyre-
ne. Og jeg vil da ikke ude-
lukke, at nogle knytter sig
så tæt dem, at det kan bli-
ve svært, når de skal slag-
tes.

- Vi har en venteliste på
fem-seks stykker, der ger-
ne vil være med til næste
år. vi håber på at få flere
arealer til næste år, og så
vil vi gerne have flere med-
lemmer med, siger Torben
Krejberg.

Interesserede kan følge
projektet på www.koege-
kograesserlaug.dk.

Dyrevelfærd og etik
skabte Køge
kogræsserforening

Kogræsserlau-
get skal dag-
ligt holde øje
med kreaturer-
ne. Det elektri-
ske hegn skal
tilses, og man
skal sikre sig,
at dyrene er
raske. Og så
skal de lige
sørge for, at
der også er
vand til dyre-
ne.

- Vi ser til dem
hver dag, vi
følger dem, og
i den sidste
nede betyder
det også, at vi
ved, hvad vi
putter i mun-
den, siger Ma-
donya Shigi-
bu.

- Vi kommer
alle til at ken-
de dyrene. Og
jeg vil da ikke
udelukke, at
nogle knytter
sig så tæt
dem, at det
kan blive
svært, når de
skal slagtes,
siger Torben
Krejberg
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Af redaktør Arne Egaa

- Jeg tror ikke, at det er pri-
sen, der er det afgørende, si-
ger Madonya Shigebu, der,
selv om han nu bor i Herføl-
ge, stammer fra Tanzania.

- Jeg tror mange er trætte af,
at de ikke ved, hvor gammelt
det kød, de køber i supermar-
kedet, er, siger Torben Kre-
jberg.


