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Dansk Kødkvægs repræsentantskab
Bestyrelse

5 medlemmer

15 raceforeninger 10 regioner

Sekretariat

Repræsentantskab
25 repræsentanter

LF Kvæg
Bestyrelse

VikingDanmark
Kødracer

VikingCenetics
Beef Cattle



Information

• Hjemmeside
• Facebook
• Nyhedsbrev

•nyt redaktionsudvalg
•med mere politisk indhold
•udkommer hyppigere
•til rådighed for raceforeninger og regioner

• Kødkvægets Dag



Gjensidige

• Der er gjort en ekstra indsats for at informere 
om Gjensidiges forsikringer

• Aftale evalueres



Afsætning af kød

• Møde med DC
• Koncepter for kødafsætning
• Naturkød
• Hvor er vores niche for bedre priser i fremtiden



Salmonella-zoner

• Beslutning i repræsentantskabet om at vi må 
gøre noget

• Møde med LF/SEGES dyrlæger
• Kontakt til Fødevarestyrelsen
• Mere lempelige regler for kødkvæg

•1. oktober 2017, mere lempelige handelsregler
•1. januar 2018, ophævning af zoner



Import/eksport

• Eksport af mælk, kød og avlsdyr er muligt, 
fordi vi har en høj veterinær status

• Import af dyr, er altid forbundet med en risiko 
for at få bragt smitte ind

• Tænk dig om to gange før import af dyr



Dyrskuer

• Landsskuet
• Kødkvægsskuet
• Uddannelse af dommere
• Landsskuet og SEGES har aftalt veterinære 

dyrskueregler



Forum for Kødkvæg og Naturpleje

• Udegående dyr
•Komplekse sager

• Udfordringer ved naturpleje med kødkvæg
•Læskure i ammoniakfølsomme områder

• Tæt samarbejde med LF
• Kødkvæg i naturen, er positivt for fuglelivet

•Skal vi samarbejde med ornitologer



Ulve og kødkvæg

• Dialog med landmænd med ulveproblemer
• Henvendelse til LF-næstformand, Lars 

Hvidtfeldt i samarbejde med SEGES-Kvæg
• Lars Hvidtfeldt har rejst sag i 

vildtforvaltningsrådet
• Regulering af ulve – skal via EU
• Dansk Kødkvæg mener ikke, at der er plads til 

ulve i Danmark



Dansk Kødkvæg og Viking

• Dansk Kødkvægs repræsentantskab er 
valgforum for valg til kødraceudvalgene i 
VikingDanmark og VikingGenetics

• VikingDanmark
• Henning Have, udvalgsformand
• Poul Nygaard, næstformand
• Jørgen Larsen

• VikingGenetics
• Henning Have
• Poul Nygaard



Avlsarbejde

• Individprøven lukker 
• Nye udfordringer 
• Nye muligheder
• Etablering af avlsforum
• Samarbejde mellem racerne
• Mere information i næste indlæg



Dansk Kødkvægs årsmøde fremover

• Skal vi stadig holde det her, sammen med 
Kvægkongressen en mandag aften?

• Kan det håndteres anderledes, f.eks. en 
kødkvægs-kongres?



Tak fordi I lyttede!

• Spørgsmål:
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