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Konkurrencedygtig produktion og rentable investeringer
KØDKVÆG OG NATURPLEJE

• Bevare/øge antallet af ammekøer i Danmark

• Gode støtteregler til naturpleje, der fremmer 
biodiversitet

• Bedre muligheder for udegående kvæg om 
vinteren (HER, ANG, GAL, SHK) for at sikre 
økonomi i disse racer



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Her arbejder L&F Kvæg for kødkvægsproducenter

• Udegående dyr

• Naturpleje

• Import af dyr

• Ny konsulent for kødkvæg

Foto fra Colourbox
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Udegående dyr

• Løbende dialog med Fødevarestyrelsen

• Møde om den svenske kontrolmodel, hvor forholdene på arealer kan blive 

forhåndsgodkendt – FVST er ikke overbevist endnu

• Krav om læ og ly – FVST er parat til at diskutere dem igen, men indtil videre 

forbeholden

• L&F bakker op i en konkret ankesag (Søren Riis Vester) hvor vi vil 

udfordre kontrolpraksis

• Opbakning til initiativ fra kødkvægsavlere om at invitere politikere ud 

på nogle bedrifter med udegående dyr og give dem syn for sagen/ 

komme i dialog

Foto fra Colourbox
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Naturpleje

• Naturpleje er et af de 6 strategiske indsatsområder                                           

i L&F Kvæg strategi 2020

• Opbakning til faglige projekter med naturpleje via afgiftsfondene:

• Projekt ”Naturtjek” (2018) – præsenteres på denne kvægkongres

• Projekt ”Naturpleje i bedre rammer” (2019-2020)

• Arbejder politisk (via Forum for Kødkvæg og Naturpleje) for bedre og 

transparente regler og tilskudsordninger for naturplejere

• Faglig rådgivning/input (via SEGES specialister) om produktionsforhold og 

-økonomi til naturplejere og deres rådgivere
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Import af dyr

• Importerede dyr er ofte kødkvæg og ofte enkeltdyr 

• Import af dyr er altid en risiko for indslæb af sygdomme, som vi ikke 

længere har i Danmark

• Der findes gode alternativer – import af sæd eller embryoner

• L&F Kvæg er gået i dialog med slagterier, mejerier, dyrskuer m.fl. om en 

frivillig aftale om ophør

Foto fra Colourbox
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