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Arrangementskalender
Mandag den 26. februar 2018, Dansk Kødkvægs årsmøde i forbindelse med Kvægkongres 2018
• Aktuelt Nyt fra Dansk Kødkvæg v/Per Laursen
• Nyt om avl v/Jørgen Skov Nielsen
• Kåring af Årets Avler
• Sådan arbejder L&F, Kvæg for landmænd med kødkvæg v/Christian Lund, formand L&F Kvæg

Kvægkongressen og Dansk Kødkvægs årsmøde

mandag aften. Der er indført brugerbetaling på
resten af kvægkongressen.

Kvægkongressen i Herning er lige om hjørnet –
det er den 26. - 27. februar. Der er sammensat et
rigtigt spændende program, som kan ses på
www.kvægkongres.dk. Husk tilmelding. Bemærk,
det i år kun er gratis at deltage i aftenmødet

Det er mandag den 26. februar om aftenen, at
Dansk Kødkvæg afholder årsmøde med besøg af
L&F, Kvægs formand Christian Lund, og det er
også her, årets kødkvægsavler findes. Vi glæder
os til at se jer i Herning.

Overgang til ny forældreskabskontrol

man omkring 800 såkaldte SNP’er fordelt på kromosomerne. Dette er en mere sikker metode og
på sigt også en billigere metode.

Der har været udfordringer med stambogsføring
af kalve. Baggrunden for problemerne er, at man
er i færd med at skifte kontrolmetode. Tidligere
blev forældre til et dyr godkendt ved hjælp af mikrosatellitter. Dette var en god metode til at godkende/afvise de registrerede forældre. Nu bruger

Vi har haft kontakt til SEGES, og de har lovet, at
der vil ske forbedringer, så man igen hurtigt kan
få stambogsført sine kalve.

Ulve og kødkvæg
Ulveproblematikken har fyldt meget det sidste
stykke tid, og flere kødkvægsproducenter har været fremme i pressen med, at de har mistet kalve,
og at ulven har stresset i mange kødkvægsbesætninger.
Dansk Kødkvæg har stor fokus på problematikken
og har dialog på de ’indre linjer’. Vi har kontakt til
Landbrug & Fødevarers næstformand, Lars Hvidtfeldt, hvor vi har gjort opmærksom på de problemer, der er i forhold til kødkvægsbesætninger.
Dansk Kødkvæg har haft et tæt samarbejde med
L&F, Kvæg og SEGES om bl.a. et udførligt materiale til Lars Hvidtfeldt. Lars Hvidtfeldt deltog fornyelig i et møde med Vildtforvaltningsrådet.
Miljøminister Esben Lunde Larsen vil have EU til

at lempe reglerne, så det bliver lettere at regulere ulven og fjerne den, hvor den udgør et problem.
Danmarks Naturfredningsforening er uenig i
dette og mener, at man allerede under nuværende regler kan fjerne såkaldte problemulve. De
mener, man bør fokusere mere på at give tilskud
til ulvesikkert hegn og vogterhunde, der kan
holde ulven på afstand.
Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug, mener dog ikke, det kan være
rigtigt, at landmænd skal gå rundt og frygte ulven
og hegne alt ind med ulvesikkert hegn.
Dansk Kødkvæg tager klart afstand fra, at vi skal
have ulve i Danmark. De er en trussel mod vores
dyr og især mod naturplejen i Danmark.

