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Nyt fra Dansk Kødkvæg 
 
Søren Grunnet, næstformand Dansk Kødkvæg 
 
Landsskuet, The National Show i Herning er nu 

godt overstået. Skuet forløb godt, og der var en 

god stemning, selvom mange går og længes al-

vorligt efter regn. Landsskuet 2018 blev besøgt af 

over 50.000, hvilket er mere end 4.000 flere end 

sidste år. 

 

Der var også masser af mennesker til Interbreed 

konkurrencen lørdag på Landsskuet, da skuets 

bedste kødkvæg for han- og hundyr skulle findes. 

Den store Charolais tyr, Pallas Jeton, som ejes af 

Pallas Charolais, fik titlen som skuets bedste han-

dyr for kødkvæg. 

 

Ved hundyrene blev det Hereford kvien Rosen-

kær Miss World, som ejes af Bent Sørensen, der 

rendte med sejren og blev beskrevet som en fuld-

stændig enestående kvie. 

 

Inden vi ser os omkring, er det tid til tilmelding til 

 

Kødkvægsskuet, som afholdes i forbindelse med 

Agromek 29.-30. november i Herning. Vi skal også 

denne gang være i de nyindrettede stalde 5-8 i 

forbindelse med hal Q, så der er nem adgang til 

vask og bedømmelsesring. Rammerne findes sim-

pelthen ikke bedre i Danmark. 

 

Vi håber, at I vil bakke om Kødkvægsskuet i Her-

ning, så vi kan vise de mange besøgende i forbin-

delse med Agromek, heraf mange fra udlandet, 

hvad Dansk Kødkvæg står for.  

 

Så begynd allerede nu med at kigge på marken 

for at finde de rigtige dyr og tag endelig et kig hos 

naboen også. Der kommer mere information ud 

om Kødkvægsskuet senere, og der er sidste frist 

for tilmelding midt i oktober.  

 

Det er mit håb, at alle kødkvægsracer vil kunne 

mønstre den absolutte elite, når vi samles til et 

par gode dage 29. og 30. november. 

 

God sommer!

 

 

     NYHEDSBREV 
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