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Valg til sektorbestyrelsen for Landbrug &
Fødevarer
Det er nu, vi skal vise, vi kan stå sammen.
Mandag den 1. marts er der valg til sektorbestyrelsen for Landbrug & Fødevarer Kvæg. Dansk Kødkvægs formand Per Lynge Laursen er fra flere sider blevet opfordret til at stille op som kandidat.
Politik spiller en stor og vigtig rolle for arbejdet i
Dansk Kødkvæg. Meget af den politik, som har og
får indflydelse på kødkvægsavlernes fremtid og
eksistensgrundlag, bliver bestemt i sektorbestyrelsen. Derfor mener Dansk Kødkvæg, at det er meget vigtigt, at vi er medbestemmende og har stemmeret i sektorbestyrelsen – det har vi ikke i dag.
Politik
Debatten om de forhøjede takster vedrørende
markslagtninger kører lige for tiden i højeste gear.
Dansk Kødkvæg er medunderskriver på et brev til
Fødevarestyrelsen, hvor vi beder dem overveje,
om prisstigningen behøver at være så stor. Det har
i første omgang resulteret i, at prissammensætningen bliver en smule anderledes. I stedet for en
pris pr. påbegyndt time, så hedder det nu pr. påbegyndt kvarter – alt andet lige vil det nedsætte
prisen for brugeren.

Vi vil stå meget stærkere, hvis vi har mulighed for
at stemme for eller imod de enkelte forslag med
vores eget kødkvægsmedlem i sektorbestyrelsen.
Valg
Valg til bestyrelsen finder sted mandag den 1.
marts kl. 9.30 til 12.00. Årsmøde og valg foregår i
år online, og det er nu, vi har chancen for at vise,
at vi – uanset kødkvægsrace – kan stå sammen om
at vælge en kødkvægskandidat ind i bestyrelsen
Der er 2.500 malkekvægsbesætninger i Danmark
og ca. 15.000 kødkvægsbesætninger – er det så
ikke rimeligt, at vi får et fuldbyrdet medlem i bestyrelsen?
Vi opfordrer derfor til, at du som kødkvægsavler
tilmelder dig Landbrug & Fødevarer Kvægs Årsmøde senest 23. februar kl. 9.00. Hvis du er medlem af en landboforening og overholder tilmeldingsfristen, så har du mulighed for at afgive din
stemme til valget. Det er også muligt at stemme
via smartphone, tablet eller pc. Du behøver altså
ikke sidde hjemme i stuen for at afgive din
stemme.
Tilmelding via dette link:
Årsmøde L&F Kvæg (tilmeld.dk)

Vi er slet ikke i mål med at påvirke Fødevarestyrelsen omkring reglerne endnu. Men det viser trods
alt, at de lytter og er åbne overfor gode argumenter.
Dansk Kødkvæg arbejder forsat med slagtepræmierne. Vores holdning er, at de mindre besætninger
forsat skal kunne få slagtepræmier. Der har været
forslag om, at der skal mindst 20 dyr til for at
kunne opnå præmien. Det vil ramme rigtig mange
kødkvægsfolk og slå bunden fuldstændigt ud af
deres økonomi.

Per Lynge Laursen, formand, Dansk Kødkvæg

Dansk Kødkvægs Årsmøde
Webinar
I år kan vi desværre ikke samles til Årsmøde, som vi plejer. Men selvfølgelig skal vi have et Årsmøde – bare
online.
Dansk Kødkvæg inviterer alle kødkvægsavlere til Årsmøde
mandag den 1. marts kl. 16.00 til ca. kl. 17.00
Mødet afholdes i år som webinar, og du kan høre disse spændende indlæg:
•
•
•
•

Beretning og nyt fra Dansk Kødkvæg v/formand Per Lynge Laursen
Nye regler for gårdslagtninger v/dyrlæge Peter Raundal, SEGES
Er du forsikret, som du bør? v/Topdanmark
Kåring af Årets Avler og modtager af Topdanmark-prisen på 5.000 kr.

Hold øje med Dansk Kødkvægs hjemmeside og på Facebook. Det er gratis at deltage, du skal blot tilmelde
dig, når tilmeldingen åbner.
Vi glæder os til at byde dig velkommen til en stund i kødkvægets tegn.
_________________________________________________________________________________________

Få 100 kr. i rabat på magasinet
Kødkvæg
Magasinet Kødkvæg er til alle Danmarks
kødkvægsproducenter og indeholder nyheder om kødkvæg, spændende portrætter og
praktiske tips.
Magasinet udgives seks gange om året og
rummer alt det, du som kødkvægsavler vil
vide.
Medlemmer af en raceforening får 100 kr. i
rabat på et årsabonnement på Kødkvæg.
Køb abonnementet lige her:
https://login.landbrugsmedierne.dk/kkdk

