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Valg til sektorbestyrelsen for Landbrug &  

Fødevarer og Dansk Kødkvægs årsmøde 
 

Af Knud Erichsen, medlem af Dansk Kødkvægs 

bestyrelse 

 

Mandag den 1. marts fik Dansk Kødkvæg en stærk 

stemme i sektorbestyrelsen for Landbrug & Føde-

varer Kvæg. Det skete ved årsmødet, hvor Dansk 

Kødkvægs formand, Per Lynge Laursen, Arden, 

blev nyvalgt til bestyrelsen, hvor han afløser 

Mette Kærgaard Iversen. 

 

Der var genvalg til Chr. Lund, Yke W. Kloppenborg 

og Anders Nørgaard. 

 

Per Lynge Laursen, der hidtil har været tilforord-

net uden stemmeret, kunne glæde sig over flot 

opbakning ved afstemningen, hvilket han samme 

eftermiddag takkede for ved Dansk Kødkvægs års-

møde. 

 

Per Lynge Laursen havde forud for valget fastslået, 

at meget af den politik, som har og får indflydelse 

på kødkvægsavlernes fremtid og eksistensgrund-

lag, bliver bestemt i sektorbestyrelsen, hvorfor det 

er vigtigt med direkte medbestemmelse. 

 

Det har vi fået nu, og i den forbindelse kom Per 

Lynge Laursen under årsmødet i Dansk Kødkvæg 

ind på aktuelle mærkesager – bl.a. utilfredsstil-

lende afregningspriser for kødkvæg, hvor ugens 

noteringsstigning på kødkvægtillægget på 25 øre 

fra DC nærmest er at gøre grin med producen-

terne. 

 

Kun én dyreværnslov 

Videre nævnte Per Lynge Laursen en uacceptabel 

konsekvens af rewilding i Mols Bjerge, hvor en 

 

halv snes kreaturer er døde her i vinter, formentlig 

forblødt på grund af, at kvæget havde ædt tjørn. 

”Mig bekendt har vi kun én dyreværnslov”, under-

stregede formanden.  

 

Videre omtalte han nye bureaukratiske regler for 

gårdslagtninger (nødslagtninger, velfærdsslagtnin-

ger og markslagtninger), som Dansk Kødkvæg har 

kæmpet for at gøre billigere. Det blev fulgt op 

med et indlæg af dyrlæge Peter Raundal, SEGES, 

som gennemgik regelsættet, der bl.a. nu giver mu-

lighed for fakturering af dyrlæge pr. påbegyndt 

kvarter. 

 

 
 

Formanden fortsatte med omtale af Magasinet 

Dansk Kødkvæg, der er blevet modtaget meget 

positivt af raceforeningerne, regionerne og annon-

cørerne. Magasinet har givet et pænt provenu – 

og planlægges nu til udgivelse to gange om året. 

Magasinet vil blive udleveret til raceforeningerne i 

det antal eksemplarer, der er betalt kontingent for 

til Dansk Kødkvæg. 

 

I marts måned køres en kampagne for Webdyr 

Plus, hvor oprettelsen er gratis.  

 

Der planlægges Landsskue 1. -3. juli. 

 

 

     NYHEDSBREV 



 

Topdanmark 

Traditionen tro var der kåring af Årets Avler. Pri-

sen på 5.000 kr. sponsoreres af Topdanmark, der 

positivt har indgået en aftale med Dansk Kødkvæg 

omkring medlemsforsikring – bl.a. en kødkvægs-

dækning, som absolut har et stort dækningsom-

fang.  Det fik deltagerne ved årsmødet et nær-

mere indblik i af to repræsentanter fra Topdan-

mark forud for kåringen af Årets Avler 

 

Årets Avler 

Udvælgelsen af Årets Avler foretages af bestyrel-

sen i Dansk Kødkvæg, der kunne glæde sig over et 

meget stærkt felt på i alt seks kandidater: Ib 

Østergaard Ravn, Hereford, Sten Simonsen, Kort-

horn, Ole Larsen, BAQ, Niels Wibe, Charolais, Marc 

Saugmann, Ishøj Kommune og Jens Thaysen, Li-

mousine. 

 

Bestyrelsen valgte enstemmigt formanden for He-

refordforeningens avlsudvalg, Ib Østergaard Ravn, 

Åland Hereford, Vejen, som modtager af Topdan-

mark prisen Årets Avler. 

 

  
 

Ib Ravn med prisen flankeret af formanden for Dansk 

Kødkvæg Per Lynge Laursen og yderst de to repræsen-

tanter fra Topdanmark, Torben Eskelund og Jesper 

Holm 

 

Ib Østergaard Ravn har været aktiv herefordavler i 

mere end 40 år med base på sin fødegård Møl-

gaard, som han overtog i 1974. 

 

Som professionel landmand og svineproducent 

har Ib gennem årene også dokumenteret et stort 

talent for herefordavl. Det har udmøntet sig i ek-

sport af avlsdyr til en halv snes lande – og samtidig 

har han vundet dobbelt så mange championater 

på Landsskuet. 

 

Den største oplevelse som udstiller kunne være 

Supreme Championatet ved Landsskuet i Herning i 

2008. Her var den internationale herefordverden 

samlet i forbindelse med World Hereford Confe-

rence, hvor Prins Joachim som protektor over-

rakte pokalen til Ib Ravn. 

 

Ib Ravn har lige siden starten som herefordavler 

udstillet sine dyr. Først på de lokale dyrskuer og si-

den på Landskuet i Herning.  

 

Ib Ravn har store menneskelige kvaliteter – og han 

har i den forbindelse været eftertragtet i organisa-

tionsarbejdet. Dels har han været regionsformand 

i DLG, medlem af Landboforeningens bestyrelse – 

og er aktuelt formand for Herefordforeningens 

avlsudvalg, hvor han gennem de sidste syv år har 

siddet i formandsstolen i et velfungerende avlsud-

valg. 

 

Her har han stået i spidsen for den dynamiske pro-

ces omkring avlsmål, avlerdag, udpegning af tyre 

til sædaftapning, indkøb af udenlandsk sæd, afhol-

delse af dommerkurser, udpegning af dommere til 

årets skuer og forestået det praktiske omkring 

Landsskuet og Agromek. Og ikke nok med det – Ib 

Ravn er selv en efterspurgt dommer ved diverse 

skuer.  

 

Nu har 73-årige Ib Ravn besluttet, at han ved årets 

generalforsamling ikke genopstiller til avlsudval-

get. Til gengæld vil han have mere tid til at nyde 

herefordbesætningen hjemme på Mølgaard, som 

han ved årsskiftet har solgt til sin datter og sviger-

søn. 


