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Sektorbestyrelsen for Landbrug &
Fødevarer Kvæg
Dansk Kødkvægs formand Per Lynge Laursen blev
1. marts, i forbindelse med årsmødet, nyvalgt til
sektorbestyrelsen for Landbrug & Fødevarer
Kvæg, som den første kødkvægsrepræsentant nogensinde. Per har hidtil har været tilforordnet
uden stemmeret.

Per Lynge Laursen, 54 år, gift med Lene og bor i
Arden, hvor han siden 1990 har drevet gården
med pt. 30 Limousine køer og opdræt. De 43 ha
drives med juletræer, græs og korn. Per er i byrådet i Mariagerfjord Kommune.

Dansk Kødkvægs bestyrelse har besluttet, at Jens
Pedersen, bestyrelsesmedlem Dansk Kødkvæg,
skal indgå som tilforordnet uden stemmeret i sektorbestyrelsen.

Jens Pedersen, 66 år, bor sammen med Lone i
Frejlev ved Aalborg. Til daglig er Jens bestyrer på
Frederikshøj i Svenstrup, hvor der er en Blonde
d’Aguitaine besætning. Der hører 65 ha jord til,
som dyrkes med planteavl, og ikke mindst er der
en park, som også skal holdes i orden. Jens er formand for Blonde d’Aguitaine Danmark. Jens bliver
en god sparring til Per, nu kødkvæg har to repræsentanter i sektorbestyrelsen.
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Indsatsområder Dansk Kødkvæg
Dansk Kødkvægs bestyrelse vil sætte dyrevelfærd i
højsædet – især på grund af det, der er sket i Mols
Bjerge, hvor man ikke må tilskudsfodre, og dyrene
lider i den kortvarige vinter, vi har haft. Det tager
vi kraftig afstand til sker, når vi kun har én dyrevelfærdslov i Danmark. Så kan det ikke passe, at Naturstyrelsen misrøgter dyrene på deres egne arealer.

Vi vil arbejde for nemmere velfærdsslagtninger,
fordi naturpleje bliver en driftsform fremadrettet
samt biodiversiteten, når det er på EU’s dagsorden
og også den danske regering. Vi er klar til at
hjælpe, hvis det bliver under nogle forhold, der er
til at arbejde under.
Vi vil arbejde på slagtepræmier fra 24 til 30 måneder og opretholde slagtepræmier til min. 5 dyr pr.
besætning.

