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Ændret struktur for KvægKongres 2022  
 

Af Søren Kørup Christensen, Dansk Kødkvæg 

 

I de sidste 3 år (2018, 2019 og 2020) har en række 

deltagere i kvægkongressen givet udtryk for, at de 

ønsker en mere social aften i stedet for en aften 

med faglige indlæg. 

 

Af denne årsag har bestyrelsen for Landbrug & Fø-

devarer, Kvæg besluttet en alternativ struktur for 

afvikling af KvægKongres 2022. Denne nye struk-

tur påvirker selvfølgelig også Dansk Kødkvæg, da 

aftenens program skal afvikles om eftermiddagen 

– herunder også Dansk Kødkvægs Årsmøde. 

 

 

 

 

Sammen med andre organisationer har Dansk 

Kødkvæg kæmpet imod denne ændring. Erfarin-

gen viser, at mange af de deltagere, som kommer 

til vores årsmøde, kun kommer til kongressen 

mandag aften, og derfor har det været vigtigt for 

os at bevare den hidtidige struktur. Desværre lyk-

kedes det ikke på trods af gode argumenter 

 

På Dansk Kødkvægs repræsentantskabsmøde i be-

gyndelsen af oktober vil kongressens nye set up og 

årsmødet blive drøftet.  

________________________________________________________________________________________

 

Slagtepræmie for flere dyr i 2022 

Det er besluttet, at støttekriterierne for slagte-

præmie for kvier, tyre og stude ændres i 2022, så 

man kan få slagtepræmie til flere dyr i 2022 end i 

2021. Det er også besluttet, at der overføres 9,2 

pct. fra den direkte støtte i 2022 til landdistrikts-

programmet i 2023, hvoraf 3 pct. går til unge land-

brugere. 

 

Det er besluttet at ændre støttekriterierne for 

slagtepræmie for kvier, tyre og stude i 2022 på 

denne måde: 

• Den maksimale alder for støtteberettigede 

kvier hæves fra 16 til 30 måneder 

• Vægtgrænsen nedsættes fra 160 kg til 130 kg. 
 

De nye støttekriterier betyder, at man kan opnå 

slagtepræmie til flere dyr i 2022, da ældre dyr og 

lettere dyr nu også er omfattet af ordningen. Der 

afsættes 245 mio. kr. i 2022 til ordningen, der de-

les mellem de støtteberettigede kvier, tyre og 

stude.  

De øvrige støttekriterier for at modtage slagte-

præmie er de samme som i 2021: 

 
 
 

• Dyret skal være konsumegnet 

• Dyret skal veje mindst 130 kg i slagtet vægt 

• Dyr, der sendes til slagtning i en anden med-

lemsstat, skal være mindst 8 måneder gamle 

ved udførsel fra Danmark 

• Dyret skal være under 30 måneder gammelt 

ved slagtning eller udførsel 

• Dyret skal have opholdt sig hos producenten i 

en holdeperiode på mindst 2 måneder i de sid-

ste 3 måneder forud for slagtning eller udførsel 

• Dyret skal være korrekt registreret i den cen-

trale database (Centralt HusdyrbrugsRegister – 

CHR), jf. forordning (EF) nr. 1760/2000, i hele 

holdeperioden 

• Man skal have leveret mindst fem præmiebe-
rettigede dyr til slagtning det år, man søger om 
støtte for (denne regel arbejder Dansk Kød-
kvæg på at ændre, så man kan få slagtepræmie 
til alle dyr). 

 
Hvis du vil tilmelde dig slagtepræmieordningen, 

skal du gøre det via fællesskemaet i Tast selv. Du 

kan tilmelde dig fra begyndelsen af februar 2022 

til ændringsfristen maj 2022. 

 

     NYHEDSBREV 



 

 

Dyrskuer 

Efter lang tids udstillingstørke, er det nu igen mu-

ligt at komme i byen og vise sine bedste dyr frem. 

Både Ribe og Aulum har afholdt skuer med stor 

succes, og inden længe åbner Kimbrerskuet i Aars 

dørene for udstillere og publikum – 8.–10. oktober 

denne rekordudstilling besøges. Og ja, det er en 

rekordudstilling – hele 200 stk. kødkvæg og 160 

stk. malkekvæg er tilmeldt årets Kimbrerskue. 

Fredag den 8. oktober er der bedømmelse for 

Charolais og malkekvæg og lørdag den 9. vil kød-

kvæget (alle racer) komme i ringen til bedøm-

melse. 

Kom og få en snak med gode kolleger og udstil-

lere, oplev bedømmelsen af de mange dyr eller 

besøg en af de utallige stande – det hele kan fin-

des på Kimbrerskuet 8.–10. oktober 2021.

 

 

  Oversigt over tilmeldte dyr 

Angus 15 
Blonde 25 
Charolais 62 
Dexter 21 
Galloway 12 
Hereford 15 
Highland Cattle 2 
Jysk Kvæg 2 
Limousine 21 
Murray Grey 2 
Pinzgauer 2 
Simmental 7 

 


