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Valg til sektorbestyrelsen for Landbrug & Fø-

devarer 

Af Søren Kørup Christensen, Dansk Kødkvæg 

Mandag den 27. februar blev formand for Dansk 

Kødkvæg, Per Lynge Laursen, Arden genvalgt til 

sektorbestyrelsen for Landbrug & Fødevarer 

Kvæg. Det skete på kvægkongressen, hvor Per 

kunne glæde sig over opbakningen, som sikrede 

ham endnu to år i bestyrelsen, hvilket han samme 

eftermiddag takkede for ved Dansk Kødkvægs års-

møde. Per Lynge Laursen har tidligere gjort op-

mærksom på, at meget af den politik, som har og 

får indflydelse på kødkvægsproducenternes frem-

tid og eksistensgrundlag, bliver bestemt i sektor-

bestyrelsen, så det er vigtigt med medbestem-

melse og stemmeret. At selve afstemningen og 

valghandlingen på kongressen er ved at være en 

parodi skal bestemt ikke tage noget af hæderen 

fra Per Lynge Laursen. Blot 145 personer benyt-

tede sig af muligheden for at stemme til valget. 

145 stemmer ud af omkring 4.000 mulige stem-

mer. Det bør give den siddende sektorbestyrelse 

stof til eftertanke.

Er det fordi, man ikke formår at udbrede budska-

bet omkring det politiske arbejde, som udføres i 

Landbrug & Fødevarer, til almene landmænd? Er 

bestyrelsen kommet for langt væk fra dagligdagen 

på bedrifterne, så ingen er interesserede i besty-

relsesarbejdet og derfor ikke gider at stemme? El-

ler er det afstemningsmetoden, som fejler? Af-

stemningen foregik i år elektronisk via mobil, tab-

let eller lignende, og afstemningsvinduet var blot 

åbent i få minutter. Hvorfor denne korte periode, 

når man netop ved elektronisk afstemning har alle 

muligheder for at nå ud til alle stemmeberetti-

gede? Kunne Landbrug & Fødevarer ikke lade af-

stemningen køre over en hel uge, som man gør i 

rigtig mange andre organisationer, hvor valghand- 

lingen foretages elektronisk? Mange kødkvægs-

producenter vil ikke bruge en hel dag i Herning til 

kongressen, så derfor er de mere eller mindre af-

skåret fra stemmeafgivningen. 

I lyset af ovenstående, så er genvalget af Per 

Lynge Laursen en bemærkelsesværdig præstation 

– stort tillykke! 

________________________________________________________________________________________

  

Årets Ildsjæl 

Årets Ildsjæl og modtager af Topdanmark prisen 

på 5.000 kr., Mads Bjerregaard, blev hædret på 

Dansk Kødkvægs årsmøde i forbindelse med 

Kvægkongres 2023 i Herning. Dansk Kødkvægs be-

styrelse havde inden årsmødet peget på Mads 

Bjerregaard blandt de stærke kandidater, som var 

indstillet af raceforeningerne: 

Jørgen Astrup Simmental 

Tommy Jessing, Limousine 

Anders Berg Vester, Angus 

Mike Brems, Hereford 

Mads Bjerregaard, Charolais 

Thomas Bruun og Peder Burgaard Sørensen, 

Skotsk Højlandskvæg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ægteparret Rebecca 

Vestergaard Kristen-

sen og Mads Bjerre-

gaard 
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Charolaisforeningen fremhæver i indstillingen 

Mads Bjerregårds store engagement i foreningen. 

Mads har været medlem af både regions- og ho-

vedbestyrelsen. For snart 20 år siden stiftede Dan-

marks Charolaisforening et ungdomsudvalg, hvor 

Mads – som initiativtager, har været en aktiv del 

af indtil for ganske kort tid siden, hvor opgaverne 

blev overdraget til de yngre generationer. 

 

Mads driver en bedrift med 55 moderdyr plus op-

dræt i I/S med sin far, Stig, og sælger alt selv – en-

ten som kød eller som avlsdyr. Mens bestanden af 

kødkvæg på landsplan er for nedadgående, har 

Mads Bjerregaard valgt at gå mod udviklingen 

med plan om at bygge ny stald til yderligere 50-60 

køer. 

 

Mads Bjerregaard er en flittigt brugt dyrskuedom-

mer, og han er ivrig udstiller på skuerne i Fjerrits-

lev, Thisted, Landskuet og Kimbrerskuet. 

Et stort tillykke til Mads Bjerregaard med den for-

nemme hæder. 

________________________________________________________________________________________

 

Tilbud på Webdyr Plus  

Registreringer er krumtappen indenfor avlsarbej-

det – bestil et Webdyr Plus abonnement i dag.  

Alt avlsarbejde kræver, at der foretages registre-

ringer. Og det er ligegyldigt, om der drives avl med 

høns, geder, bier eller kødkvæg. Effektivt avlsar-

bejde kræver desuden mange gode og korrekte 

registreringer. Det kan faktisk siges ganske klart – 

jo flere registreringer, der foretages i besætnin-

gerne indenfor racen, jo større avlsfremgang pr. 

generation og jo større økonomisk udbytte. Be-

sætningsregistreringer er nemlig forudsætningen 

 

for at opnå avlsfremgang. Og jo flere og jo bedre 

registreringer der foretages – jo større avlsfrem-

gang vil man se pr. generation.  

 

Så derfor kære besætningsejer, hjælp din race og 

dine kolleger godt på vej – registrer alt, som regi-

stres kan i din besætning – afstamning, fødsler, 

kælvninger, vægte og eksteriør. 

 

For at støtte dig og din race betaler Dansk Kød-

kvæg i hele marts 2023 tilmeldingsgebyret for nye 

abonnementer af Webdyr Plus. 

________________________________________________________________________________________

 

Webdyr Plus – Brug dine indberetninger ak-

tivt 

Webdyr Plus er for dig, som ønsker at kunne regi-

strere mere end de lovpligtige registreringer samt 

se udskrifter for besætningen og dens nøgletal.  

 

Registrering af løbning og inseminering giver 

straks kalven en far  

Når du registrerer løbning eller inseminering forud 

for en kælvning, giver det straks kalven en far, når 

du indberetter kælvningen.  

 

Udskriv stamtavle på egen printer 

Du kan herefter udskrive en stamtavle på kalven 

på egen printer og se resultatet straks. 

 

Registrering af løbninger, insemineringer og vej-

ninger fremmer avlen  

For at fremme avlen for netop din race er det vig-

tig, at du bidrager med registrering af løbninger, 

insemineringer og vejninger. 

 

 

Det hjælper ikke kun dig og din besætning, men 

hele racen, at få så mange registreringer som mu-

ligt. Hermed opnås større sikkerhed på de bereg-

nede avlsværdital, og samtidig giver det mulighed 

for udvælgelse af de bedste avlsdyr indenfor racen 

samt i din besætning 

 



 

Udskrifter på egen printer  

Webdyr Plus indeholder samtidig en række ud-

skrifter som kan bruges til at få overblik over be-

sætningen eller til hjælp ved udpegning af dyr i 

det daglige arbejde. Du kan selv printe alle udskrif-

ter på egen printer. 

 

På www.webdyr.dk kan du bestille Webdyr Plus, 

eller du kan ringe til SEGES Kundecenter på 7015 

5015. 


