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Der er i hvert fald en ting, jeg skal 

høre på kvægkongressen i februar. 

Det er indlægget om bæredygtig pro-

duktion med ammekøer, som Finn 

Strudsholms artikel i dette blad er en 

god appetitvækker for. 

Jeg er ikke i tvivl om, at vi på et tids-

punkt vil blive målt på, hvad vi putter 

i dyrene og – ikke mindst – hvad der 

kommer ud igen.

I skrivende stund må man konstate-

re, at vinteren er over os med kulde og 

sne, i hvert fald her i Vendsyssel, rige-

ligt med sne.

Det er koldt for de dyr, der skal opholde 

sig ude, men det er de konstrueret til 

fra naturens side, så det er ikke noget 

problem bortset fra, at vandforsyning 

og fodring er noget besværliggjort.

Til gengæld løber det mange koldt 

ned ad ryggen ved tanken om hvilken 

betydning Dyreværnsrådets og Det 

Veterinære Sundhedsråds udtalel-

se af 8. november 2012 kan få for det 

at holde kvæg udendørs om vinteren. 

Flere opfatter det som en stramning 

af praksis og hæfter sig ved en passus 

om, at der nok kun fi ndes få steder i 

Danmark, der er egnet til udegående 

kvæg om vinteren.

Fødevarestyrelsen siger derimod me-

get klart, at præmisserne for kontrol 

ikke bliver ændret bortset fra den lem-

pelse, at alle 

kvægracer nu 

er godkendt til 

at nyde vinte-

ren udendørs 

forudsat , at 

forholdene er 

til det.

Tidligere var 

det kun legalt 

at holde fire 

racer ude i vintervejr; Nemlig Angus, 

Hereford, Skotsk Højland og Galloway. 

Og det krævede altså også, at forholde-

ne var til det. 

Jeg fi nder, at der er stort behov for at få 

defi neret og illustreret de forhold, der 

kan godkendes således, at ingen kød-

kvægsfolk uforskyldt kommer i klemme.

Det vil vi i Dansk Kødkvæg arbejde 

hårdt for!

Glædelig jul - ude og inde!

Lempelse eller ej?

Det er koldt for 
de dyr, der skal 
opholde sig ude, 
men det er de 
konstrueret til fra 
naturens side


