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Året der gik 
 

Af Per Lynge Laursen, formand, Dansk Kødkvæg 

 

Året 2020 lakker med enden – er år, hvor ikke me-

get har været, som vi kender. Nedlukning af lan-

det i flere omgange pga. Covid-19 har berørt os 

alle og gjort, at mange af de aktiviteter, der nor-

malt afholdes i kødkvægsregi, ikke har været mu-

ligt. Udflugter, faglige og sociale arrangementer, 

dyrskuer mv. har der i store træk fuldstændigt væ-

ret lukket ned for. 

 

Covid-19 har ramt os på priserne og på afsætnin-

gen af vores kød. Restauranter, spisesteder og pri-

vate fester, hvor der ofte bliver serveret godt ok-

sekød, har været nedlukket, og det betyder, at der 

i årets løb ikke er blevet spist nær så meget godt 

dansk oksekød som vanligt. 

 

Afsætningen og prisen på vores produkt, det frem-

ragende oksekød, har vi fra Dansk Kødkvægs side 

arbejdet på at forbedre. Tidligere i år tog vi initia-

tiv til et møde mellem raceforeningerne og Danish 

Crown – prisen på oksekød skulle forbedres. Re-

sultatet af mødet blev, at der pt. udvikles på et 

kødkoncept for kødkvæg, som vi håber, bliver ud-

rullet i første kvartal af 2021. Konceptet kommer 

formentligt ikke til at kunne favne samtlige racer – 

der er ganske enkelt for stor forskel på fx Blonde 

d'Aquitaine og Dexter til, at de kan indgå i samme 

kødkoncept.     

 

Magasinet Dansk Kødkvæg – nyt fælles kød-

kvægsblad 

Et stort nyt tiltag, vi i Dansk Kødkvæg har arbejdet 

intenst med de seneste måneder, er det nye fæl-

les kødkvægsblad Magasinet Dansk Kødkvæg. Bla-

det er lige på trapperne og er i skrivende stund på 

vej ud til de over 4.000 modtagere. Et fællesblad 

som dette har været diskuteret og debatteret i  

 

kødkvægskredse mange gange de senere år – nu 

er det her endelig. Vi håber, I tager godt imod det 

nye blad. 

 

For de racer, som ikke har resurser til at lave et ra-

ceblad, har et fælles blad længe været efterspurgt. 

Men for de racer, som allerede har et godt og vel-

fungerende blad, skal dette fælles blad på ingen 

måde ses som en erstatning for de eksisterende 

raceblade – det skal blot betragtes som et supple-

ment.  

 

Vi har oplevet særdeles god opbakning til Magasi-

net Dansk Kødkvæg fra racerne, regionerne og 

ikke mindst fra annoncørerne. Det har resulteret i 

et stort og flot magasin på hele 80 sider. Der er 

masser af spændende læsning til juledagene 

blandt mange interessante artikler – rigtig god læ-

selyst. 

 

WebdyrPlus 

I det kommende år vil Dansk Kødkvæg arbejde på 

at få flere kødkvægsbesætninger til at benytte 

WebdyrPlus. Udover de lovpligtige, så har vi gan-

ske enkelt for få registreringer indenfor kødkvæ-

get. Registreringer er helt essentielt for vores avls-

arbejde, og der bliver også krav om racedokumen-

tation for at være en del af det tidligere omtalte 

kødkoncept. Desuden kræver staten på flere og 

flere af deres afgræsningsarealer racedokumenta-

tion. En dokumentation, som kræver WebdyrPlus, 

da der ikke kan registreres en far til den enkelte 

kalv i Webdyr.      

 

Områdemøder 

Selvom situationen omkring Covid-19 lige nu ser 

lidt håbløs ud, så håber vi, at vi i første halvdel af 

2021 kan komme rundt i landet til områdemøder. 

Kvægkongressen og årsmødet er som bekendt af-

lyst, og derfor vil vi gerne på en lille turne rundt i 

landet for at møde jer. Vi regner med at afholde 
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fem møder, så alle har mulighed for at deltage 

uden at skulle køre langt. Vi har allerede lavet af-

taler med Danish Crown, VikingDanmark og sek-

tordirektør Ida Storm, Landbrug & Fødevarer, 

Kvæg, om deltagelse i møderne. Ligeledes får I 

mulighed for at møde vores samarbejdspartner 

Topdanmark, som uden tvivl er klar med et favora-

belt tilbud på forsikringer til dig og din bedrift. 

Bestyrelsen i Dansk Kødkvæg takker for godt sam-

arbejde i året, der snart er gået. Vi håber, at situa-

tionen omkring Covid-19 snart kommer under 

kontrol, så vi i 2021 kan ses til spændende arran-

gementer i kødkvægsregi. 

 

Du og din familie ønskes en rigtig glædelig jul og 

et godt nytår. 

 


