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Information fra sektorbestyrelsen i Landbrug
& Fødevarer
Af Per Lynge Laursen, formand, Dansk Kødkvæg
Ko-præmie
Sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Kvæg
drøftede emnet i november. Der blev debatteret
livligt, og det skal siges, at bestyrelsesmedlemmerne langt fra enige omkring emnet. Jeg skal pointere, at de endelige betingelser for alle ordningerne i den nye CAP først vil falde på plads i løbet
af 2022 – der er intet besluttet endnu.
Ko-præmien er jo én af de tre ordninger, der er
udset til at kompensere (delvist) for udjævning af
betalingsrettighederne. Den væsentligste ordning
er den nye grønne tilvalgsordning (bioordning) til
miljø- og klimavenligt græs på samlet 300 mio. kr.
om året.
Dernæst kommer den fortsatte forhøjelse af slagtepræmiepuljen med 65 mio. kr. til samlet 245
mio. kr. om året helt frem til 2030. Hertil hører
også, at kriterierne for slagtepræmie nu også omfatter kvier op til 30 mdr., hvilket gør, at slagtepræmien kommer en bredere skare af kødkvægsbrugerne til gavn end tidligere.
Endelig er der ko-præmien, som er en midlertidig
ordning. Der er 85 mio. kr. i 2023, hvilket er i størrelsesordenen 130 kr./ko. Dette beløb er aftagende til 21 mio. kr. i 2026. Ko-præmien udfases
helt i 2027.

I den samlede afvejning af de forskellige produktionsformers mulighed for at opnå kompensation
for udjævningen er der konkluderet, at bedrifter
med ammekøer har et større græsareal pr. ko, og
at de ekstensive bedrifter har længere mellem
omlægning af deres græsmarker. Dermed får de
generelt større udbytte af den nye bioordning til
miljø- og klimavenligt græs (de 300 mio. kr./år)
end de intensive mælkeproducenter, som vil opleve markante udbyttetab ved at udsætte omlægning af kløvergræs med 1-2 år. Samtidig er vurderingen, at bedrifter med ammekøer også får gavn
af den øgede slagtepræmiepulje med de nye kriterier.
Vi skal huske på, at næsten alle landbrugsbedrifter
kommer til at miste penge i CAP-reformen. Der vil
dog være stor intern forskel på, hvor meget den
enkelte bedrift mister ved udjævningen, og hvilke
muligheder de har for at opnå kompensation.
Umiddelbart var sektorbestyrelsens holdning, efter nøje overvejelser, at ko-præmien primært bør
tilfalde malkekøer, da bedrifter med ammekvæg
generelt har bedre muligheder for at hente delvis
kompensation gennem andre ordninger.
Denne holdning kæmpede jeg som formand for
Dansk Kødkvæg kraftigt imod. Jeg mener, at en ko
er ko – uanset driftsgren og race. Desværre var de
øvrige medlemmer i sektorbestyrelsen ikke alle
enige. Vi kan kun håbe, at Landbrugsstyrelsen er
enig i mine synspunkter, når reglerne for de enkelte ordninger endelig falder på plads og besluttes.
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Tilmelding til besætningskåring af kødkvæg
Torben Andersen kårer kødkvæg i ugerne 12, 13,
14 og 16
Deadline for tilmelding er 1. marts 2022.

Har du andre ønsker til tidspunkt for kåring, er du
velkommen til at kontakte Torben Andersen på
mobil 2177 0728 eller mail tra@seges.dk.
Du kan tilmelde direkte her: Klik her

Landskuet – genvalg
Af Søren Kørup Christensen, Dansk Kødkvæg
2. februar var der generalforsamling i Landsskuet.
Søren Grunnet, næstformand i Dansk Kødkvæg,
blev genvalgt til både bestyrelse og forretningsudvalg.
Når Landsskuet i Herning åbner udstillingerne på
landsskuepladsen 30. juni, er det ikke kun besøgende og udstillere fra hele Danmark, der i stor stil
ventes at vende tilbage efter to års aflysninger på
grund af Corona-restriktioner. På åbningsdagen
torsdag får det nationale dyrskue også landbrugsinteresserede gæster fra resten af verden.

verdenskongres i Danmark, hvor et besøg på
Landsskuet er en del af programmet for alle cirka
200 deltagere. Vi kan som udstillingsvindue for et
fødevareerhverv i verdensklasse derfor se frem til
at dele dansk landbrugs årlige sommerfest med internationale gæster, der kommer til Herning for at
opleve og berette om landbrugets nyeste maskiner og nogle af verdens bedste avlsdyr”, siger
Mads Fjordside, daglig leder af Landsskuet.
Vi håber og forventer, at kødkvæget som vanligt,
bakker op omkring skuet med mange udstillede
dyr. Det er efterhånden tre år siden, at vi sidst var
samlet omkring et Landsskue, så der er ingen tvivl
om, at både udstillere og publikum er ”sultne” efter at opleve den gode og helt specielle stemning i
Herning på ny.

”Den internationale organisation for landbrugs- og
fødevarejournalister IFAJ holder til næste år sin
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