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Dansk Kødkvægs årsmøde 

Af Søren Kørup Christensen, Dansk Kødkvæg 

I forbindelse med Kvægkongres 2022 afholder 

Dansk Kødkvæg årsmøde mandag den 2. maj kl. 

16.15 i MCH Herning Kongrescenter. Her kan du 

høre formand for Dansk Kødkvæg Per Lynge Laur-

sens beretning om foreningens arbejde og sidste 

nyt fra Landbrug & Fødevarer, Kvægs sektorbesty-

relse, hvor Per har en bestyrelsespost. 

På årsmødet kåres Årets Avler og modtager af 

Topdanmark prisen på 5.000 kr. Prisen tildeles en 

person, som i det seneste år – eller over en år-

række, har været aktiv indenfor den pågældende 

race. Det kan være indenfor avlsarbejdet, afsæt-

ning af kød, interesseskabende virksomhed etc. 

Årets Avler skal ikke kun være en aktiv og dygtig 

avler i egen besætning – Dansk Kødkvæg ønsker, 

at hele racen og fællesskabet har gavn af perso-

nens virke og kunnen. 

Finalister til titlen som Året Avler og modtager af 

Topdanmark prisen er: 

Gert Dalbjerg  Galloway 

Jette og Bjarne  Charolais 

Anders Holm  Tiroler Grauvieh 

Åse og Finn Svendsen Hereford 

Henning Hansen Simmental 

Hans Jørgen Mikkelsen Limousine 

Mogens Stendal Skotsk Højland 

Nils H. Nielsen  Blonde d’Aquitaine 

Et særdeles stærkt felt af avlere, som hver på de-

res måde har gjort et stort og dygtigt stykke ar-

bejde for hver deres race. 

Kom og vær med i festlighederne, når modtageren 

af prisen afsløres. 

 

 

     NYHEDSBREV 



 

 

Landsskuet 2022 – vi glæder os! 
 

Af Søren Grunnet, næstformand Dansk Kødkvæg 

og bestyrelsesmedlem Landskuet 

Sommerens største begivenhed er for mange kød-

kvægsfolk Landsskuet, som i år afvikles fra 30. juni 

– 2. juli i Herning.  

Kødkvægsfolk skal ikke tage blodprøver af de en-

kelte dyr, som udstilles på Landsskuet i år, hvis dy-

ret/dyrene er registret og udstilles fra en besæt-

ning, som har været i salmonellaniveau 1 i mini-

mum 7 måneder før dyrskuet. De udstillede dyr 

skal have opholdt sig vedvarende i en niveau 1-be-

sætning i de seneste 7 måneder før skuet. Det for-

udsætter, at der ikke er malkekvægsbesætning på 

ejendommen.  

Vi håber igen i år at se mange kødkvægsdyr i Her-

ning. Der plejer at være en fantastisk stemning på 

Landsskuet og det samme gælder på Landsskuets 

campingplads, hvor der bliver hygget og snakket 

rundt i de små fortelte. Der er igen i år mulighed 

for, at dyrene kan ankomme til Landsskuet alle-

 

rede om tirsdagen. At dyrene kommer til Herning 

om tirsdagen gør, at der er mere ro på for både 

dyr og udstillere og ekstra vigtigt i år for de dyr, 

som ikke tidligere har været udstillet.   

Fredag aften er udstillere, hjælpere og publikum 

inviteret til Danmarks største dyrskuefest i Hal G. 

Der er altid en super stemning til landsskuefesten 

– så husk at få købt billetter. Billetter til festaften 

kan købes på tilmeldingssiden, hvor I tilmelder dyr 

(se under diverse). Sidste frist for tilmelding af 

kødkvæg er 20. maj. Det samme gælder for cam-

ping – uanset om man udstiller dyr eller ej. Husk, 

at campingpladsen har været udsolgt de sidste 

mange år, hvor der har været Landsskuet, og at 

der er sagt nej til mange. Læs mere om tilmelding 

på http://landsskuet.dk.   

Når vi kommer tættere på Landsskuet, kan det en-

delig program ses på http://landsskuet.dk.  

Rigtig god dyrskuesæson – og husk nu at få na-

boen med. Der er altid brug for nye udstillere uan-

set farven på dyret.   

Vi ses i Herning til nogle fantastiske dage.  


