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Dansk Kødkvægs årsmøde og valg til sektor-

bestyrelsen på Kvægkongres 2023 
 

Årsmøde 

I forbindelse med Kvægkongres 2023 afholder 

Dansk Kødkvæg årsmøde mandag den 27. februar 

kl. 18.15 i MCH Herning Kongrescenter. Her kan 

du høre formand for Dansk Kødkvæg Per Lynge 

Laursens beretning om foreningens arbejde. Du 

kan også høre sidste nyt fra Landbrug & Fødevarer 

Kvægs sektorbestyrelse, hvor Per Lynge Laursen 

har en har en bestyrelsespost og Anders Kjær er 

tilforordnet for Dansk Kødkvæg. Per og Anders vil 

supplere hinanden omkring arbejdet i denne be-

styrelse. 

 

Året Ildsjæl og Topdanmark prisen på 5.000 kr.  

Prisen tildeles en person, som i det seneste år – el-

ler over en årrække, har været aktiv indenfor den 

pågældende race. Det kan være indenfor avlsar-

bejdet, afsætning af kød, interesseskabende virk-

somhed etc. Årets Ildsjæl skal ikke kun være en 

aktiv og dygtig avler i egen besætning – Dansk 

Kødkvæg ønsker, at hele racen og fællesskabet har 

gavn af personens virke og kunnen. 

 

Finalister til titlen som Året Ildsjæl og modtager af 

Topdanmark prisen er: 

Jørgen Astrup Simmental 

Tommy Jessing, Limousine 

Anders Berg Vester, Angus 

Mike Brems, Hereford 

Mads Bjerregaard, Charolais 

Thomas Bruun og Peder Burgaard Sørensen, 

Skotsk Højlandskvæg 

 

Et særdeles stærkt felt af ildsjæle, 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. 

 

Mere hjemmeavlet foder – muligheder og be-

grænsninger 

På kvægkongressen har du også mulighed for at 

høre dette spændende indlæg af Karsten Brød-

bæk, kvægrådgiver fra LandboNord. I en tid, hvor 

prisen på indkøbt foder har været stærk stigende, 

så er det fristende for mange kødkvægsavlere at 

øge andelen af det hjemmeavlede foder – er det 

mon muligt helt at undgå indkøbene fra foderstof-

fen? Kan tyrekalvene færdigfedes på hjemmeavlet 

foder, eller går det for meget ud over tilvæksten – 

hvordan ser økonomien ud? 

 

Indlægget afholdes mandag den 27. februar kl. 
17.15 – altså umiddelbart inden Dansk Kødkvægs 
Årsmøde. 

________________________________________________________________________________________

 

 

 

Valg til sektorbestyrelsen for Landbrug & Fø-

devarer 

Det er nu, vi skal vise, vi stadig står sammen. 

Mandag den 27. februar er der valg til sektorbe-

styrelsen for Landbrug & Fødevarer Kvæg. Dansk 

Kødkvægs formand Per Lynge Laursen er igen fra 

flere sider blevet opfordret til at stille op som kan-

didat. Politik spiller en stor og vigtig rolle for arbej-

det i Dansk Kødkvæg. Meget af den politik, som 

har og får indflydelse på kødkvægsavlernes frem-

tid og eksistensgrundlag, bliver bestemt i sektor-

bestyrelsen. Derfor mener Dansk Kødkvæg, det er 

meget vigtigt, at vi er medbestemmende og forsat 

har stemmeret i sektorbestyrelsen – nøjagtigt som 

i dag, men det kræver et valg af Per Lynge Laur-

sen. 

 

 

     NYHEDSBREV 



 

Politik 

Dansk Kødkvæg arbejder forsat med at påvirke po-

litikerne, Landbrug & Fødevarer mv. med vores 

holdninger og synspunkter. Vi mener, at en ko er 

ko, og det er uanset, om det er en malkeko, en 

kødkvægsko, race eller størrelse – der skal være 

lige rettigheder for alle type besætninger og be-

sætningstørrelser. Desuden bør alle have samme 

muligheder for at få kopræmie – det skal ikke kun 

være for de større besætninger. Der bør ligeledes 

være slagtepræmie til alle dyr – stor som lille pro-

ducent.  

Det er klart, at vores påvirkning er størst, hvis vi 

forsat har mulighed for at stemme for eller imod 

de enkelte forslag, som drøftes i sektoren, med et 

kødkvægsmedlem i bestyrelsen.  

Valg 

Valg til bestyrelsen finder sted mandag den 27. fe-

bruar om formiddagen. Landbrug & Fødevarer 

Kvægs årsmøde og valg foregår i Herning, og det 

er der, vi har chancen for at vise, at vi forsat – 

uanset kødkvægsrace – kan stå sammen om en 

kødkvægskandidat i bestyrelsen. 

Der er 2.500 malkekvægsbesætninger og ca. 8.000 

kødkvægsbesætninger i Danmark. Er det så ikke ri-

meligt, at vi forsat har et fuldbyrdet medlem i be-

styrelsen? 

Vi opfordrer til, at du tilmelder dig Landbrug & 

Fødevarer Kvægs årsmøde senest 20. februar. 

Er du medlem af en landboforening, tilmelder dig 

kongressen og overholder tilmeldingsfristen, har 

du mulighed for at afgive din stemme til valget. 

Hvis du ikke ønsker at en hel dag i Herning, kan du 

tilmelde dig onlinestreamingen af Landbrug & Fø-

devarer Kvægs årsmøde – og så kan du sidde der-

hjemme og følge mødet og afgive din stemme.  

Det er gratis at deltage i årsmødet (online eller fy-

sisk). Det er ligeledes gratis at deltage i Dansk Kød-

kvægs to sessioner sidst på eftermiddagen i Her-

ning. 

Ønsker du mere information om kandidaturet el-

ler valget, kan Per Lynge Laursen kontaktes på 

4020 8865.   

Tilmelding via dette link: Kvægkongres (tilmeld.dk) 

DIN STEMME TÆLLER 
 

 

https://www.tilmeld.dk/kvaegkongres2023?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcsYeTZIfkTSzeTaRpUcgu0V0dAaPxW7rTh2rEr_soSIm69EECH8rDRoCyg8QAvD_BwE

