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Af Søren Kørup Christensen, konsulent, Dansk
Kødkvæg
Debatmøde
I det seneste nr. af magasinet Kødkvæg lovede Danish Crown, at vi kan få tre kr. ekstra pr. kg kød,
hvis vi kan levere omkring 100 dyr om ugen i en
nogenlunde ensartet kvalitet. Dansk Kødkvæg ville
tage Danish Crown på ordet, og havde derfor inviteret samtlige racer og Danish Crown til debatmøde omkring emnet.
På mødet fremlagde Danish Crowns repræsentanter, Solvejg Horst Petersen og Jørgen Larsen, koncernens ideer til, hvordan der kan opnås en højere
pris på markedet for kød fra dansk kødkvæg. Derefter var en særdeles god og konstruktiv debat om
emnet. Alle var enige om, at der kræves et stort
stykke arbejde fra alle parter, hvis et sådant koncept skal stables på benene og derefter komme
godt fra start.
Hovedpunkterne under debatten var:
• Samarbejde
• Ensartet og efterspurgt kvalitet – vægtgrænser,
IFM, rødt kød etc.
• Tilstrækkelige mængder (der skal være producenter nok, som vil være med i konceptet)
• Leverancer, som er jævnt fordelt hen over året
• Kødet skal have topkvalitet og have en unik fortælling
• Bæredygtighed, som kan certificeres (Dyrenes
beskyttelse, Baltic Control el.lign.)
Der blev på mødet intet fastlagt mht. race, hvordan slagtekroppen skal se ud eller hvordan kravene for at kunne levere til konceptet skal være.
Det skal leverandørerne/racerne i samarbejde
med Danish Crown være med til at bestemme.

Topdanmark
I forbindelse med vores kontrakt med Topdanmark er vi blevet spurgt om, hvordan man bliver
medlem af Dansk Kødkvæg. Det kan man naturligvis ikke – det er kun regionerne eller raceforeningerne, som kan det. Derfor er kontrakten nu ændret til, at man skal være ejer af en kødkvægsbesætning for at kunne gøre brug af forsikringsaftalen.
Kontakt en Topdanmark assurandør i dit lokalområde – der er mange gode og fordelagtige tilbud at
hente.
Avlsforummøde
Efter en længere periode med ingen eller meget få
aktiviteter, begynder de vanlige møder nu at blive
afholdt igen. Møde i Dansk Kødkvægs Avlsforum
er fastsat til 21. august. Hvis du har gode ideer til
emner, vi burde debattere på mødet, så tøv ikke
med at kontakte os eller din raceforening. Intet er
for stort – intet er for småt.
Dyrskuer
For alle dyrskueinteresserede er det en noget anderledes sommer i år. Samtlige skuer er jo som bekendt blevet aflyst. Det betyder, at vi alle glæder
os endnu mere til efterårets dyrskuer. Her tænker
jeg på skuet i Holbæk og på Kimbrerskuet i Aars.
Desuden er der i januar måned næste år det vanlige Kødkvægsskue i forbindelse med Agromek.
Mon ikke de fleste udstillere til den tid er ”godt
sultne” efter at vise deres bedste dyr frem. Der er
i hvert tilfælde grundlag og basis for et stort og
flot fremmøde.
Rigtig god sommer til jer alle.

