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Landbrugsinfo og avlsværdital for kødkvæg
Af Søren Kørup Christensen, konsulent, Dansk
Kødkvæg
For nylig er det nye LandbrugsInfo blevet lanceret.
Som rådgiver og som landmand vil man opleve, at
LandbrugsInfo nu ser noget anderledes ud end tidligere. Blandt andet er LandbrugsInfo optimeret til
brug på mobilen, så man får en god oplevelse, lige
meget om man bruger computer, tablet eller telefon. Brugeren vil også kunne mærke, at siden har
fået en meget bedre søgefunktion, der gør det
nemmere og hurtigere at finde frem til det, man
søger.
Flere har oplevet, at avlsværditallene for kødkvæg
er blevet sværere at finde frem til. Men hvis man
går op i søgefeltet på startsiden i LandbrugsInfo og
skriver ”avlsværdital kødkvæg hitlister”, så kom-
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mer den vanlige side frem, som et af søgeresultaterne (billede 1).
Derudover kan LandbrugsInfo tilpasses brugerens
helt eget behov. Hvis man opretter en personlig
profil, får man nemlig adgang til et personligt site,
der giver overblik over det indhold, som er relevant for den enkelte bruger – herunder også avlsværditallene, så de er nemmere at finde frem fra
gang til gang.
Alternativt, så kan man kopiere dette link til ens
eget skrivebord på computeren.
https://www.landbrugsinfo.dk/public/6/5/e/avl_reproduktion_hvilke_kvagracer_hitlister Hvis man følger dette link og scroller lidt ned
på skærmen, så kan man finde avlsværdierne for
både han- og hundyr i form af hitlister og via søgning på enkeltdyr (billede 2)
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Champion of the World – Europas og verdens
bedste han- og hundyr pr. race
Af Mogens Stendal
Over hele verden er dyrskuerne aflyst i 2020 på
grund af Covid-19. Derfor kan den eftertragtede
konkurrence om af finde Europas og senere verdens
bedste han- og hundyr pr. kødkvægsrace – Champion of the World – ikke gennemføres på samme
måde som i tidligere år.

Hidtil har de nationale champions pr. race kunnet
deltage i en konkurrence, hvor et internationalt
dommerpanel på fire personer ud fra indsendte fotos vælge det enkelte kontinents vindere.
Disse vindere gik så videre til den endelige konkurrence med vinderne fra andre verdensdele. Til sidst
stod man så tilbage med verdensmesteren – Champion of the World.

To verdensmestre fra Danmark
Fra Danmark har nogle racer deltaget i denne prestigefyldte konkurrence i foregående år. To gange
har et dyr fra Danmark vundet Champion of the
World-titlen. I 2017 havde Moeskær Polled Hereford verdensmesteren for herefordtyre, med tyren
Moeskær Compass 1487. Senest blev charolaiskoen
Judee fra Laurits Gellert på Mors i 2018 Champion
of the World for hundyr af charolaisracen.
Ud over hæder & ære samt positiv omtale mm. får
ejerne af vinderdyrene rejse og ophold betalt til et
kæmpestort nordamerikansk kødkvægsskue, hvor
vinderne bliver hædret.
Konkurrence uden forudgående dyrskue
Trods coronaen har arrangørerne af Champion of
the World besluttet at gennemføre konkurrencen i
2020; men på andre præmisser end normalt.
Således kan enhver avler som ejer af et handyr
og/eller hundyr i det enkelte land i 2020 indsende
ét foto pr. dyr og derved deltage i konkurrencen.
Fotokonkurrencen 2020 sker inden for følgende racer:
1. Angus (Black henholdsvis Red Angus)
2. Charolais
3. Galloway (Galloway og Belted Galloway)
4. Hereford (Polled henholdsvis Horned Hereford)
5. Limousine
6. Shorthorn
7. Simmental
8. Wagyu (Japanese Black og Akaushi)
9. Andre registrerede racer (det vil sige racer, der
ikke er nævnt i denne oversigt. I denne gruppe
vil der således være deltagere fra ”en del” racer).

Sådan gør du
Du sender fotoet af din kandidat pr. e-mail til
pjbudler@gmail.com senest den 30. september
2020. Skriv Champion of the World competition I feltet emne.
Arrangørerne har fastsat følgende krav til fotoet:
• Det skal være taget i 2020
• Selve dyret i fotoet må ikke på nogen måde være
redigeret eller manipuleret i PhotoShop eller lignende redigeringsprogram. Det tagne foto må
dog gerne beskæres.
Sammen med fotoet sender du disse oplysninger:
• Dyrets fulde navn og CKR-dyrenummer
• Ejers navn og adresse
• Land (Denmark).
Internationalt dommerpanel
For hver race er der udpeget et internationalt dommerpanel på fire personer, repræsenterende hvert
sit kontinent. Dommerpanelet udpeger i oktober
2020 – blandt indsendte fotos – den danske repræsentant pr. race, handyr og hundyr. Helt tilsvarende
med andre landes kandidater.
Samme dommerpanel udpeger i december kontinentvinderne for de enkelte verdensdele (Europa,
Nordamerika, osv.) samt 2020 Champion of the
World, pr. race, handyr og hundyr. I den afsluttende
konkurrence deltager alene vinderne fra de enkelte
kontinenter.
Dansk Kødkvægs bestyrelse bakker op om denne
opfordring til danske avlere med gode dyr om at
deltage i årets Champion of the World konkurrence.

Du er velkommen til at kontakte Mogens Stendal,
mogens.stendal@outlook.dk, eller Søren Kørup Christensen, skc@seges.dk, hvis du har spørgsmål til
konkurrencen.
Laurits Gellert med 2018 Champion of the World,
Judee, med kalv. Foto: Mogens Stendal

