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Kødkvægsskue på Agromek 2021
Af Søren Kørup Christensen, Dansk Kødkvæg
Skandinaviens største landbrugsmesse, Agromek,
er planlagt til afholdelse 19. - 21. januar 2021. Traditionen tro, så afholdes der i forbindelse med udstillingen også kødkvægsskue.

Efter over et års pause er de fleste kvægudstillere
”sultne” efter stemningen, konkurrencerne, fællesskabet og selvfølgelig det at fremvise besætningens bedste dyr i ringen. Derfor krydser vi i Dansk
Kødkvægs bestyrelse fingre for, at det lykkedes at
gennemføre Agromek og kødkvægsskue i 2021,
men vi følger løbende udviklingen omkring Covid19 og myndighedernes anbefalinger.

_________________________________________________________________________________________

Valg til bestyrelsen i Dansk Kødkvæg
Af Søren Kørup Christensen, Dansk Kødkvæg
Der er netop afholdt repræsentantskabsmøde i
Dansk Kødkvæg. Repræsentantskabet består af et
medlem fra hver raceforening og et medlem fra
hver region - 25 repræsentanter i alt.

Danmark, så skal vi bruge store mænger data til
beregninger. Vi skal have flere til at indberette afstamning, vægt, kælvningsforløb etc. evt. via et tilbud til kødkvægsbrugere på Webdyr Plus.
Et punkt på dagsordenen var valg til bestyrelsen –
der var genvalg til alle.

Nogle af de større opgaver, som bestyrelsen vil arbejde for i den kommende periode, er bl.a. bedre
afregningspriser for kødkvægsdyr på slagteriet.
Dette arbejde er allerede startet godt op, så bestyrelsen regner med, at de sammen med deres samarbejdspartner, kan præsentere et nyt kødkvægskoncept inden næste sommer, som formentlig vil
give bedre priser på slagtedyrene.
En anden opgave for bestyrelsen er at få flere registreringer ind fra de mange kødkvægsbesætninger
i landet. Al avl har sin grundsten i gode registreringer, så hvis vi skal have et effektivt avlsarbejde i

Fra venstre mod højre: Per Laursen (formand), Søren Grunnet (næstformand), Knud Erichsen, Vagn
H. Hansen og Jens Pedersen
_________________________________________________________________________________________

Tilmelding til besætningskåring af kødkvæg
Torben Andersen kårer i uge 46, 47 og 48. Deadline for tilmelding til forårskåring er 25. oktober
2020.

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.

