Nyhedsbrev april 2020
Orientering om Dansk Angus Kød
Som alle ved, er Danmark endnu delvist lukket ned pga. Corvid-19.
Det har fortsat konsekvenser for Dansk Angus Kød.
De sidste dyr til KødGrossisten blev slagtet i uge 12, siden er der ikke leveret dyr. Vi har haft en
løbende dialog med KødGrossisten, der fortsat ser Dansk Angus Kød som en del af deres fremtid.
Alle de medlemmer der havde tilmeldt dyr til og med uge 16, modtog en sms, så hver især havde
mulighed for at vurdere, om de ville vente med at sende dyrene til slagtning eller blot sende dem,
inden de vejede over 380 kg.
KødGrossisten kan dog ikke ændre på konsekvenserne af nedlukning af det marked, hvor Dansk
Angus Kød bliver afsat.
I første omgang havde alle håbet på, at vi var i gang igen i uge 16, men det er ikke tilfældet.
I den sidste mail fra Mike Rasmussen skriver han, at vi nu ser frem til uge 19, inden det er muligt at
vurdere om, der kan leveres dyr. Forudsætningen for at vi til den tid igen kan komme i gang, er dog,
at restauranterne får lov til at åbne op.
I tilfælde af at det sker, vil KødGrossisten prioritere Dansk Angus Kød, og vi vil dermed
kunne levere dyr igen. Hvor mange dyr vi vil kunne afsætte, er svært at sige. Vi vil forsøge at
tilgodese så mange af jer som muligt, hvilket betyder, at man ikke nødvendigvis kan forvente at
komme af med alle sine dyr til Dansk Angus Kød.
Vores anbefaling går på, at når dine dyr er klar til slagtning, så få dem slagtet.
Lad være med at vente på muligheden for at levere dem til Dansk Angus Kød. Usikkerheden for om
vi kommer i gang i uge 19, er stor, og priserne for dyr over 380 kg er ikke særlig gunstige.
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