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Kom til årets første og største møde i Dansk 

Kødkvæg – og i Dansk Kvæg 
 
Af Per Lynge Laursen, formand, Dansk Kødkvæg 
 

Landbrug & Fødevarer Kvægs Kvægkongres 2020 

løber af stablen mandag-tirsdag den 24. – 25. fe-

bruar i MCH Herning Kongrescenter. Det er helt, 

som det plejer. Dansk Kødkvæg holder mandag 

aften årsmøde, det er også helt som vanligt. 

Over de to dage er der hele 68 politiske og faglige 

indlæg. Du kan ikke være med til det hele, for det 

meste af tiden er der flere indlæg, der kører sam-

tidigt i hvert sit lokale. De indlæg, der er rele-

vante for kødkvægsproducenter, er alle om man-

dagen, og dem kan du alle sammen deltage i.  

Ved at kigge på titlerne af de mange indlæg frem-

går det klart, at i år er der især fokus på klima og 

bæredygtighed samt de digitale muligheder/hjæl-

pemidler, der findes.  

Husk, du skal tilmelde dig for at deltage i kongres-

sen, se senere. 

Helt traditionelt starter det hele kl. 10.00 med 

Landbrug & Fødevarer Kvægs beretning ved for-

mand Christian Lund og sektordirektør Ida Storm. 

Efter 1½ times frokostpause er der indlæg ved 

kongressens hovedtaler, fødevareminister Mo-

gens Jensen (S).  

Det er gratis at deltage i disse to programpunk-

ter, men du skal betale for frokosten og senere for 

middagen samt de faglige programpunkter, du 

ønsker at deltage i. Det er gratis at deltage i 

Dansk Kødkvægs årsmøde mandag aften, se se-

nere. 

Gad vide, hvor meget ”kødkvæg”, de tre indle-

dere kommer ind på? Vi bliver sikkert mindet om, 

at der nu er lempet med hensyn til kravene for 

ude gående dyr i vinterperioden, og nok også, at 

det er blevet mere legalt at aflive slagtedyr på 

marken.  

Og tak for det! Men lige nu er det nok så interes-

sant at høre, hvad vi kan forvente af gode-ting-

og-sager i det kommende år. Men hvis de ikke 

løfter sløret for det, har du mulighed for at gå 

dem på klingen. Ikke mindst mandag aften, hvor 

Christian Lund og Ida Storm er med på Dansk 

Kødkvægs årsmøde. 

 

Trods fortsat færre kvægbrugere i Danmark er der 
stor/stigende tilslutning til Landbrug & Fødevarer 
Kvægs kongres. Foto: SEGES 

 

Kødkvæg mandag eftermiddag  

Klimavenligt kødkvæghold (mandag 14.15-

15.00) 

Eksperter har udviklet beregningsmodeller, der 

sætter tal på, hvor meget forskellige kategorier af 

kvæg belaster klimaet. Resultaterne ser ikke godt 

ud for kødkvæg, da kødproduktionen her foregår 

mere ekstensivt end med slagtekalve og malke-

kvæg. To eksperter fra Aarhus Universitet (Fou-

lum) og SEGES vil give os redskaber, så vi frem-

over kan gøre det bedre. 

 

     NYHEDSBREV 



 

Kødkvæg gør det godt, når vi ser på påvirkning af 

biodiversiteten. De to eksperter vil fortælle, hvor-

dan vi i naturplejen kan gøre denne positive på-

virkning endnu bedre. 

I stedet for næsten udelukkende at fokusere på 

klimapåvirkning skulle vi måske efterspørge en 

samlet parameter, et samlet tal for ”påvirkning” – 

en størrelse, der i princippet svarer til S-indekset i 

vort avlsarbejde? Her er alle de væsentligste 

egenskaber vægtet i forhold til hinanden og reg-

net sammen til et enkelt tal. Det er da til at for-

holde sig til. 

I et sådant ”S-indeks for påvirkning” kunne indgå 

vægtede værdier for påvirkning af klimaet, på-

virkning af biodiversiteten, pleje af naturen, hvor 

gødskning og sprøjtemidler er ukendte begreber, 

smagsoplevelsen af ”naturkød” – og måske an-

dre, relevante parametre. Noget trækker op, no-

get trækker ned, men vi ville få en afbalanceret 

størrelse, forhåbentligt renset for følelser og ide-

ologier, men som alle kan forholde sig til. 

Er alle racer lige velegnede, når vi taler om klima-

påvirkning, biodiversitet, pleje af naturen, og så 

videre? Måske får vi også svar eller et bud på 

dette! Ellers kan du spørge ind til det. 

Effekt af 100 procent græsfodring (mandag 

15.30-16.15) 

Hvad betyder det for dyrenes sundhed og kødets 

spisekvalitet, at dyrene udelukkende er fodret 

med græs?  Og hvilke parametre hos oksekødet 

er det morgendagens forbruger efterspørger = 

forlanger? 

Eksperter fra Aarhus Universitet (Foulum) og fir-

maet Hørkram vil gøre os klogere på disse ting. 

Sådan får du økonomi i dit kødkvæghold (man-

dag 16.30–17.15) 

Det er ikke alle kødkvægsproducenter, der tjener 

(mange) penge på deres kvæghold, så du vil må-

ske også spidse ører, når en sjællandsk producent 

løfter sløret for, hvordan han fodrer optimalt – 

teknisk og økonomisk – og samtidig opnår gode 

slagteresultater. Hans rådgiver er med, og sort på 

hvidt viser han, hvordan økonomien ser ud. 

Herefter er der 1½ times middagspause. 

Dansk Kødkvægs årsmøde 2020 (mandag 19.00-

21.00) 

Årsmødet er en time kortere end i tidligere år, da 

Landbrug & Fødevarer Kvæg har besluttet at af-

korte aftenprogrammet. Derfor er det flotte, gra-

tis ostebord klar allerede fra klokken 2100. 

Det betyder nok også, at min beretning bliver en 

anelse kortere. Men jeg vil nok også minde om 

opnåede resultater i det forgangne år samt pege 

på muligheder og trusler for kødkvæg i den kom-

mende tid.  

Økonomien i kødkvægholdet er en vedvarende 

udfordring. Klimaet er en forholdsvis ny en af 

slagsen. Er økologi vejen frem for kødkvæg? 

Hvordan forholder vi os til en anden, voksende 

trussel – veganerne? Jo, der er skam udfordringer 

nok. 

Dansk Kødkvægs bestyrelse og en repræsentant 

for forsikringsselskabet TopDanmark vælger og 

afslører Årets Avler blandt de kandidater, som ra-

ceforeningerne har indstillet. TopDanmark Prisen 

hedder det nu. Dette er i forlængelse af et samar-

bejde, Dansk Kødkvæg og TopDanmark har ind-

ledt. Fra i år er kriterierne for at komme i betragt-

ning ændret. Det er ikke længere en forudsæt-

ning, at en kandidat har prædikatet Aktiv Avlsbe-

sætning. Det er positivt, at endnu flere avlere så-

ledes kan komme i betragtning. Kandidaterne 

skal være aktive inden for deres race og gøre en 

indsats, der kommer flest mulige medlemmer til 

gode. 

Landbrug & Fødevarer Kvægs formand, Christian 

Lund, og sektordirektør Ida Storm, deltager igen i 

år i vores årsmøde. De vil fortælle om, hvordan 

Landbrug & Fødevarer arbejder med de politiske 

emner, der betyder noget for landmænd med 

kødkvæg. 

Det kunne også være interessant at høre, hvor 

mange ressourcer, Landbrug & Fødevarer Kvæg 

hos SEGES afsætter til henholdsvis malkekvæg og 

kødkvæg. Og hvordan er oprindelsen, størrelsen 

og fordelingen af de forskningsmidler, Landbrug 

& Fødevarer Kvæg har indflydelse på? 

 



 

Alt det praktiske med tilmelding samt priser 

Tilmeld dig på www.kvægkongres2020 

Følgende er gratis: 

• Landbrug & Fødevarer Kvægs årsmøde man-

dag formiddag 

• Hovedtaler fødevareminister Mogens Jensen 

(S) efter frokosten 

• Dansk Kødkvægs årsmøde mandag aften 

• Natmad mandag aften klokken 2100. 

Dette skal du betale for: 

• Faglige indlæg mandag eftermiddag, 400 kr. 

• Frokost mandag, 175 kr. 

• Middag, mandag aften, 330 kr. 

Alle priser er eksklusive moms. 

NB! Ved tilmelding efter fredag den 7. februar sti-

ger prisen med et gebyr på 100 kr. + moms. 

Dansk Kødkvægs bestyrelse siger:  

Vel mødt til Kvægkongres 2020 
 

http://www.kvægkongres2020/

