
 

 
 1 

Marts, 2017 

Så er Nyhedsbrev for Regionsudvalg for Kvæg Midt-Østjylland igen på banen.  

Kandidater til L&F, Kvægs bestyrelse og RYKs Brugerråd 

Der er ikke fundet nogen fra området, som er interesseret i at stille op til L&F, Kvægs bestyrelse. 

Anette Klavsen, Michael Jensen, og Peter Byskov er indstillet til genvalg i RYKs Brugerråd.  

Nyt fra Forum for Rådgivning 

Vedr. Vækstfonden: 

 De har 2 mia kr. til rådighed og forventer at medvirke til finansiering af 500 landbrug, herunder 
etableringslån 

 Vækstlån ligger yderst i pantet 

 Garantien koster 0,75% p.a. 

 Lånet er uopsigeligt og Vækstfonden kan ikke indgive konkursbegæring 
 

LMO har netop lanceret en ny mulighed for finansiering gennem www.Landbrugskapital.dk som er en 

portal, hvor landmænd med ønske om finansiering af projekter kan lægge disse frem for interesserede 

investorer. LMO medvirker ved beskrivelse af projekterne, så disse lever op til kravene fra professionelle 

investorer.  

Vedr. Sundhedsrådgivning: 

Mange konkrete ændringer i Bekendtgørelsen. De fleste ændringer virker umiddelbart positive for 

kvægbrugerens hverdag og øger værdien af dyrlægens rådgivning.  Eksempler på nyheder: 

 Indhold i besøget: Undersøgelse af nykælvere, goldkøer og spædkalve er ikke længere et krav. 

 Der er krav om undersøgelse / vurdering af alle dyr behandlet for besætningsdiagnose af landmand 

siden sidste rådgivnings- / statusbesøg. 

 Et årligt rådgivningsbesøg skal omhandle smittebeskyttelse (gælder alle besætninger med 

rådgivningsaftale). Krav om smittebeskyttelsesplaner i store besætninger er bortfaldet. 

 Dyrevelfærd skal på dagsordenen mindst to gange årligt – Egenkontrol med dyrevelfærd er bortfaldet 

 Gyldighed af goldningsprøver udvides til 42 dage (tidligere 35 dage). 

 

Fremtidens forskning og udvikling 

Ideerne til fremtidens forskning og udvikling fokuserede især på ’license to produce’ mht. klima, miljø og 

dyrevelfærd. Bl.a. var der stor interesse for avl for bedre fodereffektivitet, som har gavnlig effekt på både 

miljø, klima og bundlinje. 

Nyt fra LMO 

LMO Kvæg har stor fokus på kvægbrugernes forventninger til rådgiverne.  Kvægafdelingen har haft en 

stigning i omsætning på mere end 10% i 2016, så det er lykkedes at tilbyde rådgivning, der bliver 

efterspurgt. Ikke desto mindre diskuterer vi hele tiden, hvordan vi tilpasser os jeres fremtidige behov. Vi 

forventer, at de fleste opgaver fortsat bliver løst af én kvægrådgiver pr. bedrift. Dog vil vi satse mere og 

mere på at lave en vis arbejdsdeling, så vi har specialister indenfor en række områder som f.eks. kalve, 

klove, AMS, lean, arbejdsplanlægning, jersey, osv.  

http://www.landbrugskapital.dk/
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Vi oplever at vi med 12 kvægrådgivere er pænt over den kritiske masse, der skal til for at have skarpe 

specialister på alle områder – men vi holder naturligvis øje med de sammenslutninger, der sker i 

kvægrådgivningen omkring os. Alle deltagerne i Regionsudvalgsmødet bidrog med konstruktive input om 

deres forventninger til LMOs kompetencer, produkter og samarbejdsrelationer i fremtiden. Disse input vil 

blive bruge brugt i den fortsatte udvikling af Kvægafdelingen. 

 
På vegne af Regionsudvalget                                                                                                                                     

Formand Theo van Diepen.  Mail: Theo@vandiepen.dk.  Mobil: 2924 1923 


