
Sted: VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Pris: Gras
Tilmelding: senest 21. november på vkst.dk eller 7027 9000

Stormøde for mælkeproducenter på Østlige Øer 
Torsdag den 28. november, kl. 14:00 - 21:00 hos VKST, Sorø

KvægrådgivningDanmark inviterer sammen med ARLA, L&F Kvæg, Viking, RYK og 
Kvægbrugsregion Øerne l inspiraonsmøde med faglige oplæg og spændende 
polisk debat. 

14.00

14.30

18.00

Kaffe og ankomst

Velkomst ved Yke Kloppenburg og Marianne Dyreholt

Hvad skal der l for, at dansk kvægbrug er konkurrencedygg i frem den? 
Som noget nyt starter vi mødet med en paneldebat om alt fra polik, rådgivning, data, forbrugere og 
marked. 

Deltagerne i paneldebaen giver deres bud på, hvad der skal l for, kvægbruget er konkurrencedyggt. 

-- L&F Kvæg, Ida Storm
- RYK, Michael Jensen
- ARLA, Simon Simonsen
- Viking, Jan Duchwaider
- KvægrådgivningDanmark, Marianne Dyreholt
- Kvægbrugsregion Øerne, Yke Kloppenburg

Debat med ordstyrer Peter Jørgensen, VKST

PPause (mød sponsorerne Vilomix, Agro Tag, Staldmæglerne og Danish Clean Water A/S).

ARLA outlook, bæredygghed og specialmælk v. Jakob Bernhard Knudsen
Senior Vice President i ARLA Danmark, Jakob Bernhard Knudsen, tager jer med på en tour igennem 
det europæiske og danske mælkemarked; og l en snak om hvorfor special mælk fylder så meget 
hos forbrugerne og i ARLA, og hvordan bæredygghed er blevet en del af ARLAS DNA. 
Arlas bestyrelse vil også være repræsenteret på mødet.
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Mødet af arrangeret i samarbejde mellem:MELLEM:

18.30

21.00

SPONSORER:

 SPOR 1. L&F KVÆG: SAMMEN MOD FREMTIDENS KVÆGBRUG

 SPOR 2. SKAB DEN BEDSTE KOMFORT FOR DINE KØER

 SPOR 3. VIKING

Hvordan sikrer vi en stærk kvægsektor i Danmark fremover – i morgen, l næste år og om 10 år? 
Kom og hør formand Chrisan Lund og sektordirektør Ida Storm fortælle om hvilke udfordringer og 
muligheder Landbrug & Fødevarer, Kvæg ser for sektoren. 
HHvordan arbejder sektorbestyrelsen og SEGES for at finde de løsninger, der skal sikre en økonomisk 
bæredygg, klima- og miljøvenlig, samt samfundsmæssigt uundværlig kvægprodukon mange år frem? 
Der vil også være god mulighed for at give din mening lkende og deltage i debat med L&F, Kvægs 
ledelse. 

Den individuelle avlsstrategi
• Kødkvæg
• X og Y-vik
• Tilpasset din besætning
Eksport - Viking world wide

Pause med kaffe. Mød sponsorerne.

Hvordan ser dansk landbrug og samfund ud i 2040? 
v. Ivar Ravn, direktør for Digital, SEGES 
Et underholdende oplæg om den digitale udvikling i erhvervet, og hvordan vi som mennesker udvikler os 
med det digitale.

Tak for i dag

Kvægbrugsregion Øerne og

KVÆG

De forgangne år med meget høje temperaturer og høj lufugghed udfordrer køerne massivt.
Du får råd l, hvordan du forebygger varmestress for at sikre jævne produkonsresultater hele året. 
Et aspekt af varmstress er ømme klove – hør hvordan du kan forebygge. 
Ved byggerådgiver Helle Christensen, VKST og klovrådgiver og -beskærer Sofie Bjørn Skovsgaard, KRDK

Viking Avlsprogram
• Status selekon
• Racerne
• Sikkerhed på tallene / Geneske prøver
• CFIT


