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Danske Slagtekalveproducenter

Vidste du, at den
danske kalveproduktion
har det laveste klima
aftryk i verden?

Danske Slagtekalve
producenter har i dag
ca. 125 medlemmer

Denne Interaktive Brochure
er designet og leveret
af JS Danmark

MÆLKEFODRING MED KVALITET
www.jsdanmark.dk

97 53 73 33

INFO@CALVEX.DK

WWW.CALVEX.DK

www.kalveproducenten.dk

Vi forstår din forretning
og taler din sag
Hos interesseorganisationen Danske Slagtekalveprodu
center har vi i mere end 40 år arbejdet for at skabe de
bedste vilkår for slagtekalveproducenterne i Danmark.
Vores medlemmer er kernen i vores arbejde, og det er
dem, vi hver dag kæmper for. Vores store netværk af
fagligt kompetente landmænd og interessenter sørger
for at holde sig ajour med, hvad der sker i branchen, så
vi altid er et skridt foran.
Sammen med andre lignende organisationer udnytter vi
synergien i branchen, taler vores medlemmers sag og
gør os gældende i det politiske landskab. Vi er med alle
steder, hvor kvægsektoren er på agendaen, og vi tror på
en endnu større politisk indflydelse i fremtiden.

Bliv medlem!
Der er mange fordele ved at være en del af et stærkt
fællesskab. Som medlem hos os får du bl.a.:
n Fire medlemsblade årligt
n Fagligt relevante arrangementer
n Erfarings- og vidensdeling
n Socialt samvær
n En stærk organisation, der varetager dine interesser

Dyrlægen der hjælper dig med
at undgå problemer!

20 års erfaring
indenfor branchen

Tlf.: 97 96 12 00 · info@kdkronborg.dk
www.kvaegdyrlaegerne-kronborg.dk

Ring til os, hvis du ikke kan
komme ud af problemerne
- så løser vi dem sammen!
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Vores medlemmer
styrer dagsordenen

Danske Slagtekalve
producenter gør sig politisk
gældende på flere fronter. Vi
er bl.a. med i noteringsudvalg,
hvor vi bidrager med idéer
og forslag til fremtidens
slagtekalve.

En af vores vigtigste opgaver er at stå til rådighed for
vores medlemmer, uanset hvilken situation de står i.
Vi er til vores medlemmer, og det er dem, der styrer
dagsordenen for vores arbejde.
Vi bidrager både med råd og vejledning i det daglige og
står til rådighed ved mere komplicerede sager, lige
som vi også gør os politisk gældende lokalt såvel som
nationalt.
Over de seneste år har vi for alvor fået en fod indenfor
og slået vores navn og berettigelse fast. Det betyder
bl.a., at vi i dag bliver inviteret med til bordet, når der
skal forhandles, og fremtidige aftaler skal udformes –
og det er en rolle, vi tager meget alvorligt!

Sammen udvikler
vi branchen
Det kræver hårdt arbejde at forblive relevant
og følge den udvikling, branchen er i. Derfor
arbejder vi tæt sammen med de øvrige inte
resseorganisationer i branchen for at stå så
stærkt som muligt. Ved at samarbejde med
f.eks. mælkeproducenterne sender vi et stærkt
fælles signal, hvor vi arbejder for den fælles
danske kvægbranche. Det giver os et solidt
fælles fundament for vores arbejde – både nu
og i fremtiden.

www.kalveproducenten.dk

Vidste du, at Danske Slag
tekalveproducenter står for
at opsøge politisk hjælp i svære
tider? Under coronatiden arbej
dede vi bl.a. for at få støtte til
vores medlemmer, så de kunne
bevare deres bedrifter.

Det, vi gør, gør vi i forening
LVK’s slagtekalvedyrlæger tilbyder
•
•
•
•
•

Specialiseret sundhedsrådgivning i slagtekalvebesætninger.
Veterinære dokumenter online på Landmandsweb.
Dedikeret samarbejde med branchen og slagtekalverådgivere.
Eget laboratorium til fornuftige priser.
Deltager i udviklingsprojekter.

www.lvk.dk
Lene Jensen - 21 71 52 77
Erling Andersen - 21 71 52 94
Kenneth Krogh - 20 23 08 85
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Ribers Maskinimport kan være behjælpelig med
både Teagle-strømaskiner og Rimach-læsseredskaber, skovle med overfald, balleforke m.m.
– alt i højeste kvalitet.
Du er altid velkommen til at kontakte os for et
uforpligtende tilbud. Ring for demo.

Sønderskovvej 118
6800 Varde
Tlf.: 75 29 84 58
info@rimach.dk
www.rimach.dk

www.kalveproducenten.dk

Åbn stalddøren
for gæster
Hos Danske Slagtekalveproducenter ønsker vi at
være mere tilgængelige og gøre det nemmere for
vores medlemmer at vise deres dyr og gårde frem.
Vi ved, at mange af vores medlemmer har en mas
se gode historier, som de gerne vil dele, og derfor
arbejder vi for at gøre det nemmere at dele dem
med både lokalsamfundet og andre interesserede.
Når du kontakter os, hjælper vi dig gerne med at få
stablet et arrangement på benene. Vi har udarbej
det en to do-liste over, hvad det kræver at åbne
stalddøren for gæster samt forskellige små tiltag
såsom en pixibog om kalvens liv og en besøgs
boks, så du primært skal koncentrere dig om at
vise og fortælle alle de gode ting om din bedrift.
Lad os hjælpe dig – kontakt os allerede i dag!
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Bliv medlem!
Som medlem hos Danske Slagtekalveprodu
center bliver du en del af et stærkt, fagligt fæl
lesskab, hvor vi hver dag arbejder og kæmper
for en bedre hverdag for hvert enkelt medlem.
Vi varetager dine interesser, samler den nyeste
viden og tager del i det politiske arbejde, så du
blot skal koncentrere dig om dine dyr. Kort sagt
er vi her for at gøre din hverdag nemmere.
Vi håber, at denne brochure har gjort dig kloge
re på, hvem vi er, og hvad vi kan gøre for dig.
Og så håber vi, at du har lyst til at blive en del
af vores fællesskab, for jo flere vi er, jo stærke
re står vi.
Kontakt sekretariatet for at melde dig ind.

Ring til os på telefon
96 52 52 40
Eller læs mere på
www.vilovet.dk

VI LEVERER I UBRUDT KØLEKÆDE
MEDICIN TIL PRODUKTIONSDYR
• Fair priser
• Fuldt sortiment
• Hurtig ekspedition
• Vagtordning
• Pristjek ring 9652 5240

KONTAKT OS I DAG

 26 88 12 28
www.skarebeef.dk

Ingen leveringspligt - Få hele beløbet omgående!
God service og konkurrencedygtige priser

www.kalveproducenten.dk

Få en snak med
dine kollegaer
Hos Danske Slagtekal
veproducenter forsøger vi
hvert år at arrangere en række
arrangementer med både fagligt
og socialt indhold.
Det kan bl.a. være:
• Medlemsdage
• Politiske oplæg
• Gårdbesøg
• Udlandsture

Indimellem kan det være godt med nogle nye
inputs fra andre i marken, og derfor afholder
Danske Slagtekalveproducenter hvert år en
række sociale arrangementer for vores med
lemmer, hvor det er muligt at møde ligesinde
de og dele erfaringer fra livet på gårdene.
Arrangementerne giver mulighed for at ud
bygge ens netværk og vidensdele; to elemen
ter, der er helt essentielle for en organisation
som vores, hvor et stærkt fællesskab er alfa
og omega for, at vi lykkes med vores arbejde.

Slagtekalverådgivning er en
uafhængig rådgivningsvirksomhed,
der tilbyder rådgivning til
slagtekalveproducenter

Vi laver også
miljøansøgning
og planteavlsrådgivning

Vi er din personlige sparringspartner
med stor viden om og indsigt i erhvervet.
Vi gør det ikke sværere, end det er!
Slagtekalve Rådgivning • Herningvej 23 • 7300 Jelling • Tlf.: 7680 1252 • info@slagtekalve.dk • slagtekalve.dk
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www.kalveproducenten.dk

Kalveproducenten
Som medlem hos Danske Slagtekalvepro
ducenter modtager du fire gange om året
vores medlemsblad Kalveproducenten
direkte i din postkasse.
Bladet drives af en gruppe engagerede og
kompetente mennesker, der har den faglige
værktøjskasse i orden, og de sørger for at
dække alle grene af slagtekalveproduktio
nen, så du altid er opdateret på, hvad der
sker inden for emner som foder, forskning,
lovgivning og regulativer, dyrevelfærd, tek
nologi og avl.

VI LEVERER DIN NYE FODERVOGN EFTER DIT ØNSKE PÅ KUN 8 UGER

TMR-fuldfodervogn og
stationær
fra 6-50 m3

Svingelbjergvej 1 · 9640 Farsø · Tlf.: 29 26 02 30 · mj@danatek.dk · www.danatek-shop.dk

11

Sekretariatet
Ribevej 47
6630 Rødding
Tlf.: 2160 6128
Mail: info@kalveproducenten.dk
Web: www.kalveproducenten.dk
Facebook: www.facebook.com/groups/Kalveproducenten

• 16853 • www.jsdanmark.dk

Danske Slagtekalveproducenter

