Præsentation af kandidater til bestyrelsen 2018
Jeg, Niels Seidenfaden modtager genvalg som formand for Avlsforeningen for Skotsk
Højlandskvæg. På vores første bestyrelsesmøde sidste år, lovede jeg at tage
formandsposten et år yderligere, hvis generalforsamlingen ønsker det. Jeg har haft
Skotsk Højlandskvæg siden 1992, hvor vi startede med 2 køer fra Mette og Svend
Nielsen. I dag er besætningen vokset til 35 køer med opdræt, i alt omkring 85
hoveder.
Jeg har tidligere siddet i bestyrelsen fra 1997-2013 og har erfaring med insemination,
ilægning af embryoner, hjemmeafprøvning, individafprøvning, problematikken
omkring crop ears og mange andre avlsrelaterede emner.
Pt. er bestyrelsen er i fuld gang med at prøve at få ændret reglerne for udegående
dyr under vinterlignende forhold.
Vi prøver ihærdigt at overbevise forbrugerne om, at vores race producer noget af det
bedste oksekød fra ekstensive arealer.
Jeg vil i 2018 arbejde på at få flere til at udstille – især til Landsskuet.

Jeg, Jette Overby vil gerne genopstille til bestyrelsen.
Jeg startede med højlændere i 2003 og har i dag således knap 15 års erfaring med
Skotske Højlændere. Morten og jeg bor på et lille fritidslandbrug i Nordsjælland og
har løbende haft omkring 20 dyr i alt.
Jeg synes, det er hyggeligt at tage på dyrskue med mine dyr og jeg interesserer mig
for avl. Jeg vejer og kårer, men lægger især vægt på at avle dyr med et godt og roligt
temperament, som jeg kan færdes trygt iblandt og håndtere uden problemer. Jeg
elsker dyrene og nyder at bruge meget af min fritid ude ved dem. Jeg er uddannet
revisor, arbejder ved revisionsfirmaet Grant Thornton i København. Jeg har i de
seneste 2 år siddet i bestyrelsen og vil gerne forsætte arbejdet sammen med den
siddende bestyrelse.

Jeg, Lene Bisgaard Gommesen, ønsker at genopstille til bestyrelsen.
Jeg bor på en gård i Tårup, på Nordøstfyn, sammen med min mand Peter og vores
2 børn Emil og Ella. Vi har haft Skotsk Højlandskvæg siden 2013, og har i dag en
besætning på i alt 68 dyr. Vores dyr laver naturpleje i Sybergland, heraf vores
besætningsnavn: Syberg Highland Cattle. Selvom jeg er forholdsvis ny med
skotter, syntes jeg selv, at jeg er nået langt, og har opbygget en bred erfaring.
I bestyrelsen vil jeg arbejde med bedre markedsføring af vores fantastiske dyr,
både som kød men også som avlsdyr. Vi skal være bedre til at markedsføre og
sælge vores dyr – levende som slagtede.
Hos os sælger vi alle vores slagtedyr fra vores gårdbutik, og vi har til tider svært
ved at følge med efterspørgslen. Når der så samtidig findes medlemmer af
foreningen, som har svært ved at afsætte deres dyr, ser jeg det som en oplagt opgave, at vi får skabt et ”forum”,
som kan imødekomme begge parter.

Jeg vil arbejde for en styrkelse af sammenholdet i klubben, og sikre at der er plads til alle, både store og små
avlere. Vi skal være bedre til at tage imod ideer og hjælp udefra, og frem for alt så skal vi være bedre til at
hjælpe hinanden, og tage imod den hånd der bliver rakt frem… Vi skal igen lave aktiviteter, som inddrager flere
af foreningens medlemmer. En styrkelse vores sammenhold kan ske ved øget deltagelse i arrangementer og
dyrskuer, hvor jeg synes, vi skal lette adgangen også gerne på tværs af landsdelene.
Det aktive avlsarbejde skal der fortsat være stor fokus på. Det faktum at individafprøvningerne er slut på
Ålestrup, er ikke ensbetydende med, at vi ikke skal individafprøve, men der skal tænkes nyt, og den udvikling
vil jeg gerne være med til.
Jeg vil være med til at skabe ro i foreningen, så vi sammen kan fokusere på det, som er vores forenings formål:
”at fremme avlen med Skotsk Højlandskvæg”.

Knud Boye-Nielsen 53.år.
Jeg bor i barndomshjem på Sandbygaard mellem Hinnerup og Hadsten. Jeg
har haft Skotsk Højland 14 år. Pt. har vi 39 dyr fordelt på 6 folde.
Jeg vil arbejde for at udbrede kendskab til skotsk højlandskvæg samt
udveksling af erfaringer i rationel frilandsdrift med dyrene.
Jeg har siddet i bestyrelsen i 2 år og ønsker at genopstille.

