
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Angusnytt nr 4 2021 

2022 
Ännu ett år av restriktioner och andra prövningar på grund av pandemin kan läggas till 
handlingarna. Just nu när de flesta av oss trodde att vi till slut skulle kunna leva och arbeta på ett 
mer socialt sätt, införs hårdare restriktioner återigen. Som om en pandemi inte är tillräckligt har vi 
under slutet av året också slungats in i en alldeles för brant utveckling av energipriserna.  

Under slutet av året har vi i styrelsen arbetat med att ta fram en broschyr i syfte att marknadsföra 
vår utmärkta ras. Broschyrens innehåll vågar jag påstå, skänker inspiration och påminner även den 
mest inbitne angusfantast om varför valet en gång i tiden föll just på den så kompletta rasen 
Aberdeen Angus. Det känns gott att möta stigande energipriser, intensifieringen av klimatarbetet 
och möjliga fortsatta prövningar, med angus på gården. 

Bara dagar innan strängare restriktionerna återigen infördes, gick Angus- och Herefordföreningens 
gemensamma julbord av stapeln i Mullsjö. Kvällen visade sig bli precis så lyckad som vi alla 
hoppats, med massor av god mat och trevliga samtal. Stort tack till er som kom på idén och 
planerade tillställningen, boskapstorget och alla ni som kom. 

 
Hotell Mullsjö, platsen för Angus- och Hefordföreningens gemensamma julbord. 

 



 

 

Årets HIT-tjur 
HIT står för hållbar, individprövad tjur. Skånesemins delar priset till en tjur född i Skåne och som 
har verkat i en avelsbesättning. 2021 års HIT-tjur angus tilldelas uppfödaren Stehag Angus och 
Oscar Tidfält för Red Young av Stehag. Red Young av Stehag har Red T2 av Åbuen som far och 
1118 Red Miss Freya av Stehag som mor, Young har fina AIX 32 och 126 i PIX. Red Young av 
Stehag verkar hos Amalienlund Mjölk Kött Avel.  

 
Red Young av Stehag, årets HIT-angus 2021. Fotograf Hannah Torgander Paulsson. 
 
Visst vill vi väl se mer av våra fantastiska angus 
Årets bästa angus i olika kategorier har vi presenterat här i Angusnytt nr 2 2021. Här kommer en 
bild på årets bästa ko 874 Red Freya av Åbuen, Aix 35. Har du en tjur på prövning i år eller har haft 
det tidigare år, får du gärna skicka en bild på modern, som vi kan presentera här i Angusnytt. Skicka 
bilden till My Rask info@akarpsgarden.se. Självklart vill vi gärna visa upp bra individer även om 
de inte haft avkomma på prövningen. Känner du till ett sammanhang där angus prisats eller lyfts 
fram på något annat sätt får också du gärna tipsa oss. 

 
Bästa ko 2020, 874 Red Freya av Åbuen, Aix 35. Fotograf Christer Svensson. 

Nu nalkas ljuva kalvning… 
För en del av er står kalvningstider för dörren och med den en hel del arbete. Ni har väl inte missat 
eller glömt att man genom att filma själva vägning av kalven kan få vikten registrerad som en 
teknikerregistrerad vägning eller A-vikt som det också kallas. Filmen skickas till er 



 

 

husdjursförening. När du din kalv med mycken möda och stort besvär filmar, kanske du din börda 
efterhand mildrar. 
 
Årsbokstaven för 2022  
Nu vill jag inte för mina usla julrim få spe, 
men nästa år ska tjurnamnet inledas med bokstaven D. 
 
Försäljning av livdjur 
Vid årsskiftet träder nya regler för KRAV-certifierade besättningar ikraft. För nötkreatursägare 
betyder det att inga livdjur får köpas in utan dispens från Jordbruksverket. Inga generella dispenser 
får utfärdas, i alla fall enligt den nuvarande tolkningen av regelverket, varje dispens måste alltså 
sökas individuellt. Flera producenter har redan uppmärksammat detta och vill därför ha klarat av 
årets tjurköp innan nyår.  
För den händelse att en livdjursköpare skulle ha för avsikt att ge bort sitt nyförvärv i julklapp så 
följer här några passande rim. Jens Fjelkner är upphovsmannen. 
 
-Med angus till kvigor kan jag lova,  
att du även under kalvningen kommer att få sova. 
-Efter några år med angus kommer du att märka, 
att behovet minskar radikalt av att verka. 
-Krögaren önskar att flera, likt angus kunde marmorera. 
 
För angus, i framtiden 
Broschyren som vi har arbetat med i höst är klar och kommer att finnas tillgänglig i dagarna. 
Broschyrens innehåll är säljande och inspirerande kryddat med har tjusiga bilder. Här bjuder vi på 
en liten sneak peak av framsidan.  
 

 
 

Juletider är podtipstider, det är sedan gammalt 
Så här i juletider är det som bekant väldigt populärt att rekommendera böcker. I årets sista 
Angusnytt ger vi er poddar istället. Visst passar det fint att mysa med en kopp glögg och en pod i 
lurarna, eller för all del som sällskap när man likt nissen fyller angusarnas foderbord i jul.  

Här kommer ett mycket litet urval, fyll gärna på med fler tips som ni skickar till mig eller postar på 
angusföreningens facebooksida.  
 



 

 

-KLS-podden, speciellt avsnitt 8 där Karin Karlsson (VÄXA), Johan Sandström (Skånesemin) och 
Per Mårtensson (Simontorp) resonerar och informerar kring exteriörbedömning. 
-NötPodden. Gård och Djurhälsan erbjuder också en pod för alla kofantaster.  
-Working Cows episode 206. Getting answers from EPDs, Ryan Noble. Ett avsnitt som fokuserar 
på expected progeny differences eller EPDs som närmast är att jämföra med våra avelsvärden. På 
engelska men kan man stå ut med språket är avsnittet väl värt tiden.  
För formens skull är det kanske bäst att tillägga att ingen av poddarna ovan påverkar 
Angusföreningens riktlinjer eller arbete, utan ska enbart ses som ett tips för underhållning i lugnare 
tider!! 

Angusföreningens 75-års jubileum och sommarmötet 
År 2021 skulle svenska Angusföreningen firat 75-årsjubileum, vilket vi tänkt skulle firas med en 
fest under sommaren. Men med coronapandemin kände vi att det inte fungerade med en fest under 
rådande omständigheter. Därför har vi tagit fram en skärbräda och skickat till alla medlemmar, så 
att vi ändå påminns om jubileumsåret. 
 
 

 
På denna bräda kan du skiva något riktigt gött, varför inte en bit prima anguskött. 
 
 



 

 

 
Vi hoppas att pandemin är över till sommaren  
och att vi då kan genomföra ett fysiskt möte, även om det blir ett år senare.  
 
Och nu med detta sista julerim ska vi låta er fler slippa 
så att ni era klappar kan vittja   
Med denna ras på betet,  
leder du det viktiga miljöarbetet 
 
 
 

 
Från alla oss  

till alla er 
 

GOD JUL 
och 

GOTT NYTT ÅR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


