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EN STOLT OCH LÅNG HISTORIA 
AV FANTASTISKT KÖTT
Den stora importen av Angus till Sverige tog fart 1946 och det är så länge som Svenska Angusföreningen har varit 
aktiva. Vi har alltså varit med sedan starten och har 75 års erfarenhet av Angus i Sverige. Angus kommer ursprung-
ligen från Skottland och stamboken startade 1862 med fokus på avelsarbetet och köttkvalitet, men det var alltså 
först den 5 september 1946 som fartyget Havsbris ankom till svensk hamn och med sig hade man 212 Angus.

I takt med att Angusrasen har blivit allt mer populär i landet har vi växt som förening och i dag har vi över 100 
medlemmar från norr till söder, både storskaliga köttproducenter till mindre gårdar med avelsdjur. Angus är idag 
världens mest populära kött för sina fantastiska egenskaper och rasen ger lantbrukare absolut bäst förutsättning-
ar för en hållbar ekonomi samtidigt som de erbjuder bäst möjligheter för klimatet. 

I många länder med omfattande köttproduktion har Angus ett dominerande inslag, t ex är hälften av alla kor i 
Argentina Angus, Australien har ca 55 000 anguskor vilket gör det till landets största köttras. Även i USA är rasen 
dominerande där Angus och Anguskorsningar utgör merparten av slakten. I USA marknadsförs 64 olika kvalitets-
program för nötkött, 49 av dem har namnet på en ras i sitt varumärke varav 47 stycken är Angus. Tillsammans 
gör detta köttet från Angus till finsmakarens val.

”Angus är idag världens 
mest populära kött”



info@bsagro.nu 0533 - 321 80

Säkra lösningar för dig och dina djur.
Kvalitet, kunskap och service. Vi hjälper er med 
rådgivning, ritningar, inredning och montering.

Få full koll på när djuren är slaktfärdiga 
med behandlingsbox och våg.

Foderhäckar, krubbor och kalvgömmor i 
många olika modeller för utfodring på bete. 

BS-häcken
Marknadens stabilaste och säkraste runda 
foderhäck. 15 st ätfack med insvängda rör. 



Vi är Jarvis – tillsammans för säker matproduktion!
Jarvis erbjuder utrustning för både stor- 
och småskalig produktion. Vi levererar 
lösningar och service till industrin såväl 
som till lokala mindre fabriker.

Vi är det lilla företaget med det stora 
kontaktnätet Våra kunder, leverantörer 
och samarbetspartners. Kontor och lager 
finns i Malmö, alltid nära till produkter, 
reservdelar och support.

Skruvgatan 7, 211 24 Malmö • 040-16 54 00 • jarvis.se

Våra produkter kommer från noga ut-
valda samarbetspartners. 

Vi har startpaket för nöt, gris, får eller få-
gel för det mindre slakteriet och är kända 
för vår goda service, support och tillgän-
glighet för både stora och små kunder.

ola@jarvis.se hans@jarvis.se tommy@jarvis.se

Jarvis – maskiner, service och förbrukningsartiklar till 
den nordiska köttbranschen.

Foto: Louise Sørensen
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DET HÅLLBARA KÖTTET
När dagens offentliga diskussion ofta handlar om klimat och hållbarhet, FN:s globala mål och hur vi ska skapa en 
hållbar framtid till de som kommer efter lyfter vi gärna fram Angus som en lösning. Faktum är rasen Angus har 
möjlighet att vara klimatpositiv när det kommer till köttproduktion. Där andra alternativ, som fågel eller fläsk, be-
höver spannmål är Angus ett betesdjur som dessutom skapar biologisk mångfald i våra hagar. Angus har potential 
till att kunna födas upp helt utan användning av spannmål eller annat kraftfoder. Det krävs varken jordbearbet-
ning eller maskintimmar för att hålla Angus och köttproduktionen är i stort sett klimatpositiv. Att stärka Angus-
producenternas ställning i Sverige är också det ett klimatarbete eftersom det minskar transporterna. I dag är 
efterfrågan på Angus stor i Sverige, men producenterna inte lika många som i utlandet. Resultatet blir att mycket 
kött måste importeras, med miljöovänliga transporter som följd. 

”Har möjlighet att vara klimat-
positiv vid köttproduktionen”



Hör av dig till våra annonskonsulter på  
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Detta kunde varit  
ditt budskap...

”EN GIVEN PLATS INOM SVENSK 
NÖTKÖTTSPRODUKTION”
Palle Robertsson ansvarar för bland annat inköp på 
KLS Ugglarp, en slaktare och köttproducent som varit 
verksamma sedan 1911. Palle menar att det 
finns många fördelar med Anguskött.

- Angus har en given plats inom 
svensk nötköttsproduktion, det är 
ett härdigt djur som vi fram-
förallt ser göra stor nytta där 
betesmarkerna är fattigare och 
förhållandena enklare, säger 
han.

För att kunna fortsätta hålla den 
svenska köttproduktionen stark 
och frisk behövs Angus, säger Palle. 
Från KLS sida ser man gärna hur det 
inhemska köttet är av hög kvalitet och att 
de betesmarker med den biologiska mångfald som 
finns förvaltas väl. Dessutom är köttets goda smak en 
extra fördel.

- Vi tycker att Angus helt klart tillför en extra dimen-
sion i utbudet av kött, det är en fin kvalité och det 

smakar väldigt bra när man vet att det är djur 
som verkligen jobbat ute i det öppna 

landskapet. Med Angus kommer också 
mer kött med det smakhöjande 

intramuskulära fettet som det är 
stor efterfrågan på, vi ser väldigt 
positivt på att många inom den 
rasen satsar på att hitta rätt 
avel för att möta efterfrågan på 
bästa sätt, säger Palle. 

Tycker du att fler köttproducenter 
i Sverige borde ta in Angus på sina 

gårdar?

- Det är viktigt att alltid fokusera på den 
egna gårdens förutsättningar och då är en Angus 

verkligen ett möjligt val att överväga, inte minst är det 
en bra ras för korsningar i alla bruksbesättningar. 



Semex Sweden
info@semessweden.com | www.semex.com/beef

HEAVYWEIGHT
0200AN10349 | K C F BENNETT HEAVYWEIGHT E578

OVERHAUL
0200AN10329 | SPRING GROVE OVERHAUL 6133

0200AN10337 | QUAKER HILL COLUMBUS 6V48

0200AR20722 | RED SIX MILE CUSTOM MADE 505C

5 3.6 84 149 65 1.09 0.39 67 176 295

15 -2.7 59 98 33 0.72 0.78 55 138 234

10 -1.3 75 122 65 0.82 0.88 87 171 309

8.0 0.4 57 86 14 0.45 0.13 – – –

COLUMBUS

CUSTOM MADE

TEL. 0470-733 760



www.klsugglarp s . se

Svart eller röd?
Svårare behöver 
valet inte vara...

FÖR FINSMAKAREN  
OCH FRAMTIDEN
Fördelarna med Angus är många. Angus innebär minskade foderkostnader, lättare kalvningar, bättre marmorering 
och det är lätthanterligt. På Svenska Angusföreningen brukar vi ibland säga att ”resten av världen kan inte ha fel”, för 
faktum är i länder med en omfattande köttproduktion är Angus ett dominerande inslag. 

Tittar man strikt på produktionsegenskaperna ser vi att Angus saknar motsvarighet när det gäller att omvandla lågvär-
digt foder till fint kött. Korna är fertila och har god förmåga att bygga upp näringsreserver på bete. Dessutom pro-
ducerar de bra med mjölk även på sämre bete och bidrar till en hög effektivitet mätt i kilo kött producerat per hektar. 
Adelsmärket nummer ett är dock lätta kalvningar och kalvar som är mycket pigga redan från födseln.

Foto: Louise Sørensen



Specialistbolaget för djur- och 
grödaförsäkring
Agria skapar trygghet för djur och människor

Gällande köttet är Angus en av de etablerade raserna 
med absolut högst marmorering, vilket bidrar till att 
köttet blir både mört, saftigt och smakrikt. Eftersom 
uppfödningen till största del sker med grovfoder blir 
kvoten mellan fettsyrorna omega 3 och omega 6 
gynnsam och dessutom bidrar grovfodret till en mer 
utvecklad smak.

Angus är också en mycket lätthanterlig ras. Förutom 
att de är 100 procent hornlösa då de saknar hornan-

lag är både ko, kalv och tjur lätta att ha att göra med. 
Angustjurens betäckningsvilja är utmärkt, slaktdjurets 
behov av kraftfoder lågt, kalven föds lätt och är uppe 
på benen och mycket pigg inom några minuter.  
Moderdjuret har en förmåga att bygga upp hullreser-
ver vilket innebär att kostnaden för vinterutfodringen 
är betydligt lägre än för andra raser. Dessutom har 
Angus en väldigt god klövhälsa och låga verknings-
behov, vilket är resultatet av ett konsekvent och bra 
avelsarbete hos svenska uppfödare.

”Minskad foderkostnad, lättare 
kalvningar och bättre marmorering”



0771-21 65 00 | www.gårdochdjurhälsan.se

”ANGUS HAR STOR POTENTIAL”
Tomas Persson har, tillsammans med sin fru Ann, 
varit lantbrukare sedean 1986. Tillsammans driver de 
gården Tolånga 17 i Sjöbo där de kombinerar 
sin lantbruksverksamhet med en krog 
och restaurang med eget kött. Och 
köttet är självklart Angus.

- Med Angus får man vita-
la kalvar, lätta kalvningar 
och härliga djur. Köttet är 
välmarmorerat i alla styck-
detaljer och det uppskattas 
av både gäster i restaurang-
en och av kunder i butiken, 
berättar Tomas. 

Arbetet med Angus beskriver 
Tomas som lätt och tacksamt. Det är 
lätthanterliga djur som fungerar utmärkt att 
föda upp på grovfoder.

- Den vanligaste fördomen mot Angus är nog att de är 
lite ”vilda” och svårhanterliga vilket inte stämmer alls. 
Så var det när de kom till Sverige 1946 och några år 

fram, men genom systematiskt avel på lynne 
så är det helt annorlunda idag. 

Angus är redan världens vanligaste 
kött, hur tror du att framtiden för 
Angus ser ut i Sverige?

- Angus har stor potential i Sveri-
ge i takt med att konsumenten ef-
terfrågar mer svenskt kvalitetskött. 

Uppfödare ser också fördelarna 
med Angus och deras grovfoderut-

nyttjande i mindre behov av spann-
mål så framtiden för Angus ser väldigt 

bra ut med tanke på att vi behöver utnyttja 
mer betesmarker samt att ett högre spannmålspris 

verkar bestå.



Uppföljningsprogrammet till köttdjur! 
För en lyckad produktion krävs bra uppföljning! 

Kom igång redan idag med Uniform Agri Kött som är ett användarvänligt program,  
utvecklat för de svenska köttdjuren.  

För mer information: info@topcow.se, 0415-195 30 

”LÄTTFÖDD, SMIDIG OCH  
MED ETT BRA LYNNE”
Patrik Olsson driver gården och maskinstatio-
nen Lövåsen i Skåne tillsammans med 
sonen Oskar och hans sambo Madde. 
Tillsammans har de en dikobe-
sättning på 100 korsningskor 
och föder upp kalvar till slakt 
respektive rekrytering.

– Vi använder enbart Angustju-
rar till betäckning och idag 
har vi två röda och en svart 
Angustjur. Vi köper även in en del 
kalvar för vidareuppfödning och då 
blir det helst Anguskorsningar, berättar 
Patrik. 

Patrik Olsson valde att gå över till Angus för att öka 
kalvöverlevnad och minska arbetsinsatsen vid kalvning 
samt att få ett bra slaktdjur. I början var han tveksam 

eftersom han hört en del om lynne och tillväxt, 
men beslutade sig ändå för att prova.

- I början var det så att kalvningse-
genskaperna övervägde, sedan 
har vi sett att de är väldigt effek-
tiva betesdjur och att kon med 
Angus som fader är lättfödd, 
smidig, har bra lynne och tar 
hand om sin kalv på ett bra sätt. 
Dessutom är det ett plus att de 

är hornlösa.

Hur känner du gällande ditt beslut 
att ta in Angus idag?

- Det var helt rätt, vi trivs väldigt bra med 
Angus. Farhågorna om att slaktkalkylen skulle bli 
lidande föll inte in, tvärtom så har den förbättras 
ytterligare.
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Svenska Angusföreningen
Besök gärna vår hemsida för att se vår uppfödarlista, läsa 

mer information kring Angus och komma i kontakt med oss!

Ordförande Bengt Sturesson 
070-547 23 70

Kassör Mattias Wistrand 
070-694 63 84

www.angus.se


