
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Angusnytt 1 2023 

 
Det gångna året har presenterat många utmaningar och svårigheter men även ur prövningar kommer 
positiva saker. Nu kör vi på med kalvningar, årsmöten och kanske ett och ett annat tjurköp. 

 
Angustorget 
Har du en eller flera avelsdjur kvar? Lägg gärna upp dem på angustorget genom att maila 
my.rask@gmail.com  
Passa gärna på att kontrollera dina besättningsuppgifter, att informationen är korrekt  
och kontaktuppgifterna är uppdaterade. 
 
Broschyren 
Glöm inte att det som medlem finns möjlighet att beställa angusbroschyren i fysisk form,  
eller att ladda ned från hemsidan. Perfekt att dela ut till potentiella avelsdjursköpare  
eller framtida angusuppfödare.  
 
Köttrasprövningen 
Angustjurarna har haft ett bra år på köttrasprövningen. Två tjurar har tagits ur omgången på grund 
av dåliga betyg på ben. Även denna omgång har angustjurarna passerat  
sin måltillväxt om 1400 g/dag på en relativt extensiv foderstat. Titta gärna in på prövningens 
hemsida där finns det information om tillväxt, näringstillförselmål. 
 
Medlemsmöte inför tjurauktionen 
Angusföreningen bjuder in till digitalt möte inför tjurauktionen, tisdagen den 29 mars kl 20:00.  
 
En möjlighet för dig som är intresserad av att köpa tjur på auktionen, att få information direkt från  
uppfödaren till varje tjur.  
Kontakta Benny Gustavsson via mail ben-hagen@hotmail.com för länk till teamsmötet. 
 
Även Köttrasprövninen bjuder in till en digital träff med information till uppfödare. Den 13 mars 
informerar man om bland annat de nya nordiska avelsvärdena (NAV), tappning av svenska tjurar 
och de nya hälsokraven inför nästa omgång.  
http://www.kottrasprovningen.se/Filer/Valkommen%20till%20Kottrasprovningens%20digitala%20i
nformationstraff%20for%20uppfodare.pdf 
 
Visning  
Lördagen den 25 mars sker visning av tjurarna på prövningen. Visningen startar liksom förra året kl 
10:00, Hereford och Angus visas kl 10:30. Direkt efter visningen, kl 14:00 öppnar budgivningen. 
Nytt för i år är att rasföreningarna kommer ha monter på visningsdagen, passa på att besöka 
angusmontern och prata framtidsvisioner med oss. I vår monter kommer du också kunna köpa våra 
profilkläder som hade premiär på Elmia i höstas. Mer information om kläderna finner du längre 
ned.  



 

 

Länk till information om visningen 
http://www.kottrasprovningen.se/Filer/Visningsdag%20pa%20Gunnarp%2025%20mars%202023.p
df 

 
Auktionen 
Auktionen av prövningstjurarna kommer även i år att genomföras digitalt. Avslut på samtliga raser 
sker fredagen den 31 mars.  Länk till auktionsförrättarens sida.  
https://www.ottosson.info/Auktion/Detaljer/Online-auktion-Kottrastjurar-den-31-mars-2023/2775 
 
Glöm inte att registrera dig och skaffa ett lösenord i god tid, så att du kan buda hem en fin 
angustjur!!!  
Är du ekologisk? Tänk på att du behöver söka dispens för köp av konventionella livdjur. Det har 
skett en del ändringar i regelverket kring dispenserna, något Köttrasprövningen har uppmärksammat 
och gjort en utmärkt sammanfattning på sin sida. Länk nedan. En regel som kvarstår tycks vara att 
dispensen inte är bunden till specifika djur därför kan det vara kostnadsbesparande att söka för flera 
djur i sin dispens. http://www.kottrasprovningen.se/news.html?news=50758 
 
Angusföreningens profilkläder 
Inför Elmia tog vi fram nya kläder för Angusföreningen. Det finns piket i vitt och svaret, 
Beaniemössa svart, och en väst med funktions material på sidorna och stoppning fram och bak även 
den är håll i er nu…svart!!! 

 
Priser  
Väst 758 kr 
Piket  361 kr 
Mössa 156 kr 
   
Matilda agerar modell på bilderna nedan eftersom ingen annan i familjen ställer upp.  
Matilda är 12 år och ca 165 cm för referens, hon har strl S på bilderna. Bilder på modeller iklädda 
övriga storlekar mottages tacksamt. Kläderna kommer att finnas för beställning på 
angusföreningens hemsida inom kort. 
 
 



 

 

 

 
Överst en svart piket och nedan västen. Foto undertecknad. 
 

 
Årsmötet 2023 
Svenska Angusföreningens årsmöte hålls den 29 mars kl 19:00. 
Årsmötet hålls digitalt även 2023 och kallelse kommer via snigelpost till föreningens medlemmar. 
 
 



 

 

Sommarträffen 
Sommarträffen planeras som bäst och en inbjudan kommer att gå ut till samtliga medlemmar inom 
kort. 
 
Årsbokstav 2023 
För den händelse att någon uppfödare därute har glömt så kommer här en liten påminnelse.  
2023 döps tjurkalvar till ett namn som inleds med bokstaven E. För röda tjurar lägger man till 
prefixet Red framför namnet. 
 
Semin 
Föreningen har tagit in en röd tjur Cold Front samt två svarta tjurar från Ballyart Top Gun ET samt 
Ballyart Trade Secret  
 

 
Cold Front Foto Genex 



 

 

 
Ballyart Top Gun ET Foto från Bova AI Beef Sire Brochure 2022 
 

 
Ballyart Trade Secret Foto från Bova AI Beef Sire Brochure 2022 



 

 

 
Embryoimport 
Intresset för Angusrasen ökar och därmed också efterfrågan på bra avelsdjur. Vi har en utmärkt  
inhemsk avel men nytt blod kan alltid vara värdefullt. Är du intresserad av att importera embryon  
men vet inte riktigt hur man går tillväga eller vad man ska tänka på.  
Kontakta Benny Gustavsson vi mail ben-hagen@hotmail.com eller på telefon 0735-131464.  
 
Med vänlig hälsning My Rask 
 
 


