Angusnytt nr 2 och 3-2020
Hej!
Hoppas ni haft en fin vår och sommar, trots den tuffa tid som vi upplever med covid-19 och
restriktionerna som följer i dess kölvatten. Det har varit en hektisk och förvirrande vår för de flesta
som på något vis arbetar med arrangemang, i vilka människor samlas.
Så även för angusföreningen, pandemin har lett till att flera evenemang som är centrala för
föreningen och har ställts in eller som i årsmötets fall, senarelagts och ändrat form. Styrelsen har
liksom alla ni medlemmar fått anpassa sig efter dessa nya rutiner. Vilket mitt i allt det tuffa, lett till
nya insikter och förfaranden. Vi hoppas kunna bjuda er medlemmar på mycket gott trots
restriktionerna.

Svenska Angusföreningens årsmöte
Årsmötet blev som så mycket annat detta år, påverkat av covid-19 pandemin. Den andra juni höll
Angusföreningen sitt årsmöte via länk men trots den ovana formen för mötet var uppslutningen god.
Den årliga sommarträffen som brukar avhållas i samband med årsmötet fick tyvärr skjutas på
framtiden.
Val
Miranda Lysell valde att avgå som sekreterare och ansvarig för Angusnytt. Miranda har gjort ett
hästjobb som sekreterare och tackades för det.
Undertecknad, My Rask (Åkarpsgården Angus) övertar Mirandas post, det år som är kvar av
mandattiden.
My Rask lämnade en plats i valberedningen vilket ledde till det i år blev två poster lediga i
valberedningen. Oscar Tidfält, Stehag Angus, valdes in på tre år. Lars Björnberg, Mellby Angus,
valdes in på två år. Viktor Pålsson avtackades för sitt goda arbete i valberedningen
Avelsrådet utökades med en post till vilken Mattias Wistrand valdes.
Prisutdelning
Vid årsmötet delades pris ut till bästa Angus i tre olika kategorier:
Bästa förstakalvare: 74 Queen av Alterdalen
Bästa ko: 898 Red Nellie av Davidstorp
Bästa tjur: Turminator av Friskatorpet
Efter årets prövningsomgång delades även pris ut till bästa individprövade tjur.
Priset tillföll i år, 360 Aberdeen av Bäck. Angusföreningen gratulerar samtliga uppfödare!

Semintjuren Aberdeen av Bäcks moder, 333 Tibbie av Bäck.
I sin tur efter ET- och tillika semintjuren Hagens Tiger Cat. Fotograf Lena Strandh-Bäck.

Semintjuren Red Attack av Höganäs moder 1352 Red Miss Freya av Stehag, i sin tur efter ET-tjuren
Red Nomad av Stenhammar. Fotograf Carl-Gustav Gudmundsson.

Bästa förstakalvare 74 Queen av Alterdalen, efter Supreme Deal av Sjövången, moder är Queen av Wikhus.
Uppfödare Alterdalen Angus. Fotograf Tanya Hultman.

Bästa tjur Turminator av Friskatorpet, efter semintjuren HF EL Tigre, moder är 4103 Friskatorpet Erytrea.
Uppfödare Friskatorpet Angus och ägare är Anders Wiklert, Nynäs Angus. Fotograf Anders Wiklert.

Presentationer av Angusföreningens styrelsemedlemmar
Jag kan ibland tycka att det är något av en konstart att hålla reda på ja… vem som är vem helt
enkelt. Så i samband med årsmötet föddes idéen om att låta föreningens styrelse, valberedning och
avelsråd presentera sig och vem vet vi kanske framledes även kan få veta mer om andra medlemmar.
Vi får se.

Ordförande Bengt Sturesson
Först ut är självklart vår ordförande Bengt Sturesson. Bengt är aldrig mer än ett telefonsamtal bort
och den som styr upp styrelsen helt enkelt. Jag lämnar ordet till Bengt.
Presentation
Jag heter Bengt Sturesson, bor på Fogdegården utanför Mjölby, tillsammans med min fru Agnetha,
vi har tre barn Gustaf, Karl-Johan och Anna.
Jag är lantmästare och har drivit Fogdegården Lantbruks AB sedan 1981, tillsammans med min fru
Agnetha och på senare år också sonen Gustaf. Vi är 8 anställda (med familjen) i företaget nu.

Ordföranden tar sig tid med lite k(o)valitetstid. Fotograf Agneta Sturesson.

Vårt företag
Vi bedriver växtodling, äggproduktion, vindkraft, avel med Charolais och Angus samt skogsbruk,
med en omsättning på 28 miljoner. Vi har hållit på med Charolais avel i 40 år och började med
Angus för 12 år sedan. Våra första Angus djur som föddes på Fogdegården kommer från embryo
importer från Canada.
Våra djur går på djupströbädd med skrapad platta utomhus och körbart foderbord.
Vi bor mitt ute på Östgötaslätten, men har, tack vare våra djur fått arrende på naturbetesmarker, som
också givit oss god åkermark, som ger spannmål som förädlas genom vår äggproduktion.
Styrelseuppdraget
Efter 20 år med olika styrelseuppdrag inom kött och avelsfrågor så slutade jag med allt, men för 4 år
sedan fick jag frågan om jag kunde bli ordförande i Angus föreningen, jag tackade ja, tyckte att jag
behövde en ny utmaning.
Tre korta frågor
-Vad fick dig att börja med just angus?
Vi började med Angus, för att vi såg en stor möjlighet med denna ras, då många av våra kunder
använde Angus till sina kvigor. Därav såg vi en möjlighet att kunna förädla vår avelskunskap på en
ny ras. Det är viktigt med nya utmaningar i sitt företagande.
-Vilket är ditt bästa angusminne?
Mitt bästa Angus minne hittills, är när vår Angus kviga vann Best in Show, på Elmia 2016 och
samtidigt var bästa handjur en tjur född i vår besättning.
Åtta korta
-Rött eller svart?
Vi har röda Angus, man ska se till att kunden får det de efterfrågar antingen svart eller rött.
Nordamerikanskt eller europeiskt? Nordamerikanskt, genom mycket kontakt med Canada är det
naturligt för oss.
-Rejäl slaktkropp eller låg underhållskostnad?
Vi producerar vad marknaden vill ha, rejäl slaktkropp eller låg underhållskostnad.
-Filé eller entrecote?
Äter gärna en god filé med rött vin till.
-Gammal ko eller kviga (på grillen)?
Gärna kvigkött på grillen.
-Häst eller hund (djurhantering)?
Hund, labrador förstås vi har två nu, Alice och Saga. Vår dotter har haft häst under många år, så det
har vi också testat.
-Familj eller pelletshink (djurhantering)? Mina kvarvarande frågor, familj eller pellets hink?
Permanenta samlingsfållor.
-Vin eller öl till en bit grillat nötkött?
Rött vin

Kassör Mattias Wistrand
Näste man ut är föreningens kassör Mattias Wistrand. Wistrand känner alla, alla känner Wistrand.
Skämt åsido, Mattias är väldigt lätt att lära känna, helt enkelt. Mattias arbetar outtröttligt med att
hålla ordning på föreningens siffror och med sitt eget företag givetvis men han har på något sätt ändå
alltid tid att prata Angus. Tangentbordet är Wistrands.

Presentation
Knutsta Skattegård, Södermanland, gift med Anna och har barnen Melker 9 och Algot 7.
Lantmästare med bakgrund inom bank, försäkring och konsultarbete. Tog över föräldragården 2013
och sedan 2014 jobbar jag heltid hemma. Intressen utanför gården är hundar, barbeque och fiske
samt aktiviteter med barnen.

Kassören attesterar dagens koräkning? Fotograf Kassören är modern och effektiv, han fotar själv.

Produktionsformen och besättningen
Ca 50 Red Angus kalvar årligen och efter uppstart av Angus lär vi kalva 10-15 av dessa årligen.
Kalvar på stall januari-mars, lösdrift på djupströbädd, fodrar med rundbal uppställda på foderbord.
Våra första Red Angus kom från Stenhammar men efter de djuren har hondjur köpts från
Davidstorp, Baggböle, Friskatorpet och Mellby. Använder övervägande semin så bredden präglar
vår besättning.
Styrelseuppdraget
Kassör och brinner för avel, semin, importsemin etc.
Tre korta frågor
-Vad fick dig att börja med just angus?
Bredda den befintliga verksamheten med en lätt ras, passar mycket bra på fattigare beten.
-Vad känner du lite extra för när det gäller angusrasen?
Flockkänslan, lättfödda och nyfikna.
-Vilket är ditt bästa minne angusminne?
Gläds varje dag med dom
Åtta ännu snabbare
-Rött eller svart?
Både och
-Nordamerikanskt eller europeiskt?
Nordamerika
-Rejäl slaktkropp eller låg underhållskostnad?

Låg underhållskostnad
-Filé eller entrecote?
Entrecote
-Gammal ko eller kviga (på grillen)?
Ko
-Häst eller hund (djurhantering)?
Inget
Familj eller pelletshink (djurhantering)?
-Pelletshink och ranchgrindar
Vin eller öl till en bit grillat nötkött?
-Både och 😊
%
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Sekreterare My Rask
Sist ut i denna första del är er nya sekreterare My Rask.
Presentation
Jag heter My Rask och bor tillsammans med Stefan och vår dotter Matilda på Åkarpsgården söder
om Hässleholm. Intresset för djur tycks ha smittat av sig på Matilda som övertog sin första egna
angus i vintras, Matilda är nio år. Jag är en Landskapsvetare som på veckodagarna arbetar med
kompetensutveckling i betesrelaterade projekt på länsstyrelsen Skåne. Vi hade tidigare en
bruksbesättning om ca 30 kor, till vilka vi använde Charolaistjur. Besättningen såldes 2007 och
några kolösa år följde. 2011 började vi samarbeta med Stehag Angus och 2015 köpte vi våra första
anguskvigor. Betesmarker och betesdjur är ett stort intresse men eftersom det också är mitt arbete
försöker jag syssla med annat också. Cutting (kohantering i tävlingsform), fotografera, läsa,
botanisera i gamla kartor och gammal odlingsmark, tillagning och lagring av nötkött… Ja intressena
är MÅNGA men 24 timmar per dygn sätter vissa gränser.

Ja, nu vet ni vad sekreteraren sysslar med när hon är svår att nå. Fotograf Helén Clargården.

Besättningen och produktionsformen
Vi vill producera djur med bra temperament och god hälsa, självklart lägger vi stor vikt vid att
bibehålla rasens signum med lätta kalvningar och pigga kalvar, våra Angus ska också vara goda
grovfoderomvandlare. Kolinjerna vi köpte in från Stehag Angus har varit formidabla på att uppfylla
dessa kriterier, vår huvudsakliga uppgift är egentligen att försöka bibehålla dessa kvaliteter, vilket
inte nödvändigtvis är så enkelt som det låter.
Våra djur får endast grovfoder och är ute året om, med tillgång till ligghall under vinterhalvåret. Ett
av våra stora mål är att förlänga betessäsongen, helst till 10 månader per år och gärna ännu lite
längre. Förra året betade våra djur, åtta månader och i år hoppas vi kunna klara niomånadersstrecket.
Vi har inlett processen för att kunna gå med i utegångsprogrammet och om det blir verklighet ger det
oss möjlighet att förlänga betessäsongen på de marker som inte är i direkt anslutning till vår egen
gård samt att vi kan sköta våra naturbetesmarker på ett mer rationellt sätt. Vi är belägna mitt i den
skånska risbygden, numera kanske den egentligen borde kallas skogsbygden. Landskapet är en
mosaik av skog, betesmark och åker. Jorden mager stenig morän, där Angus passar väl in. Nästan all
hantering görs i en hanteringsfålla, mellan den och betena, flyttas djuren till fots. Vi betesroterar
också ganska frekvent, åtminstone var tredje dag men helst varje dag.
Styrelseuppdraget
Jag är sekreterare i föreningen sedan juni 2020. Jag ser mig kanske främst som idémakare och
hoppas kunna tillföra föreningen lite av den varan, utöver skrivandet som är den uppenbara och
främsta delen av en sekreterares uppgifter. Jag känner mig fortfarande ganska ny i föreningen fast
jag varit med ett tag. Det är alldeles för många av er som jag inte känner, jag har dessutom ett
obefintligt sinne för att koppla ihop ett ansikte med rätt namn men jag arbetar på det. Så länge
hoppas jag att ni överöser mig med idéer och frågor som kan driva Angusföreningen framåt.
Tre korta frågor
-Vad fick dig att börja med just angus?
För att göra en lång historia något kortare så var jag trött på besvärliga kalvningar. Jag gillade också
de angusar jag mötte när jag var ute och tränade hästen i kohantering. Ytterligare en anledning som
väger tungt i valet av ras är förmågan att leva på enbart det gården producerar till en rimlig kostnad,
vilket angusen klarar väl.
-Vad känner du lite extra för när det gäller angusrasen?
Lynnet, det finns få djur jag uppskattar att arbeta med så mycket som angusar. Kloka och
lättkommunicerade. De lätta kalvningarna är också något jag uppskattar.
-Vilket är ditt bästa angusminne?
Det måste vara en fantastisk vårdag för en fem sex år sedan när vi hade koträning hos Per Persson
(Stehag Angus), och Per konstaterade att det var en dag att skriva om i sina memoarer, ni vet en dag
när solen lyser från klarblå himmel, hästarna går som tåget, korna är fantastiska och stämningen är
smått lyrisk.
Åtta ännu kortare
-Rött eller svart?
Svart även om vi har båda färgerna och jag egentligen inte kan hävda att den ena är bättre än den
andra.
-Nordamerikanskt eller europeiskt?
Nordamerikanskt.
-Rejäl slaktkropp eller låg underhållskostnad?
Låg underhållskostnad.
-Filé eller entrecote?
Entrecote.
-Gammal ko eller kviga (på grillen)?

Gammal ko.
-Häst eller hund (djurhantering)?
Häst.
-Familj eller pelletshink (djurhantering)?
Familjen.
-Vin eller öl till en bit grillat nötkött?
Helst en skånsk IPA, Remmarlöv tillhör favoriterna.

Semindoser
Semindoser från Aberdeen av Bäck finns nu tillgängliga.
AIX 23, f: Usain av Sjövången, mf: Hagens Tiger Cat (båda semintjurar).
En fin tjur där avelsvärdena för tillväxt står ut.
Vi ser även fram emot att årets andra semintjur Red Attack av Höganäs, blir tillgänglig inom kort.

Provision för uttagna semintjurar
Den 30 juni tog styrelsen beslut om att retroaktivt sänka provisionen för semintjurarna. Tidigare har
Viking Genetics betalat ett anpassat belopp till föreningen för varje semintjur man tagit ut. Från och
med 2018 års omgång valde Viking Genetics att betala hela beloppet till uppfödaren. Styrelsen i
Angusföreningen beslutade då, liksom de flesta andra avelsföreningarna att man skulle fakturera
uppfödaren den provision som tidigare betalats direkt till föreningarna. Angusföreningen beslutade
om en provision på 20% av köpeskillingen. Efter att Viking Genetics har sänkt priset till uppfödarna
togs beslutet att sänka föreningens provision till 10% av köpeskillingen.

Auktion
Den 18 september kommer Bäck lantbruk auktionera ut sin avelsbesättning. Auktionen kommer pga
covid-19 restriktionerna hållas via nätet. Lena och Roland Bäck ska pensionera sig efter många år
med uppfödning av Angus. De första kvigorna inhandlades av Olle Fjelkner Sjövången Angus sedan
har endast semintjurar använts. Fyra semintjurar har producerats av Bäck Angus varav tre är ur
Tibbie-linjen, somm från början är en embryoimport. Sajab kommer att hålla i auktionen.

Korhöjdsmätning
Avelsrådet önskar att man korshöjdsmäter och väger kor i största allmänhet och mödrarna till
prövningstjurarna i synnerhet. Har du någon fråga om detta är du välkommen att kontakta Benny
Gustavsson 0735-131464.

Köttrasprövningen
20 angustjurar från 15 olika uppfödare har satts in i Gunnarp, fördelningen är 13 röda och 7 svarta
tjurar. 20 tjurar till prövning är nytt rekord för angus. Det är väldigt glädjande att intresset för att
pröva sina tjurar är så stort. De insatta tjurarna är nu vägda för sin 200 dagars vikt. Medelvärdet var
342 kg.
Prövande besättningar är:
Amalienlund
Emitslöf
Mellby
Baggböle
Fogdegården
Nors
Bårarp
Girestad/Agromax
Nynäs
Davidsta
Höganäs
Skalltorp
Davidstorp
Knutsta
Åbuen

Bluffmail
Medlemmar av styrelsen har mottagit bluffmail. I dessa bluffmail som framstår som väldigt
autentiska, ombeds mottagaren att betala en summa till paraplyorganisationen i Nordamerika. Hör
gärna av er till styrelsen om ni mottagit mail som förefaller vara från styrelsen eller andra
angusorganisationer men som ni misstänker inte är äkta. Styrelsen skickar inte mail till enskilda
medlemmar där man ombedes att föra över pengar eller på annat sätt agera för Angusföreningens
räkning.

Nyheter
Har du material som skulle kunna vara av intresse för föreningens medlemmar? Kanske har du varit
på ett studiebesök eller har en bild på något intressant djur. Har du en fin bild?
Kontakta mig på info@akarpsgarden.se eller 0706-534014.
Vi önskar er en fin höst och hoppas att era 200-dagars vägningar blir bra.

/ Styrelsen genom My Rask

