Angusnytt nr 2 2021
Hej!
Hoppas ni haft en produktiv vår, trots regn och kyla.

Svenska angusföreningens årsmöte 2021
Även 2021 avhölls föreningens årsmöte digitalt och liksom förra året var uppslutningen god.
Bengt konstaterade i sitt inledningsanförande att efterfrågan på svenskt nötkött har ökat pga det
ändrade konsumtionsbeteendet som Covid-19 lett till. Vi går en spännande framtid till mötes.
Angusföreningens verksamhetsberättelse för 2020 föredrogs liksom årsredovisningen och
årsrapporten från köttrasprövningen. Har du inte fått verksamhetsberättelsen för 2020, kan du som
medlem 2020, maila Mattias Wistrand knutstacharolais@gmail.com för att få ett exemplar.
Vid årsmötet delades det även ut pris till årets bästa Angus i tre olika kategorier.
Bästa förstakalvare: 1180 Carmen av Davidsta AIX 36.
Bästa tjur: 139 Hagens Tiger Cat, Aix 32.
Bästa ko: 874 Red Freya av Åbuen, Aix 35.
Efter årets prövningsomgång delades även pris ut till bästa individprövade tjur
Red Bull av Amalienlund. Angusföreningen gratulerar samtliga uppfödare!
Vi ser också fram emot att årets semintjurar Baloo av Davidstorp, AIX 22 samt
Red Buck av Åbuen, AIX 36, blir tillgängliga!

Årets bästa förstakalvare 1180 Carmen av Davidsta, AIX 36. Foto Dennis Björkman

Årets bästa tjur 139 Hagens Tiger Cat, Aix 32. Foto Anton Engberg

Graham Kent har i en skrivelse önskat att svart och röd angus delas upp i två stamböcker och
därmed två raser. Avelsrådet svarar att det är praktiskt möjligt att genomföra en delning av
stamböckerna. I första steget behöver möjligheten att skilja de olika individerna åt som idag inte är
åtskilda på något sätt. Frågan lyfts även NAB, för att undersöka huruvida det är möjligt att skilja de
olika färgerna åt. Även Danmark och Finland måste tillfrågas.
En annan fråga som lyftes under årsmötet var möjligheten att sätta in prövningstjurarna senare än
vad som görs idag. Fler gårdar ansluter sig till utegångsprogrammet och senarelägger därmed sina
kalvningar. Nötkreatur som hålls inom utegångsprogrammet får inte vara beräknade att kalva före
den 1mars. Kalvar som föds inom utegångsprogrammet är i stor utsträckning för unga vid
insättningstillfället i augusti.

Frågan har diskuterats av Svenska köttrasprövningen men det finns ingen tillfredställande lösning
på frågan, i dagsläget.
Vid årsmötet den 28 april presenterade avelsrådet Angusföreningens beslutat att satsa 100 000 kr
för att främja övergången till genomisk härstamningsverifiering. Satsningen ska på sikt lägga en bra
grund för arbetet med genomiskt förstärkta avelsvärden och på så vis ytterligare förstärka
avelsarbetet med angusrasen i Sverige.
Angusföreningen storsatsar på genomisk testning
Numera går det att använda genomisk analys för härstamningsverifiering i stället för den gamla
metoden (DNA-analys / mikrosatelliter) och på sikt kommer vi att gå över till enbart genomisk
analys. Redan nu är det både snabbare och billigare att använda genomisk analys för
härstamningsverifiering. Initialt kan det upplevas som dyrare då föräldrar som redan är typad med
det gamla systemet måste typas men priset för genomisk analys är betydligt lägre, från 245 kr,
jämfört med 748 kr för gamla metoden.
Det finns tre sätt att ta ett genomiskt prov; TST, TEGO eller hårprov. TST görs i samma moment
som kalven märks men det kräver en speciell TST-tång, vävnaden som stansas ut från örat fångas
upp i ett provrör. Det är ett smidigt sätt att skapa sig ett genetiskt kartotek över besättningen, provet
kan med fördel sparas i frysen för att säkerställa att det alltid finns tillgängligt provmaterial den
dagen behov skulle uppstå. TEGO innebär att blod från örat samlas upp på ett läskpapper. Hårprov
tas från svansroten.
För vår del är det TST och hårprov som är de lämpligaste alternativen. Använd TST för nästa års
kalvar, för att typa föräldrarna kan man antingen ta ett hårprov eller sätta i ett ersättningsmärke med
TST-tång.

Vid märkning med TST-märken krävs två tänger, dels den vanliga och dels den gula TST-tången. Högra bilden: efter
märkningen sitter provtagningsdelen av plast och metall kvar i tången, den lossas med ett enkelt handgrepp och trycks
sedan ner i det förmärkta provröret.

Som bekant måste alla avelstjurar i renrasaveln härstamningsverifieras för att kunna stambokföra
avkommorna och ibland blir det ”osäker far” vid t ex seminering följt av tjursläpp och även då
måste härstamningen verifieras.

En annan fördel med att vi snabbt får större del av vår renraspopulation genomiskt typade är att det
kommer att underlätta övergången till genomiskt förstärkta avelsvärden. Det innebär förenklat att vi
kan få kunskap kring hur olika gener påverkar olika egenskaper och det kan därefter vägas in i våra
avelsvärden. Den genomiska informationen kommer dock inte beskriva hela variationen i
egenskapen eftersom det är väldigt många gener som samspelar och det blir fortsatt lika viktigt med
de vägningar och registreringar som vi gör.
I Sverige håller SLU på med ett projekt kring genomiskt förstärkta avelsvärden för charolais och
hereford, Finland har liknande arbete på gång men där är angus inkluderat och i och med
övergången till NAV (Nordisk Avelsvärdering) så hoppas vi att inom några år kunna få nytta av det
även för svensk angus.
För att snabba på övergången till genomisk härstamningsverifiering och underlätta arbetet med
genomiskt förstärkta avelsvärden beslutade årsmötet att Svenska Angusföreningen ska göra sin
enskilt största satsning någonsin, 100 000 kr viks till ändamålet. Samtliga av föreningens
importtjurar sedan 2010 kommer att typas genomiskt och dessutom kommer varje besättning som är
medlem i föreningen få 1 000 kr (inkl moms) i rabatt hos Stallmästaren för nödvändig utrustning.

Angusföreningens erbjudande
För att ta del av erbjudandet behöver du skicka ett mail till Mattias Wistrand
knutstacharolais@gmail.com innan du lägger beställningen hos Stallmästaren. I mailet skriver du
det SE-nummer beställningen avser samt namn och adress. Du behöver vara medlem i
angusföreningen 2021 och erbjudandet omfattar endast TST-öronmärken, officiella original
och/eller TST-ersättningsbricka samt eventuell tillhörande tång. När beställningen görs hos
Stallmästaren ska kampanjkoden ”ANGUS-21” anges i kommentarsfältet. Erbjudandet gäller endast
under perioden 1 juni till den 30 juni 2021.

Inför prövningsomgången 21/22
Glöm inte att anmäla era tjurar till köttrasprövningen Anmälan av tjurar görs till Johan Sandström,
Skånesemin senast den 28 maj 2021.
Klicka på länken nedan för inbjudan och anmälningsblankett. Läs inbjudan innan du anmäler dina
kalvar, det finns en del ändringar gentemot föregående år.
Länk
http://www.kottrasprovningen.se/Filer/Inbjudan%20till%20Individprovning%202021-2022.pdf
Viking Genetics kommer sannolikt köpa tjurar direkt från uppfödarna, redan under hösten 2021.
Förfarandet med uttag av semintjur efter avslutad prövningsomgång är inte aktuellt men
tillvägagångssättet för 21/22 är ännu inte klart.

Novemberkörningen
Novemberkörningen kommer att genomföras i nya NAV, senaste datum för att registreringarska
komma med i körningen är den 11 oktober.

Vi önskar er en fin sommar

/ Styrelsen genom My Rask

