Angusnytt 2 2022
Ur askan i elden är kanske inte en rättvis beskrivning av situationen i världen men visst blev det något
av en chock att gå ur en lång period präglad av en pandemi och kastas in i en invasion av ett europeiskt
land med all osäkerhet som det innebär. Denna gång lär vår inhemska livsmedelsproduktion prövas
på ett, i alla fall för vår generation, helt nytt sätt.
”Aldrig förr har så många varit beroende av så få, för sina livsmedel”, skulle man kunna uttrycka det.
Precis som man i ett flygplan, vid ett akut läge, ska se till att sätta en syrgasmask på sig själv innan man
hjälper någon annan, behöver vi livsmedelsproducenter se till vårt eget företags hållbarhet först,
för att kunna leverera livsmedel till befolkningen. Det är inte själviskt, det är en nödvändig strategi
för att uppnå resiliens i lantbruksföretaget och därmed i livsmedelskedjan.
Våren är livsmedelsproduktionens nyår och en tid full av möjligheter såväl som fallgropar.
Ta kloka beslut, baserade på kortsiktiga såväl som långsiktiga analyser, denna vår.
Angustorget
I nästa nr av tidningen Nötkött, som för övrigt kommer ut den 13 april, kan man i Angusföreningens
spalt finna information om angustorget och besättningssidan.
Har du en eller flera avelsdjur kvar? Lägg gärna upp dem på angustorget innan den 13 april.
Passa gärna på att kontrollera dina besättningsuppgifter, att informationen är korrekt
och kontaktuppgifterna är uppdaterade.
Glöm inte att det som medlem finns möjlighet att beställa den nya broschyren 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. Även denna omgång har angustjurarna passerat
sin måltillväxt om 1400 g/dag, i medeltal växte faktiskt angustjurarna 1619 g/dag. Detta på en relativt
extensiv foderstat.
Visning
Lördagen den 19 mars sker visning av tjurarna på prövningen. Visningen startar kl 10:00,
Hereford och Angus visas kl 12:00. Direkt efter visningen, kl 14:00 öppnar budgivningen.
Länk till information om visningen
http://www.kottrasprovningen.se/Filer/Visningsdag%20pa%20Gunnarp%2019%20mars%202022.ver.2.pdf
Medlemsmöte inför tjurauktionen
Angusföreningen bjuder in till digitalt möte inför tjurauktionen, tisdagen den 23 mars kl 19:00.
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.
Vi kommer också att prata om korshöjdsmätning, vikten av noggrann vägning, P-tal
och semin/embryoimport

Auktionen
Auktionen av prövningstjurarna kommer även i år att genomföras digitalt. Första avslut sker fredagen
den 25 mars kl 11:00, på lördagen den 26 mars sker första avslut kl 10:00.
Angustjurarna säljs på fredagen. Här är en länk till auktionsförrättarens sida.
https://online.hoab.se/auk/w.ObjectList?inSiteLang=&inC=AHO&inA=20211227_1124
och här är länken till katalogen över årets tjurar
http://www.kottrasprovningen.se/Filer/Katalog2022_web.pdf
Information från tilläggslistan gällande angus, katalog nr 26 utgår.
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 konventionellea livdjur.
Dispensen kostar 1400kr/dispens men är inte specifik för individen och kan innefatta flera djur.
Många producenter lägger därför in om flera inköp för varje dispens, det kostar inget extra.
Årsmötet 2022
Svenska Angusföreningerns årsmöte hålls den 20 april kl 19:00.
Årsmötet hålls digitalt även 2022 och kallelse kommer via snigelpost till föreningens medlemmar.
Sommarträff samt 75-årsjubileum
Äntligen ska vi få ställa till med jubileumsfest. Jubileet kommer att avhållas den 8-9 juli 2022.
Boka datumet.
Årsbokstav 2022
För den händelse att någon uppfödare därute har glömt så kommer här en liten påminnelse.
2022 döps tjurkalvar till ett namn som inleds med bokstaven D. För röda tjurar lägger man till prefixet
Red framför namnet.
Semin
Tyvärr tvingas vi meddela att samtliga doser av föreningens gemensamma import, är kasserade.
När doserna anlände till Skara upptäckte att kärlet skadats i transporten och därmed togs beslutet att
kassera materialet i kärlet. Gensvaret för årets importdoser var väldigt stort och avelsrådet arbetar
för alternativa lösningar.
Angående import av röda doser hänvisar avelsrådet i år till Custom Made från Semex.
I år kommer Viking Genetics inte välja ut semintjurar på köttrasprövningen. Följaktligen kommer
samtliga insatta tjurar att finnas tillgängliga för intresserade köpare på auktionsdagen.
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.
Evenemang
Det lyckades tyvärr inte att få till en djurutställning på Borgeby i år, förhoppningsvis lyckas projektet
bättre 2023. Elmia Lantbruk går av stapeln 19-21 oktober 2022. Upplägget ska i det mesta likna
den senaste Elmiamässan, om det råkar vara någon som händelsevis minns den.
För Milamässan finns det ännu inga officiella planer.

Med förhoppning om ett gott odlingsår och en stabilare situation för vår näring och Europa.
Angusföreningens styrelse genom My Rask

