September 2015
Rapporten, der er udarbejdet omkring udegående dyr, er nu afsluttet. Der er blevet afholdt
orienterende møder om projektet med deltagelse af Malene Skjoldborg Jørgensen, som har
udarbejdet rapporten, Inger Lund Overgaard, der er dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse samt Stig
Jessen, der er specialkonsulent og dyrlæge fra Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold.
Inger Lund Overgaard studerer ’Vurdering af husdyrvelfærd’.
Hun godtgjorde, at der er forskellige måder, vi vurderer dyrenes velfærd på afhængigt af,
hvilken interessent vi er. Producenten mener: ”Dyrene producerer det optimale”,
forbrugeren: ”Dyrene skal leve så naturligt som muligt” og lovgivningen: ”Dyrene må ikke
lide smerte eller overlast”. Et eksempel fra en anden dyrekategori: producenten mener, det er
optimalt med bundne søer, da det giver flest fravænnede smågrise (god økonomi) forbrugeren vil synes, det er langt fra naturligt, at søerne er bundne, (men de færreste
forbrugere vil ikke betale højere pris) – mens lovgivningen vurderer, at der er smerte og
lidelse for søerne, når de står bundne.
Her i landet er det loven om dyrevelfærd, der bestemmer, de vilkår producenten arbejder
under, producenten har her i landet ikke særlig stor indflydelse på lovgivningen, det er andre
såkaldte eksperter, der dominerer lovgivningen. I nogle andre lande er det stadig
producenterne, der har den største indflydelse på lovgivningen, så det er muligt at producere
med bedre økonomi.
Inger Lund Overgaard vurderer ud fra sine studier, at det er meget vigtigt for udegående
kvægs velfærd, at dyrene er tilvænnede til at gå ude, er velfodrede og kan ligge tørt. For kvæg
er det meget vigtigt med et tørt sted til hvile, hvis de skal trives. Efter Inger Lund Overgaards
overbevisning er der ingen forskel på malkekvæg og kødkvægs evne til at klare sig som
udegående, bare deres fundamentale behov er dækket.
’Erfaringer fra vinterens kontrolkampagne i ammekobesætninger’ blev fremlagt af Stig
Jessen. Det er ikke kun forholdene for udegående kvæg, men også de indendørs forhold, der
er blevet kontrolleret. To er blevet politianmeldt for at have bundne kalve, det har ikke været
tilladt i mange år, så det bliver der set ret alvorligt på. Det er de eneste politianmeldelser som
følge af kontrolkampagnen.
Ved udegående kvæg forstår man kvæg, der kan bevæge sig ud på et større areal. Dette gælder
også kvæg, der fodres indenfor i stald to gange dagligt. Kvæg, som kun har en lille udendørs
fold, regnes ikke for udegående. Stig Jessen viste fotos taget i forbindelse med kampagnen.
Jeg skal indrømme, at jeg ville være meget ked af at se angus gå under nogle af de forhold, der
blev fremvist. Kvæg, der nærmest måtte gå i vand hele tiden, gamle rustne maskiner og
pigtråd i foldene. Skure eller stalde, der var en ren pløre af møg helt uden strøelse. Her vil
kvæg nødigt lægge sig til hvile.
Det største problem for udegående kvæg er ikke så meget kulde og frost, men regn og fugt.
Malene Skjoldborg Jørgensen fortalte efterfølgende om nogle af de resultater, der er nået i
projektet ”Udegående kvægs behov for læ og ly i vinterperioden”.
Malene har undersøgt kødkvægets varmetab og sammenlignet det med bisonoksers
varmetab. Det viste sig, at varmetabet for kvæget ikke er større end bisonoksers varmetab.
Det er her vigtigt at være opmærksom på, at dyrene er tilvænnede, og at pelsen er i orden, så
fugt og regn ikke kan trænge ind. Ved undersøgelsen af de forskellige racers brug af skure
med et godt lag strøelse, var det angus, der opholdt sig kortest tid i skur. Det skal så siges, at
de naturlige forhold i angusbesætningen er rigtig gode med godt læ og et tørt sted at hvile
udenfor.
Så ud fra denne undersøgelse kan vi ikke konkludere, at angus er den mest velegnede race til
at klare sig ude. Ved denne form for undersøgelse, er det ikke muligt, at give ens forhold for

alle racerne. Det afhænger af de deltagende kvægholderes forhold. Skal der laves en
undersøgelse, der er mere fyldestgørende omkring dette, vil det kræve en særdeles stor
kapital. Kun tiden kan vise, om vi får noget ud af det projekt, som nu er fremlagt.
Et hold tjekkiske kåringsinspektører har ønsket sig et kursus i det danske
kåringssystem. Ønsket fra tjekkerne var, at det skulle være med angus og simmentaler her i
Danmark. Sammen med simmentalerforeningen har vi budt dem velkommen. Vi er fælles om
udgiften til SEGES for den teoretiske gennemgang af vores kåringssystem. Begge foreninger
fik så mulighed for at deltage i kurset med et par medlemmer af avlsudvalg/bestyrelse. I
praksis er der besøgt en angusbesætning og en simmentalerbesætning, hvor deltagerne fik lov
at kåre dyr. Tjekkerne ville også gerne se Aalestrup, og efterfølgende blev et par besætninger
fra hver race fremvist. Får vi så noget ud af dette? Næh, ikke som sådan – dog lidt reklame for
vore racer i Tjekkiet. Måske det på sigt kan føre til lidt eksport til landet.
Apropos eksport kan jeg fortælle, at Agervig Cattle har eksporteret 151 angus i det første
halvår, et kærkomment bidrag til foreningens økonomi. En aftale med Jørn Uhre vi i
bestyrelsen er rigtig glad for.
Efter nogen overvejelse har jeg besluttet mig for at forlade bestyrelsen ved næste
generalforsamling. Jeg er kommet til den erkendelse, at jeg desværre ikke mere har mulighed
for at varetage tillidsposten som formand for foreningen på en for mig tilfredsstillende vis.
Dette melder jeg ud allerede nu, så I kære medlemmer har mulighed for at finde en afløser.
Det har indtil nu været tre rigtig spændende og gode år, det er et sjovt og inspirerende
arbejde at være i bestyrelsen. Jeg skal understrege, at jeg har været meget glad for
formandsposten, og det er med nogen vemod, jeg har truffet min beslutning om at forlade
bestyrelsen.
Det var ordene herfra, så til slut vil jeg ønske jer en rigtig god høst og sensommer.

Maj 2015
Foreningens ordinære generalforsamling er nu afholdt. Det har været et roligt år i
foreningen, det har givet os mulighed for at arbejde med de emner, som blev ønsket på
visionsdagen. Det var positivt, at så mange af vore medlemmer kom til formøde,
generalforsamling og fællesspisning.
Formødet, hvor gruppen ”merpris for anguskød” fortalte om, hvor langt vi var nået, gav
mulighed for at komme med nye input og diskutere emnet. Stemningen var rigtig god, vi
håber så, at de medlemmer, der sælger privat og gennem gårdbutikker, vil tage mærket til sig
og få mærket kendt, når vi om kort tid er klar med mærket. Uden denne hjælp fra
”kødformidlere” vil udfordringen blive noget større. Gruppen hører rigtig gerne fra
medlemmer, der vil bruge lidt tid på at dette arbejde.
På formødet kom Malene, som er tovholder for Angus Ungdom, og fortalte om Angus
Ungdom. Det er et super godt arbejde, der indtil nu er lavet her. Angus Ungdom er kommet
godt fra start, så mon ikke flere unge kunne have lyst til at melde sig til de fine arrangementer
Angus Ungdom holder. Det er meget billigt at være med. Det kan I høre om ved henvendelse
til Malene eller undertegnede.
Efter frokosten gik vi videre med dagens program: Generalforsamlingen. Referatet herfra
kan bestilles hos sekretariatet. Jeg vil kun her nævne, at Carsten Petersen ikke ønskede at
fortsætte i bestyrelsen. Tak for den tid du har lagt dine kræfter i bestyrelsesarbejdet. Karen
Huus blev valgt i stedet, så velkommen til dig.
Som sidste punkt denne dag, var en rigtig god middag med anguskød. Jette og Hans Jørgen
Møller Jensen lagde hus og arbejde til, tak for det. Vi fik mulighed og tid til at se besætningen
inden sulten blev stillet på behørig vis. Aftenen forløb som altid i angusregi: god mad, god
stemning og hygge. Jo, angusfolk er rigtig gode til disse sociale arrangementer. Både nye og
gamle medlemmer havde vist en god oplevelse.
Den største udfordring for bestyrelsen det kommende år vil være at finde ny/nye redaktører

af Angus Kontakt, som nok er det vigtigste aktiv for foreningen. Vore passive medlemmer Ole
og Lisbet, som begge har været utroligt aktive, ønsker at stoppe som redaktører ved årets
udgang, men er villige til at hjælpe ny/nye i opstartsfasen. Det giver mange gode oplevelser at
være redaktør af bladet, som en ny redaktør selv kan sætte sit præg på. Hverken formand
eller bestyrelse ser bladet førend det kommer ind ad døren, så det er et frit job at være
redaktør. Så hvis du bare har den mindste lyst, vil jeg opfordre dig til at henvende dig til Ole
og Lisbet eller bestyrelsen så hurtigt som muligt. Vi vil gerne svare på eventuelle spørgsmål,
hvis du er usikker på, om det er noget for dig.
Har du idéer til kommende arrangementer eller måske gerne vil holde Åbent Hus, så hører vi
også meget gerne fra dig. Det kan lette bestyrelsens arbejde, hvis vi modtager ønsker fra vore
medlemmer.
Til slut kan jeg oplyse om, at der er verdenskongres for Angus i Mexico i oktober 2015, dette
kan du se mere om på vores hjemmeside.
I 2017 skal der være verdenskongres i Irland, måske vi kan lave en fællestur dertil, afstanden
er jo ikke så stor. Så tag det med i dine ferieovervejelser til den tid.

Sommeren står nu for døren med udflugt og diverse dyrskuer. En god tid, hvor dyrene på
marken ikke er så arbejdskrævende, det forstår vi vist alle at nyde. Jeg vil ønske alle en rigtig
god sommer med inspirerende timer sammen med andre angusfolk.
Marts 2015
Når et nyt år starter, er jeg altid spændt på hvad, det kommende år vil bringe og har jeg lært
noget af det forgangne år? Det gælder både arbejde, familie/venner og foreningsarbejdet. Jeg
forsøger altid at gøre det bedste, men det går jo ikke altid, som jeg forventer og håber. Der er
ofte uforudsete hændelser og beslutninger, som får indflydelse på det planlagte.
En stor udfordring det kommende år, vil være at finde ny redaktør af Angus Kontakt. Dette
gode medlemsblad, vil de fleste medlemmer ganske givet være kede af at undvære. Det vil
måske for mange være en stor opgave, men både Ole, Lisbet og Sven-Erik vil være meget
hjælpsomme og tage rigtig godt imod en ny redaktør. Opgaven kan også løftes af 2-3 personer
i fællesskab, meget gerne fra forskellige landsdele. Vi vil meget gerne have mere aktivitet på
Sjælland/ Fyn og øerne, det er en landsdækkende forening, så måske der også her findes
medlemmer, der vil byde ind med noget. Lad endelig høre fra jer uanset hvor i landet I bor,
hvis I har en smule interesse i at være med til at udforme Angus Kontakt fremover. Der er et
mindre vederlag samt kørselsgodtgørelse til redaktøren/redaktørerne.
Vi har i det forløbne år haft nogle arrangementer af forskellig karakter. Til vores store glæde
har der været mange deltagere, så vi håber, I alle har haft en god oplevelse med andre Angus
avlere. Arrangementerne har været mere eller mindre faglige, men fælles for
arrangementerne har været det hyggelige samvær med både nye og gamle medlemmer.
Der har desværre ikke været tilbud om de traditionelle julefrokoster. Som kompensation har
vi valgt, at foreningen er vært for en god middag efter generalforsamlingen. Her er så
muligheden for at medlemmerne fra hele landet kan mødes til en hyggelig aften. Jeg håber
rigtig mange vil benytte sig at dette gode tilbud, I er alle meget velkomne til denne dag i Angus
foreningen.
Inden generalforsamlingen vil ”merpris for Angus kød” fremlægge resultatet af det store
arbejde, gruppen har præsteret sammen med Agro Tech. Vi opfordrer til at alle, som har lidt
interesse i dette og alle, som afsætter kød privat eller i gårdbutik, vil komme og bidrage med
kommentarer til det arbejde, der nu er klar til at bruge. Gruppen har udsendt følgebrev til
indkaldelsen til generalforsamlingen om emnet.
Naturpleje er blevet meget velset. Angus er en race, som er fortrinlig til at pleje naturen.
Desværre er det blevet dyrt for nogle, som har forpagtet jord af det offentlige, kommet i
klemme og skal betale tilskuddet tilbage. Så jeg vil opfordre til udelukkende at indgå

græsningsaftaler, forpagtningsaftaler kan blive meget dyre.
Den politiske holdning til udegående dyr, er efter min mening en rigtig svær sag at håndtere.
Det er dyreejerne, der skal bevise at dyrene kan trives uanset vejret. Det er ikke
beslutningstagerne, der skal dokumentere, at dyrene bliver gennemvåde eller har svært ved
at klare kulde. Det er op til os at bevise, at dyrene trives uanset vejret. Selv om vi, der har
dyrene, kender deres behov i det daglige, er ”eksperterne” meget klogere. Så det bliver svært,
at ændre på holdningen hos beslutningstagerne. Malene har færdiggjort sin afhandling, og
skal forsvare den her midt i februar. Jeg ønsker hende held og lykke med dette. Jeg håber,
hendes arbejde har en positiv indflydelse. Tak til alle, som har bidraget til projektet på
forskellig vis.
Avlsudvalget har besluttet at tage sæd hjem fra to canadiske tyre, der er et begrænset antal
strå til rådighed. Vi har desværre svært ved at afsætte sæd i foreningen, rigtig mange køber
andre steder eller køber selv hjem, men vi mener, at foreningen bør tilbyde importsæd. Så tag
godt mod de tilbudte tyre.
Til slut ønsker jeg jer en rigtig god avlssæson og et godt udbytte af jeres arbejde. Desuden
håber jeg at kunne byde rigtig mange velkommen til generalforsamlingen.

December 2014
Der har vist sig en stor interesse blandt avlere for at udstille på kødkvægsskuet i forbindelse
med Agromek, dog kunne vi ønske flere Angusdyr på skuet.
Foreningen har en stand på stedet, forhåbentlig vil den være bemandet de fleste af dagene.
Hans Jørgen Møller Jensen er ansvarlig for standen og bemandingen. Skulle du have tid
tilovers og lyst til at være i standen, vil Hans Jørgen gerne kontaktes. (Mobil: 2177 4870).
Angus Ungdom med Malene Mørch som tovholder er kommet rigtig godt fra start, der har
været to møder i løbet af sommeren. Det næste møde holdes til foråret på Sjælland, og der er
plads til flere yngre med interesse for Angus, så hold øje med hjemmesiden og Angus Ungdom
på Facebook. Foreningen har bevilget 5.000 kroner til opstart, og vi har mulighed for at sætte
beløb på vores budget til formålet fremover.
Eksporten af dyr er ikke så stor som de seneste par år, hvor markedet nærmest har været
”støvsuget” for stambogsførte kvier og unge køer. Vi har en aftale med Jørn Uhre omkring
eksport. Jørn Uhre annoncerer i vores medlemsblad og bidrager til foreningen med 100.- kr.
pr. dyr, der eksporteres gennem ham, også når det er gennem en henvendelse direkte til ham
uden om foreningen. Når foreningen får henvendelse fra udlandet omkring eksport,
overdrager vi ordren til Jørn Uhre, som har stor erfaring med eksport af dyr til rigtig mange
lande og verdensdele.
Vi tilbyder vore medlemmer en række arrangementer. Emnerne er forskellige, både faglige
og mere ’hyggelige’ aktiviteter.
Den 10. januar får vi mulighed for at besøge Holsted Slagtehus,
Den 28. februar holder vi Visionsdag II, en opfølgning af Visionsdag I, som blev afholdt i
oktober 2013. På Visionsdag II vil bl.a. resultatet af spørgeskemaet fra gruppen ”MerPris for
Anguskød” blive præsenteret i samarbejde med AgroTech og ligeledes arbejdet med projektet
fremover. Desuden vil der på denne dag blive arbejdet med Angusforeningens planer for
fremtiden.
Den ordinære generalforsamling forventes afholdt den 28. marts. Men hold øje med
hjemmesiden for nærmere.
Det veterinære rejsehold kører en kampagne i perioden december 2014 – februar 2015. Der
skal besøges 200 besætninger uanmeldt, fokus er både på udegående dyr og forholdene i
staldene. Kødkvægsregionerne planlægger parvis at få en dyrlæge fra det veterinære
rejsehold ud til en informationsaften, hvor dyrlægen vil informere om, hvad vi især skal være

opmærksomme på.
Rapporten omkring forholdene for udegående dyr, bliver færdig midt i februar og
offentliggøres i marts. Der søges efter huder fra slagtedyr både fra stald og fra dyr, der
udelukkende er ude. Så skal du have slagtet på slagteri eller lignende, hører jeg gerne fra dig.
Det er meget vigtigt for projektet at få målt tykkelse af fedt og hud på slagtedyrene.
Sidst i oktober fik Søren Riis Vester besøg af fødevareminister Dan Jørgensen. Søren vil vise
sin bedrift frem og diskutere forholdene for udegående dyr med ministeren. Søren vil også
gøre ministeren opmærksom på det urimelige i slagtealderen på 16 mdr. for hundyr for at få
slagtepræmie. Forhåbentlig giver det en bedre information til Dan Jørgensen, så vi kan få
bedre vilkår fremover.
Jeg slutter med at ønske jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår. Jeg vil også takke for
året, der er gået og ikke mindst møderne med så mange positive medlemmer af foreningen.
August 2014
Allerførst vil jeg byde velkommen til vore mange nye medlemmer, det er glædeligt, at så
mange har takket ja til foreningens tilbud om medlemskab. Det har været et stort ønske for os
at få flere medlemmer, så vi er meget tilfredse. Dansk Angus forening skal være en rummelig
forening, der giver plads til alle med interesse for angus. Det gælder både avls- og
udstillingsinteresserede, produktionsbesætninger samt besætninger med anguskrydsninger.
Vort avlsmål giver plads til både middelstore dyr samt også til større dyr, og vi skal gerne
være ligeså fleksible med forskelligheden i den måde, vi interesserer os for og holder dyrene
på. Jeg håber, at de fleste vil blive glade for medlemskabet. Har I ønsker om specielle
aktiviteter, hører jeg rigtig gerne gode forslag. Er der interesse for erfagrupper, vil vi også
gerne være tovholdere i opstartsfasen.
Angus ungdom er nu kommet godt fra start, det er vigtigt at få unge til at interessere sig for
racen. En anden vigtig følge er de sociale relationer en sådan gruppe giver. Når vi er
medlemmer af en landsdækkende forening, får vi mange gode bekendtskaber rundt omkring i
landet. En stor tak til Malene for at være igangsætter af ungdomsgruppen. Det er
ungdommen, der på sigt skal føre racen og foreningen videre.
Gruppen med fokus på merpris for anguskød arbejder ihærdigt videre. Der vil senere på året
blive sendt et spørgeskema ud til medlemmerne af foreningen, hvor medlemmerne gerne skal
give svar på en række spørgsmål. Vi fik bevilget 100.000 kr til projektet, men det betyder også
at gruppen er forpligtet til at bidrage med et anseeligt antal arbejdstimer. Så også her er der
en stor aktivitet.
PR udvalget kommer også med nye tiltag, der er lavet forskelligt materiale til dyrskuerne, nyt
landkort og streamers. Der er udsendt pressemeddelelser om nyt inden for racen, og det er
nok noget vi fremover skal arbejde mere med. Så alt i alt er der en stor aktivitet inden for
foreningen. Vi trækker for en stor del på de samme ildsjæle, men der er plads til flere, der
kan eller vil bidrage med lidt eller meget. Det er frivilligt arbejde, og vi har jo alle også andet
at se til. Tiden rækker måske ikke altid så langt, som vi kunne ønske.
Dansk Kødkvæg har alligevel valgt at forsøge at holde kødkvægsskue i forbindelse med
Agromek. Kan vi ikke samle dyr nok i år, vil Dansk Kødkvæg ikke fremover forsøge sig med
kødkvægsskue i vinterhalvåret. Der er nedsat en gruppe, der arbejder på at få skuet til at
køre. Meningen er, at der både skal være en elitedyrsudstilling og et traditionelt skue. Det vil
være avlsudvalgene i raceforeningerne, der skal udpege elitedyrene inden for racen, hvis
bestyrelsen beslutter, at racen skal repræsenteres med elitedyr.
Den særdeles varme og solrige sommer er nu gået på hæld. Regnen har været noget ulige
fordelt, nogle egne har været og er tørkelidende, mens andre har fået vand i rigelige
mængder. En del steder er græsvæksten gået helt i stå, og der skal her store mængder nedbør
til for at få væksten i gang igen. Jeg tror, at det vil komme til at knibe enkelte steder. Det er
med tilfredshed, vi ser, at vores race klarer sig rigtig godt, selv om solen brænder fra morgen
til aften. Jeg kan konstatere, at angus er lige så god til at tilpasse sig både sol og sommer som
vinter og kulde. Ja, angus er en overordentlig fleksibel race.

Juni 2014

Foreningens ordinære generalforsamling er nu overstået. Jeg kunne dog godt have ønsket, at
flere af vore medlemmer var dukket op og var fremkommet med ønsker for, hvad foreningen
kunne bidrage med, men jeg tager ”ja- hatten” på og tolker det som værende tilfredhed med
bestyrelsens arbejde. Måske trænger vi til andre rammer for foreningens generalforsamling,
så der er mere at komme efter? Bestyrelsen blev genvalgt, så vi forsætter det igangsatte

arbejde. Der er jo nok at tage fat på. Når vi har fornemmelse af, at det er til medlemmernes
tilfredshed, vil vi alle gerne gøre en arbejdsindsats. Det er glædeligt, at et par frivillige ved
generalforsamlingen tilbød sig til at deltage i diverse ad hoc udvalg. Frivillige tages imod med
stor taknemlighed, jo flere aktive vi er, jo mere givtigt er arbejdet. Angus ungdom er ved at
være klar til opstart, arbejdet med hjemmesiden fungerer efterhånden rigtig godt og der er
bevilget midler til arbejdet med kødafsætning.
Foråret har for længst meldt sin ankomst. Lad os bare nyde, at vi ikke har haft en hård og
kold vinter. Det er dejligt, at vi kan lukke dyrene på græs tidligt i år. Ikke alene sparrer vi
arbejde, men samtidig er der grundlag for at opnå et højere udbytte af græsmarkerne uanset
om det er naturpleje eller vi driver det mere intensivt. Det er en herlig tid med lange lyse
dage, hvor vi ser frem mod det, som året vil bringe os af kalve, græs og udbytte af markerne.
Det synes, at være en faldende interesse blandt de fleste racer for at tilmelde sig som vært ved
Kødkvægets Dag. Angus har tilmeldt sig med fem besætninger, det synes jeg er ganske fint.
Jeg håber, at alle besætningerne har haft tilfredsstillende antal besøgende. Dansk Kødkvæg
overvejer om tidspunktet er forkert eller hvad, der eventuelt kan ændres. Eller om der bare
ikke er interesse for dette arrangement.
Omkring Agromek overvejes at ændre det til en udstilling af elitedyr, idet der ikke har været
tilstrækkelig tilmeldte dyr ved de seneste kødkvægsskuer. Udgifterne til en tradionel
kødkvægsskue er meget store, så der skal noget nytænkning til. Men samtidig er det vigtigt, at
kødkvæg bliver repræsenteret ved sådan en stor udstilling, hvor der også forventes at komme
en del udlændinge.
Dyrskuerne står også for nu, det giver ikke alene mulighed for at fremvise, hvad besætningen
formår, men også rigtig gode stunder sammen med kolleger og andre interesserede. Det er et
stort arbejde at gøre dyr klar til skuerne, men det ville jo være skønt, hvis vi kunne se angus
ved de fleste skuer.
Til slut ønsker jeg alle en rigtig god sommer med angus.
22. marts 2014
Formandens beretning.
En sag der stadig giver usikkerhed hos mange avlere, er reglerne for udegående dyr. Fra
politisk side arbejdes, der fortsat på sagen, men det tager tid. Der kan være en lille
opblødning på vej: det forlyder at skuret ikke nødvendigvis behøver tre sider, men kan være
et "halvtag" med en midtersektion.
Vi har i foreningen bevilget 25.000,- til projektet omkring udegående dyr anført af Skotsk
Højland, hvor en studerende som sit afgangsprojekt har valgt, at undersøge racernes
egenskaber i forhold til vintervejr. Dansk Kødkvægs repræsentantskab har bevilget 30.000,hertil. Det er spændende, om det giver det udbytte, vi alle håber på. Projektet kan følges via et
link til Skotsk Højlands hjemmeside, som findes under "andre nyheder" på Angusforeningens
hjemmeside.
En lidt træls og fordyrende sag er den landsdækkende salmonella handlingsplan, det er
besværligt, når så lille et land skal deles i to, men det er ønskeligt at få bekæmpet
salmonellaen hos kvæget. Det er forhåbentlig kun en begrænset periode. Vi kan vist alle have
svært ved at forstå dispensationsreglerne, hvor dyrene fra begge regioner kan blandes og gå
sammen i flere måneder i Aalestrup, og det så ikke efterfølgende er frit af flytte dyrene til hele
landet.
En ny trussel mod kvæget er sygdommen mycoplasma. Der hersker megen usikkerhed
omkring sygdommen, men den er særdeles tabsvoldende. Indtil videre er en enkelt
kødkvægsbesætning ramt af sygdommen, men på den samme ejendom er der en stor
malkekvægsbesætning, som er ramt af sygdommen.
Det nye fælles nordiske kåringssystem er nu klar til brug. Der er enkelte ændringer i forhold
til kåringsstystemet, vi har brugt her i landet hidtil. Det vil helt sikkert blive en stor
udfordring for de nationale raceforeninger, at nå frem til et fælles optimum for de forskellige
egenskaber.
Vi har fra foreningen hævet tilskudet til individafprøvningen med 2.000,-, ialt 3.000,- kr. pr.
tyrekalv, og samtidig er prisen på Aalestrup faldet med 1.000,- kr., det skulle gerne resultere
i, at vi får flere afprøvet. Desuden gives 1.000,- ekstra til de første tre indsatte efter Park Time
B7 og ligeledes til de tre første, der indsættes efter Glen. Avlsudvalget ønsker at få tappet en
ny ungtyr, men med de omkostninger der er forbundet med dette, skal vi være meget kritiske.
Jeg kan lige oplyse, at Karsten har ønsket at fratæde som bestyrer på Aalestrup efter eget
ønske, og der er ansat en ny fra den 1. april.

Foreningen har stadig forskellige udenlandske insemineringstyre, og desuden har vi lavet
aftale om tre tyre, som kan købes gennem foreningen. Vi afregner kun den sæd, der bliver
solgt til medlemmerne, så vi er fri for at binde økonomiske midler ved at købe sæden. Vores
erfaring viser, at det er et begrænset antal, vi kan sælge, men vi skal købe en vis mængde for
at få en rimelig pris. Det kan meget nemt ende med et økonomisk tab.
I det forløbne år har vi haft nogle vellykkede arrangementer. Vi lagde ud med en dag omkring
produktion og økonomi. Vi kunne vist alle få noget med hjem fra denne dag: to forskellige
kødkvægskonsulenter, en hegnsmand og til slut et af vore medlemmer, som havde fået hjælp
fra den lokale kødkvægskonsulent til at lægge bedriften om, så den kunne give et større
overskud med kødkvæget. Samme konsulent fortalte om økonomien og gav gode råd omkring
afsætning af kød osv.
Udstilligsudvalget valgte at lave et arrangement hos Rigmor og John Hansen. Rigmor viste,
hvordan hun gør dyrene klar til dyrskue og gav gode råd desangående. Rigmor trakterede
med en dejlig frokost, og efterfølgende viste Rigmor og John besætningen frem. En dejlig dag
med godt vejr og en virkelig god stemning.
Aktivitetsudvalget havde tilrettelagt en lidt utraditionel udflugt med start hos Annelise og
Henning Nielsen. Her var der morgenkaffe, inden besætningen blev fremvist. Turen gik
herefter til den genoprettede Filsø og sluttede på en bison farm med bison burgere. En sjov og
festlig udflugt i det vestjyske.
Det følgende arrangement var en visionsdag, hvor medlemmerne kunne komme med ønsker
om, hvilke emner de ønsker bestyrelsen skal have fokus på. Noget af det er allerede igangsat,
mens andet venter til efter generalforsamlingen. Der er så småt gang i en ungdomsafdeling,
Malene Mørch har kontakt med interesserede unge. Der er afsat et beløb i budgettet til dette
formål. Et ønske om mere fokus på kødafsætning har resulteret i et ad hoc udvalg, som er
rigtig godt i gang med arbejdet med henblik på at opnå en bedre pris for anguskød.
Handleplanen for telefonhvervekampagnen, som gerne skulle give 40 nye medlemmer, ligger
klar til den nye bestyrelse, så kampagnen kan sættes i gang snarest. Vi vender tilbage til dette
senere i dagens program.
Som de fleste nok har bemærket, har vi fået lavet en ny og mere tidssvarende hjemmeside. Da
ingen meldte sig, sammensatte vi en gruppe bestående af redaktørerne, formanden for PRudvalget og undertegnede. Aftalen løber over 6 år, vi har betalt et engangsbeløb ved
oprettelsen.Vi kan selv lægge stof ind, men vi kan også sende stoffet til supportafdelingen,
som så lægger ind. Det er en hjemmeside til at videreudvikle efter behov bl.a. ved at købe flere
sider.Det er meget nemt at melde sig ind i foreningen via hjemmesiden, allerede nu har vi fået
seks nye medlemmer via hjemmesiden, og det er et stort ønske med flere medlemmer.
Apropos medlemmer, det er da lidt pudsigt, at tidligere medlemmer, som har meldt sig ud i
vrede, gerne vil modtage ærepræmier og pokaler fra foreningen. Når sådanne tidligere
medlemmer kommer, og også gerne deltager i foreningens arrangementer, er det da nærmest
lidt komisk.
Årets sidste to arrangementer julekomsammen, det ene hos Mads og det andet hos Margrethe
og Lars, blev udskudt til efter nytår. Det bevirkede i hvert fald ikke for få deltagere, det
forlyder, at der har været både gode faglige programmer, godt mad og fornøjelige timer.
Angus folk er gode til at fortælle historier og nyde hinandens selskab.
Det har været opløftende med så mange deltagere ved alle arrangementer, der er altid en
super god stemning ved foreningens arrangementer. Lige en tak til alle de, der har været
involveret i planlægning, og til de, som har stillet sig til rådighed enten med arbejde eller som
værter for foreningen.
Til slut: tak til den øvrige bestyrelse, diverse udvalgsmedlemmer, redaktørerne og
sekretariatet.

2. februar 2014
Desværre har der verseret rygter om, at tyren Mr. Rader kan være bærer af
dobbeltmuskulatur. Dette er ikke korrekt, tyren er testet i maj 2012 og resultatet er, at han
ikke er bærer af dobbelt muskulatur. Hvem der sætter den slags rygter i omløb, og hvad
vedkommende har ud af dette, står hen i det uvisse.
Vi har nu fået den nye hjemmeside i gang, der har/er lidt opstartsvanskeligheder, men jeg
håber, at I alle bærer over med dette.
Kalvene anbefales at starte med K i år 2014.
Foreningens ordinære generalforsamling er planlagt til den 22. marts 2014. Dagordenen
kommer med brev senere.
Er der nogen,der har lyst til at åbne for besøgende på Kødkvægets Dag den 10. maj 2014, kan
besætningen tilmeldes i regionen eller meget gerne til bestyrelsen i Angus foreningen. Det er
vigtigt, at vores race også repræsenteres denne dag, og ikke overlader det udelukkende til de
andre racer
Dansk Kødkvæg har besluttet at genoptage kontrolvejninger, da vi har erfaret, at der
forekommer visse uregelmæssigheder.
Apropos vejning: Anders Fogh medtager vægte taget med målebånd i beregningerne, det er
bedre end slet ikke at veje. Det er bare ikke officiellet godkendt, men OK til at medtage i
bergningerne.
Kødkvægets årsmøde finder sted den 24. februar 2014 i forbindelse med kvægkongressen.
Webdyr Plus kommer som afløser af dyreregistrering på sigt. Det er noget billigere og
opfylder de flertallets behov.
Vores finske søsterorganisation arrangerer europæisk kongres i år fra den 14. august til den
17. august.

