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Dansk Angus Kød
Så er de første tillæg til producenterne udbetalt. Det har her første gang taget lidt lang tid at få
koordineret betaling fra KødGrossisten, men nu er vi kommet på plads, og vi forventer, at vi
fremover kan udbetale merprisen uden forsinkelser.
Der er nogen af jer, der ikke har modtaget merprisen. Dette kan skyldes, at I ikke har oplyst jeres
reg.-/kontonr til Karen Huus, eller at jeres dyr ikke kunne godkendes til Dansk Angus Kød.
I uge 11 blev der slagtet 15 tyre, 1 faldt for kg og klassificering. Der blev leveret 4440 kg, hvilket
gav medlemmerne en samlet merpris på 22.200 kr. + moms
I uge 12 blev der slagtet 19 tyre og 3 kvier, her blev godkendt 13 tyre. Der blev leveret 4162 kg,
hvilket gav medlemmerne en samlet merpris på 20.810 kr. + moms
Når vi ser på årsagen til, at der falder så mange dyr ud i uge 12, er racekombinationen stadig en
udfordring. Jer, der har webdyr (gratis udgaven), kunne med stor fordel vælge WebdyrPlus.
I Webdyr kan man kun registre køb/salg, kælvning, slagtning, eksport, flytning til/fra dyrskuer og
fællesgræs, med andre ord kun de lovpligtige indberetninger.
I WebdyrPlus kan man yderligere indberette løbning, inseminering, vejning, farve og hornstatus.
Derudover kan man udskrive vejelister, stamtavler, slagteresultater, besætningsoversigt, nøgletal,
kødkvægskåring, forventede kælvninger m.m.
Netop forskellen på Webdyr og WebdyPlus er væsentlig i forhold til kødkonceptet Dansk
Angus Kød.
Når man ikke kan indberette løbningerne, kan man heller ikke indberette far til kalvene, og så går
det galt i stamtavlerne, hvor ”far”, vil stå som ubekendt, hvis tyren er en foldtyr. Dermed har man
allerede ved den første kalv mindst 50% ubekendt, og kalven kan dermed IKKE godkendes til
Dansk Angus Kød, og det uagtet af om man har købt stambogsført tyr eller ej.
Står man nu i den situation, at man har brugt Webdyr, og gerne vil levere til Dansk Angus Kød, så
anbefaler jeg meget, at man går over til WebdyrPlus. Nu er det vigtigt, at man får rettet alle de
kalve, man selv kan rette. Kalve under 6 mdr. kan man selv indberette en løbning på og dermed få
registreret en far til kalven.
Har tyren fuld stamtavle, eller er det en stambogsført tyr, vil kalven nu blive mindst 50% Angus,
og fortsætter man så med indberetningerne og samtidig bruger foldtyr med kendt afstamning, vil
næste generation kunne levere til Dansk Angus Kød. Er køerne stambogsført eller har fuld
stamtavle vil deres afkom nu stå som 100% Angus, de vil ikke nødvendigvis være stambogsført, det
kommer an på om tyren og koen kan/er stambogsført.

Ved kalve over 6 mdr. vil dette kræve en faderskabsbestemmelse. En sådan kan kun laves, hvis
”far” er stambogsført.
Alt dette vil naturligvis kræve noget af den enkelte producent. For nogen vil det tage nogle år,
inden de kan levere til Dansk Angus Kød, men vi forventer at være her i mange år fremover. Så det
er bare med at komme i gang med registreringerne. Ønsker man senere at afvikle sin besætning, så
vil dette sandsynligvis nemt kunne lade sig gøre, da efterspørgslen på Angusdyr allerede nu er
steget markant.
En anden grund til at dyr faldt uden for konceptet er manglende færdigfedning. I uge 12 så
jeg nogle af disse dyr, og det er en skam, at vi på den måde mister dyr, der ellers kunne have endt
hos KødGrossisten.
Der er nogle af vores medlemmer, der er kommet med et rigtigt godt forslag, synes vi. Det går i sin
enkelthed ud på, at dem der har ekstra staldkapacitet gerne vil opkøbe dyr til slagtning fra andre
besætninger.
Det kan være kalve, der ikke passer ind i de hold, man ellers har i sin besætning, f.eks.
tvillingekalve eller kalve født på et tidspunkt, hvor man ellers ikke har fødsler i sin besætning.
Fordelen er, at vi kunne samle dem i hold, så vi ikke står i den situation, at den enkelte er nødt til at
sende dyr til slagtning, selv om de ikke er helt færdigfedet, fordi de ellers skulle gå alene tilbage i
boksen.
Det kan også være mindre besætninger, hvor det at skulle købe kraftfoder i sække, er en dyr
fornøjelse i forhold til at kunne tage større mængder hjem i løs vægt. I næsten alle besætninger vil
der af og til blive solgt avlsdyr, og det kan få nogen til at holde igen med at sælge deres tyre til
andre producenter. Her kan man så indgå aftale om en merpris, hvis tyren skulle blive solgt til avl.
Man kan udvide det yderligere ved, at sælger gerne må annoncere tyrene til salg, så det ikke kun er
op til køber, om tyren ender i avlen eller til slagtning.
Dette er kun tænkt til inspiration for vores medlemmer, det er op til den enkelte selv at afgøre, hvad
man ønsker. Nogle af de dyr, der ikke kunne godkendes til Dansk Angus Kød ville, hvis man lavede
sådanne aftaler producenterne imellem, være blevet godkendt.
Som det ser ud nu, mangler der dyr i uge 19 og 20.

Forårsudflugten til Danish Crown Ålborg
Vi håber, at rigtigt mange af jer har sat X i kalenderen lørdag den 23. april, hvor
aktivitetsudvalget sammen med DC Ålborg har sammensat et meget spændende program.
På www.danskangus.dk kan man se hele programmet for dagen.
Husk tilmelding senest den 18. april til Søren Riis Larsen 2044 2084, mail:
riis.angus@hotmail.com
Anders Kjær 2332 2522, mail: kjaer-angus@hotmail.com
Hilsen
Peter Søndergaard, Helga Dal, Karen Huus, Villy Grønne, Ole Rasmus Nielsen og Lisbet Juul

