Nyt fra formanden – 2012/2013
12. november 2013
Skotsk Højland forening har taget initiativ til at få udarbejdet en videnskabelig rapport, der skal gøre rede for,
hvordan udegående kvæg klarer vinteren. Initiativet er begrundet i den nye forordning/fortolkning om
’udegående dyr’, som blev udsendt i november 2012.
Der tages udgangspunkt i de britiske racer, der traditionelt altid har klaret vinteren som udegående.
Dansk Angus forening har bevilget 25.000,- kr. til projektet og Dansk Kødkvæg har bevilget 30.000,- hertil.
Der lægges rigtig mange frivillige arbejdstimer i projektet.
Det er meget vigtigt, at så mange som muligt vil indsende oplysningerne. Skemaerne skal helst være indsendt
inden den 1. december.
Oplysningerne vil blive behandlet med største fortrolighed.
Nogle få besætningsejere vil blive bedt om, at være til rådighed for termografisk fotografering.
Ligeledes vil enkelte besætninger ønskes anvendt til adfærdsstudier.
Jeg beder derfor om din hjælp til at bidrage med at udfylde skemaerne og indsende disse så hurtigt som
muligt. Har du spørgsmål eller brug for hjælp hertil, er du velkommen til at mig.

3. oktober 2013
Vi har bevilget 25.000,- kr. til et projekt om udegående dyr, deres forhold og behov. Projektet er
igangsat af Skotsk Højlands forening. Der er søgt om midler ved KAF, desværre blev dette afvist. Der arbejdes
videre med projektet. Uanset om vi har få eller mange dyr, om vi er medlem af foreningen eller har valgt at stå
udenfor, er vi vel alle interesserede i, at der er mulighed for at have dyrene ude året rundt under gode forhold.
Jeg kan opfordre til, at man melder sig ind i foreningen. Det er vigtigt at være med, hvor beslutningerne tages.
Avlsudvalget har besluttet at fortsætte med det højere tilskud til individafprøvningen indtil videre.
Desuden er prisen på individafprøvningen faldet med 1.000,- kr. Vi vil gerne have afprøvet så mange tyre som
muligt for at finde et godt emne til sædtapning, og udvalget af afprøvede tyre til foldtyre må gerne være større.
Med de høje priser vi skal betale for sædtapning, er det vigtigt at finde de bedste tyre. Vi stiller stadig ikke krav
til forældrenes S-index.
Hvis du overvejer at udstille ved Landsskuet eller sende en ungtyr til individafprøvning, skal du tage højde
for de nye regler til bekæmpelse af salmonella hos kvæg. De nye regler er ikke gældende ved de øvrige skuer.
Reglerne kan ses på andetsteds på vores hjemmeside. Det gøres billigst og nemmest ved slagteblodprøver,
derfor er det vigtigt at være på forkant med det, inden du sender dyr til slagtning. Er du i tvivl om noget, kan
du kontakte videncentret eller undertegnede.
Næste møde i avlsudvalg og bestyrelse er den 7. januar 2014.
Åbent hus i Ålestrup er den 25. januar 2014.
Den 22. marts 2014 afholdes ordinær generalforsamling.

13. september 2013
Individafprøvningen
Viking Danmark har den 1. september sænket prisen på individafprøvningen med 1200,- kr. pr tyrekalv. Det
ses som en kompensation for indsætternes udgifter til den nationale salmonella handlingsplan. Samtidig er
prisen på transport steget med 200,- kr. til 1.000,- kr.

Lorabar Mighty Prince, fejl i oplysninger. Nu rettet!
Desværre har der indsneget sig en fejl i oplysningerne om Lorabar Migthy Prince i bladet og på hjemmesiden.
Det gælder både afstamning samt prisen på sæden. Der fås ikke som oplyst kviesæd fra denne tyr. Det er nu
være rettet på hjemmesiden.

4. september 2013
For to af vore klienter i Baltikum søger vi drægtige Anguskvier og unge køer til eksport.
Selektion af dyrene, vil ske midt i september, og eksporten vil finde sted kort tid derefter.
Henvendelse til:
Elin og Jørn Uhre
Agervig Cattle
Telefon: 75 26 72 91 - 40 16 72 91
E-mail: sales@agervigcattle.dk

1. juli 2013
Større tilskud til tyrekalve, der indsættes på Aalestrup - ingen krav til forældres indeks.
Bestyrelsen har besluttet, at de tyrekalve, der indsættes på Aalestrup fra den 21. juni og og påbegynder
afprøvning inden udgang af år 2013, opnår 2.000.- kr. ekstra i tilskud. Dvs. Angusforeningen tildeler 3.000.kr. til afprøvning og 3.500.- kr. til Aktive Avlsbesætninger. Indsætteren skal være medlem af foreningen.
Desuden har vi taget konsekvensen af, at en stor del af avlsmaterialet er af udenlandsk afstamning og ikke
opnår det ønskede S –index og sikkerhed, og vi vælger derfor ikke at fremsætte et minimumkrav til
forældrenes S-indeks.
Hjemmeside.
Vi overvejer, at få renoveret foreningens hjemmeside eller evt. få lavet en ny, og derfor hører vi gerne fra
medlemmer med interesse for dette. Det vil give os mulighed for at nedsætte en mindre arbejdsgruppe.
Kontakt Karen Huus tlf. 20701930 eller Helga Dal tlf. 22369469.

24. februar 2013
Eksportopkøb:
Jørn Uhre kommer rundt og opkøber dyr til Rusland fra tirsdag den 26. februar.
Det drejer sig om kviekalve, drægtige kvier og drægtige køer under 35 mdr.
Dyrene skal være med stamtavle. Dyrene forventes at komme i karantæne midt i marts.
Kontakt
Elin & Jørn Uhre på tlf. 7526 7291 eller 4016 729.
E-mail: sales@agervigcattle.dk

29. januar 2013
Generalforsamling 2013: afholdes lørdag den 23. marts i Landbrugets Hus, Erhvervsbyvej 13, Horsens.
Frokost fra kl.12.00. Mødet begynder kl. 13.00. Ordinær indkaldelse kommer med posten.
Gaver tildelt foreningen i anledning af 40 års jubilæet uddeles ved lodtrækning, så det er endnu en grund til at
møde op.
Bakken Glen: Avlsudvalget har besluttet at tildele de tre første kalve efter Bakken Glen, der indsættes på

Aalestrup, 1000,- kr. ekstra.

9. november 2012
Der er opkøb af dyrene til Rusland den 18.- 19. november.
Du kan stadig nå at melde dyr til, hvis du har dyr, der matcher.
Drægtige 1. kalvs køer er meget attraktive, og det samme gælder drægtige kvier og kviekalve.
Besøg Elin og Jørn Uhre på Euro Tier messen i Hannover den 13. -16. november. Deres stand kan du nemt
finde i den danske pavillion.
30. oktober 2012
Opkøb af dyr til eksport til Rusland er udsat indtil videre.
Der kommer ny information hurtigst muligt.

22. oktober 2012
Anden runde af eksportopkøb til Rusland: Reines og Jørn Uhre kommer rundt igen den 2.- 4. november for
at finde de sidste dyr til eksportordren til Rusland. Det drejer sig om følgende dyr:
Kviekalve født før 15. juni, drægtige kvier samt drægtige 1.kalvs køer. Dyrene skal være
stambogsførte.
Har du dyr, som du vil sælge og som passer på ovenstående, bedes du kontakte:
Jørn Uhre på tlf. 7526 7291/4016 7291.
Ny sædtyr:
Bakken Glen: Sæd efter den nye ungtyr, Bakken Glen, forventes at blive udleveret til inseminørerne sidst i
denne måned.

16. oktober 2012
Aalestrup 2013. Vi har meddelt Viking, at Dansk Angus Forening forventes at indsætte 12 tyrekalve til
afprøvning i 2013.
Næste møder: Avlsudvalget og bestyrelsen afholder møder den 4. januar 2013.
Fokus 2013: Vi har i bestyrelsen besluttet at have fokus på fodring det kommende år.
Kalvens far: Du kan stadig nå at indberette løbninger op til 6 mdr. efter kælvning.

25. september 2012
Vi ser gerne flere tyrekalve tilmeldt til individprøvning på Aalestrup, da vi forventer at udtage en ny ungtyr
til næste år. Næste indsættelse er i uge 46.
Husk at der gives ekstra 1000,- kr. i tilskud til de tre første tyre på Aalstrup efter Time On B7.
Udstillertøj: Der arbejdes på ny leverandør af udstillertøj af en bedre kvalitet.
Skaffer du nyt medlem, vil du blive belønnet med en flaske rødvin på foreningens generalforsamling. Jo
flere medlemmer du skaffer, jo flere flasker rødvin!
Vi får markedsført vores race af Agervig Cattle på messen Euro Tier i Hannover den 13. – 16. november

2012. Agervig Cattle (Elin og Jørn Uhre) udstiller på messen i Hal 12 i nærheden af hovedindgangen. Alle er
meget velkomne til at besøge standen. Elin og Jørn Uhre byder gerne på kaffe og håber at se rigtig mange.
Dumas-Johansen Rejser planlægger rejse til Angus Forum i New Zealand i oktober 2013. Vore medlemmer
informeres gennem bladet og hjemmesiden.

25. juni 2012
EKSPORT:
Henvendelse til foreningen om eksport videresendes til Bovi Denmark.
Derfor opfordres medlemmerne til at melde sig på salgslisten, hvis man ønsker at eksportere.
AVLSMÅL:
Der er INGEN planer om ændring i avlsmålet.
INDIVIDAFPRØVNING:
Kravet om minimumsvægt ved indgang er fjernet.
INSEMINERING:
Bestil den ønskede sæd ved din inseminør mindst 3 uger før du forventer at bruge den. Lageret af Høgsgaard
Søren og Hedebo 222 er opbrugt, men enkelte inseminører har dem stadig i spanden.

