Oversættelse af referatet fra Europæisk Angus Forum i Portugal – maj 2016
1. AIM
For at hjælpe med udbredelsen af Aberdeen-Angus oplysninger mellem europæiske Aberdeen-Angus
Foreninger.
MÅL:
1) Give aktiviteter, hvor europæisk Aberdeen-Angus sekretariat (EAA'er) medlemmer kan dele oplysninger
om spørgsmål, der vedrører avlen, nationalt og på tværs af kontinentet.
2) Opretholde racerenheden af Aberdeen-Angus genetik ved sæd tyrene.
3) Standardiser information, krav og procedurer til at udveksle genetik (fx test til faderskabsbestemmelse,
genetisk sygdom, AI / ET) mellem EAA'er medlemmer.
4) Udvikling af samarbejdet for at evaluerer delte oplysninger om avlsværdivurdering.
5) Udvikling af samarbejdet til at overvåge / udrydde genetiske defekter og sundhedsmæssige forhold.
6) Udvikling af samarbejdet til udvikling af certificerede oksekød ordninger med Angus. At styrke
industriens og forbrugernes bevidsthed.
7) støtte indførelsen af racen og udvikling af stambøger i de europæiske lande.
DRIFT POLITIK:
Den europæiske Aberdeen-Angus Sekretariatet kommer med anbefalinger, men bestemmer ikke politikken
for medlems Societies / Foreninger, under hensyntagen til nationale, EU og ikke EU-lovgivning lande.
2. DELING AF OPLYSNINGER
2.1 Aberdeen-Angus Cattle Society (Skotland) opretholder en permanent sekretariat for EAA'er.
2.2 EAA'er mødes hvert andet år med værtslandet bestemt ved afslutningen af hver europæisk AberdeenAngus Forum. Der kan dog bookes tekniske møder og andre aktiviteter mellem de Europæiske Angus
Forum.
2.3. efter et land er blevet medlem af EU kan det nye land eller organisation blive medlem efter en
afstemningen til sekretariatet møde.
2.4 Formand og sekretær for EAA'er er repræsenteret af det land / Association, som vil være vært for næste
møde af Det Europæiske Aberdeen-Angus Forum. Sekretærservice omfatter alle mødearrangementer,
forberedelse til dagsorden, med hensyntagen til sidste referat og formidling.
Ud over formanden og sekretæren, skal være repræsenteret formanden eller sekretæren for AberdeenAngus Cattle Society og formanden eller sekretæren for sidste Forum fra hvert land.

2.5 regler for gennemførelsen af møder er:
a) formandens afgørelse er endelig i alle sager i forhold til det praktiske.
b) Mødet kan udsættes eller der kan komme ændringer under selve mødet.
c) Hver forening repræsenteret på generalforsamlingen, må ikke have mere end tre (3) delegerede og to (2)
Observatører på mødet. Avlere fra lande, hvor der ikke er en Aberdeen-Angus Forening og / eller etableret
en stambog kan accepteres og deltage som observatører.
d) Uanset ovenstående har hver forening kun ret til én stemme, såfremt en afstemning finder sted. En
forening kan give fuldmagt til et medlem, hvis foreningen ikke selv er repræsenteret. En sådan fuldmagt
skal underskrives af bestyrelsen for foreningen og afleveres til formanden inden mødet.
e) Eventuelle afgørelser truffet af mødet, vil kun være en henstilling til de enkelte foreninger/lande
f) Når en delegeret taler til mødet, henstilles der til at man indleder med sit navn og hvilken forening/land
man repræsentere
g) Kun oplysninger der er godkendt af de enkelte landes bestyrelser, og fremsendes af deres sekretær
sendes til World Angus-sekretariatet.
h) Formanden for mødet er værtslandets formand.
i) værtslandets sekretær fungerer som sekretær for mødet.
2.6 Medlemmerne sender kopier af relevant information (fx årlige tidsskrift og andre publikationer) til
sekretariatet som står for distribution til medlemmer.
3. registrering til vedligeholdelse af renracede ANGUS SEED-STOCK GENETIK
3.1 Hver EAAS medlem skal have en opdateret stambogsregistrering enten i egen database eller ved at
dyrene er registreret i et anden database der er oprettet ved et andet EAAS medlem, eller på dyr der er
blevet avlet frem uden for stambogen
3.2Stambogen skal kunne identificere kvæg, der er avlet op fra kilder uden for Stamtavlen.
3.3 Intet dyr er tilladt i stambogen, hvis det har hvid hud over undersiden, for hundyr gælder, på eller foran
navlen, for tyre gælder foran penis. På et ben eller fod, undtagelsen er hvis dyret har et modersmærke, dog
forudsat at huden under de hvide hår er sort. På hundyr er hvide aftegn kun tilladt bag navlen (herunder
yver) På tyre er hvidt kun tilladt på undersiden bag penis ( gælder ikke testiklerne)
3.4 Alle medlemmer bør tage kontakt til de laboratorier der udbyder DNA test, i deres respektive lande, og
anbefaler, at de deltager i ISAG (international sammenligning tests). Medlemmerne bør over for disse
laboratorier gøre opmærksom på at det er ønskeligt at nedsætte et panel der vil arbejde for en ensartet og
sammenlignelig DNA test.
4. PROTOKOLLER for udveksling af genetisk information

4.1 Alle medlemmer bør anerkende de øvrige medlemmers stambog/stamtavler, under hensyntagende til
foreningens og de nationale regler.
4.2 hvert dyr bør have mindst 3 generationer registreret i stambogen/stamtavlen, for at kunne registreres i
andre stambøger/tavler.
4.3 Ved eksport af levende dyr og sæd hvor der er et DNA certifikat, der bekræfter faderskabet, bør det
kunne overføres og bekræftes via stambog/tavle. For embryoner gælder der skal medfølge et DNA
certifikat + et certifikat på mor og far og certifikat på donorkoen.
4.4 Alle medlemmer giver sekretariatet en beskrivelse af deres krav for at optage importerede dyr i deres
stambog/tavler.
4.5 Hver Foreningen/land er opmærksom på genetiske forhold, derfor bør en stambog/ Stamtavle
indeholde oplysninger hvis et dyr et testet for en genetisk defekt, hvor der er en mulighed for den kan give
det videre til afkom.
4.7 Hver forening/land opfordres til systematisk at indberette alle data, herunder krydsreferencer
oprindelsesland (herunder dyr, importerede sæd) og yde elektronisk overførsel af genetisk evaluering. Det
er nødvendigt at oplysningerne er nøjagtige da det giver mulighed for at bruge dem internationalt, og evt.
senere kunne indføre en international avlsværdivurdering.
5. CERTIFICERDE ABERDEEN-Angus-oksekød ORDNINGER
Alle medlemmer skal lave en beskrivelse til sekretariatet med en beskrivelse af specifikationerne for
formidling til deres medlemmer, både til de med mindst 50% og / eller 100% Aberdeen-Angus genetik.
Foreninger/land, der ønsker at gennemføre en certificeret ordning bør have støtte fra andre medlemmer,
der allerede har en sådan ordninger.
6. ANGUS PROMOTION
5.1 Følgende Angus egenskaber kan fremhæves i salgsfremmende aktiviteter:
a) Evne til at tilpasse sig forskellige klimaer som en ren race eller som krydsning med Continental eller
andre europæiske racer.
b) Genetiske egenskaber ved høj frugtbarhed og nem kælvning.
c) Moder instinkt, som resulterer i en høj procentdel fravænnet kalve og fremragende fravænnings vægt og
daglig tilvækst.
d) Høj kvalitet, meget velsmagende kød på forskellige udviklingsstadier, der tillader racen at fungere
effektivt til forskellige slutpunkter og under forskellige ernæringsmæssige krav.
e) til brug for krydsnings avlen, bidrager Angus kød med høj kvalitet uden overdreven fedt med optimal
vægt potentiale, maksimal effektivitet i produktionen, som afspejler høj frugtbarhed, lave
vedligeholdelsesomkostninger og enestående foderudnyttelse.

5.2 Forskellige grupper af Foreninger beliggende i forskellige geografiske områder har tilsluttet sig lokale
produktionsprogrammer og markedsføring.
5.3 fremgang i avlen har en høj prioritet i medlemmernes forening
5.4 Medlemmer sende reklamemateriale, som de mener kan være nyttige for andre medlemmer til World
Angus sekretariat til vider formidling.
7. EUROPÆISKE ABERDEEN-ANGUS ungdomsudveksling
6.1 Medlemmer i de deltagende lande koordinerer udvekslings program i deres land og har selv kontakten
til de udvekslings studerende
6.2 De udvekslings studerende er underlagt en forholdsvis stringent vurdering, inden de accepteres.
6.3 aldersgruppe er 18 - 25 år.
6.4 Den udvekslings studerende er ansvarlig for at arrangere hans / hendes egen rejse, visa etc., betale
billetpriserne til, fra og inden for landets grænser, og medbringe deres egne lommepenge. Værtsfamilien
giver mad og overnatning.
6.5 Medlemmer i hvert land, der ønsker at deltage identificere og arrangere en række af deres medlemmer,
som er villige til at være værtsfamilier til unge fra et andet land, der har en interesse i Aberdeen-Angus
kvæg.
6.6 Varigheden af udvekslingen er minimum en (1) måned, opholdet hos den enkelte værts familie kan dog
være af kortere varighed da den udvekslings studerende har mulighed for at komme til flere værtsfamilier
under sit ophold, derfor bør udvekslongs programmet være fleksibelt.
6.7 Den udvekslings studerende ikke er ansat, og vil derfor kunne opholde sig på et turistvisum. Det
forventes at den udvekslings studerende deltage i de daglige gøremål med dyrene i det omfang det kan
lade sig gøre.

8. gebyrer Medlemskab
Under hensyntagen til omkostningerne ved at opretholde et fast kontor og andre omkostninger, vil man på
det første møde bestemme og godkende de respektive gebyrer.

