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Grovfôrrase nr. 1

ANGUS SOM FAR

Moderat voksenvekt:
Mindre utgifter til vinterfôr, i tilegg dyr som produserer
godt på utmarksbeieter.

Norsk Aberdeen Angus har i alle år hatt et bredt og
langsiktig avlsmål, og har ikke falt for fristelsen med å
avle ensrettet på rask tilvekst og høy klassifisering på
kjøttfylde.
Angus er kjent som den rasen som produsere de beste
«curve bender» dyrene, lave fødselsvekter, høy tilvekst og
moderat voksenvekt.
Lav fødselsvekt, høy tilvekst og moderat voksenvekt er
motstridende egenskaper. Avl på høy tilvekst vil normalt
gi høyere fødselsvekt og fare for vansker ved kalving. Avl
på høyere tilvekst vil normalt føre til høyere voksenvekt på
ku, og en får en økning i kostnader til vedlikholdsfôr.
Angus sine egenskaper som en «curve bender» er en
av grunnene til at den har blitt verdens mest tallrike og
utbredte kjøttferase.
Ammekua sine egenskaper som en god mor stammer50% fra den som er far til ammekua. Angusoksen
er kjent for å produsere gode mordyr, både i renavl og i
kryssninger med andre raser.

Gode mordyr:
Kalver lett, gir livskraftige kalver som er raskt på beina og
finner frem til råmelka selv.
Naturlig kolla:
Alle avkom med minimum 50% Angusgener
er garantert hornløse.
Fremtidsrettet:
Angus er kjent for å produsere kjøtt med god marmorering, alle trender viser mer fokus på spisekvalitet. Angus
produserer godt på egenprodusert grovfôr, egenskapen
med å produsere kvalitet uten å basere seg på importerte
formidler gir trygghet for fremtiden.
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ANGUS ER DEN KJØTTFERASEN i Norge som gir minst kalvings-vansker. Selv om den moderne Angusoksen har fått avlet
frem en meget god tilvekst, har rasen beholdt sine egenskaper som gir lette kalvinger, små nette kalver med stor livskraft.
2-3 kg lavere fødselsvekt kan være forskjellen på om kviga trenger fødselshjelp, eller om den klarer seg selv.
Noe kalvingsvansker %
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Kilde: Storfekjøttkontrollen 2015

Foretrekker Angussemin på kvigene
På Gjølstad gård i Glåmdalen driver Erlend og Guri
Røhnebæk navet i en biffring som ble etablert i 2006.
Erland og Guri tar i mot avvendte kalver fra de andre
besetningene for videre fremforing til slakt. En stor del av
kvigekalvene blir foret opp og inseminert før de blir solgt
som produksjonsdyr til biffringens medlemmer, eller til
andre ammeku produsenter.
Guri er den på gården som følger opp kvigekalvene
som skal bli nye gode ammekuer, hun har gått på Geno
sitt kurs for egeninseminering, og tar seg av alle insemineringer selv. Rundt 100 drektige kviger selges fra
Gjølstad hvert år.
Hun kan fortelle at de med årene har blitt en storforbruker av Angussemin på kvigene, mest på grunn av at
Angus er den rasen som har vist seg og gi minst kalvingsvansker, men biffringens medlemmer har også satt pris
på livskraften kalvene viser når de blir født, og ikke minst
at alle avkom er kollet.
Guri er bevisst på valget av Angus okse når hun inseminerer kviger, aller helst bruker hun avkomstgranskete
eliteokser. Angus har også linjer som gir en større type
dyr, som kanskje ikke er det beste valget på små kviger.
På Gjølstad har de også ca 50 ammekuer. Hovedtyng-

den er av rasen Charolais, men har siste årene gått til
innkjøp av noen Anguskviger, og er i ferd med å bygge
opp en liten stamme av Angus kuer. Erlend og Guri er
opptatt av best mulig økonomi i ammekuproduksjon, og
har fokus på kostnadene like mye som inntektene.
De siste årenes turbulens på verdens råvarebørser har
gjort dem sikrere på at fremtiden i norsk storfekjøttproduksjon ligger i dyr som vokser god på gårdens hjemmeavlet grovfôr.

Vokser godt på liten
kraftfortildeling!!

100 % kollet avkom,
også i krysningsavl!

Kjøttferasen med minst
kalvingsvansker!
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