
Angusavtalen

AberdeenAngus

Økt inntjening også i krysning



BLI MED PÅ ANGUSAVTALEN, ØK 
INNTJENINGEN I DIN PRODUKSJON! Siden Angusavtalen godkjenner slakt som er 

minimum 50 % Angus (Angus som farrase) er 
avtalen inkluderende. Alle som driver med 
storfe i Norge og dekker kravene til avtalen 
kan bedekke sine dyr med Angus og få 
utbetalt et tillegg. 

Dette er høyaktuelt i krysningsbesetninger.
Men også de som driver med renrase kan 
bedekke for eksempel kviger med Angus. En 
del besetninger med intensive raser bruker 
Angus på kviger med   hensyn på en lett 
fødsel. Nå kan disse avkommene leveres på 
Angusavtale for en merpris. 

• Angus, verdenskjent for sine gode 
fødselsegenskaper.
• 100 % kollet avkom, også i krysningsavl.
• Meget vitale kalver.
• Kalvene er raskt på beina og finner råmelka 
selv.
• Meget god tilvekst på moderat 
kraftfòrtildeling, jamfør testen på Staur
• Stort grovfòropptak og utnytter det meget 
godt.
• God tilvekst på marginale beiter.

                

Kategori Vekt , kg Alder (mån.og dag) Fettgruppe

Ung okse 260,1 til 360,0 Maks 18 m. (540 d) 3- tom 5+

Kvige 220,1 kg til 320,0 3- tom 5+

Kastrat 220,1 kg til 320,0 Maks 30 m (900 d.) 3- tom 5+

Ung ku 260,1 kg til 360,0 Maks 33 m  (990 .d) 3- tom 4+

Varetekst Vekt Pris Beløp

Ung okse U (fettl. 4-) 357,10 48,36 17 269,36
Angustillegg 357,10 4,50 1606,95

Leveranseavtale storfe 5 uker 357,10 2,50 714,20
Klassetillegg storfe => U- 357,10 3,50 1 249,85

Kompensasjon fett-trekk 357,10 3,00 1 071,30

Kvalitetstilskudd storfe >=O 357,10 7,50 2 678,25

Distriktstilskudd stofe sone 2 357,10 4,95 1 767,65

Stoppsats slakt 150,00 -150,00

SUM utbetalt 
(inkl. mva.) 

32759,45

ANGUSAVTALE 
PÅ RENRASE OG 
KRYSNINGSBRUKET

Angusokse bedekker ei krysningskvige.

Er det tilvekst i 
krysningsdyr med 
Angus som far?
Oksen i eksempelet slakter seg til 
357 kg, U i klasse og 4- i fett. Dette 
med en oppfòringstid på 12mnd 
og 12 dager. Slaktet ble levert på 
Angusavtalen.

Slaktetilvekst blir 892g pr dag, 
noe som er på høyde med de 
beste intensive rasene!

Far til slaktet var seminokse 
74061, mor var ei krysningsku.

Norsk Aberdeen Angus (NAA) har i en årrekke 
jobbet med en avtale for en merpris basert på 
spisekvalitet. Spisekvalitet defineres som mørt 
kjøtt med mye marmorering. Marmorering 
betyr at fettet sitter i muskelen, noe som igjen 
gir god smaklighet og et saftig kjøtt.

Angus er et merkenavn verden 
over og forbindes med topp 
spisekvalitet nettopp 
på grunn av sine 
gode gener for 
marmorering.

NAA kan i 
samarbeid med 
Prima Jæren, 
Nortura og 
Meny tilby 
produsenter 
å levere slakt 
på denne 
varestrømmen. 
Det utbetales et 
Angustillegg med 
fett-kompensasjon, 
hvis gitte krav til slaktet 
blir oppfylt. Faller man 
utenfor disse kravene vil man 
uansett få et Angustillegg, men da 
uten fettkompensasjon.

Hovedkravet til avtalen er at far til slaktet 
må være 100% Angus, enten stambokført, 
ungdyrkåret eller semin. 

Dette kravet er der for at vi skal ha størst 
mulig sikkerhet for at de gode genene til 
Angus med hensyn på marmorering, blir med 
til sluttproduktet. 

Avtalen er inkluderende.  Du kan bedekke 
andre raser med Angus og ta ut en merpris for 
slaktet. Her er det flere tusen kroner og hente 
på et okseslakt. Det er spesielt gunstig på 
melkebruket, der det er få eller ingen andre 
varestrømmer som utbetaler et kjøttillegg.

En viktig ting for oss alle er selvfølgelig 

økonomi. Her vil Angusavtalen kunne bidra i 
positiv retning for deg som produsent. 

En annen ting er tilfredstillelsen av å se sitt 
eget produkt i en ferskvaredisk, og kunne si 
med stolthet at dette har jeg vært med på å 
produsere.

Alle slakt som blir meldt inn på avtalen 
blir gradert på marmorering.  Det 

er derfor viktig at slaktene 
holder jevn kvalitet. 

Hvis slaktet ikke er 
av god nok kvalitet 

går det i andre 
varestrømmer.  
Konseptet bygger 
på at kunden skal 
få lik kvalitet hver 
gang, og det må 
vi lykkes med.

Det er risikofri 
innmelding. Om 

slaktet ikke holder 
mål på marmorering 

vil du fortsatt beholde 
dine tillegg. Med andre 

ord er det risikofritt for 
deg som produsent.

Angus på krysningskviger, store sjanser for gode 
fødselsforløp.

• Det utbetales et Angustillegg i kr pr kg på 
alle slakt med minimum 50% Angus, untatt 
kategoriene ku og kalv. Slaktene må holde 
minimum klasse O og 2+ i fettgruppe. Rasekrav 
er 100% Angus som far, stambokført, ungdyrkåret 
eller semin.
• Slakt som tilfredsstiller følgende krav vil i tillegg gi 
en fettkompensasjon utbetalt i kr pr kg.  (se tabell).



ANGUSAVTALEN PÅ MELKEBRUKET GIR 
HYGGELIG MERPRIS PÅ HALVKRYSNINGER

Av Espen Schøning Lie, 
kokk, og ansvarlig for ferskvarer i MENY

Med Angusavtalen ønsker MENY, 
Nortura, Prima Jæren og Norsk 
Aberdeen Angus å bidra til å løfte frem 
unik kjøttkvalitet. Økt lønnsomhet for 
hele verdikjeden, og gi kunden trygghet 
for den samme gode kvaliteten hver 
gang. Med andre ord, denne satsingen 
er tett på markedet, dette er kunde-
drevet innovasjon. Med en velsmurt, men 
liten prosjektorganisasjon er vi også tett 
på i hele verdikjeden og kan være raske i 
beslutningsprosessene.

Hvorfor gjør vi det?
Tapssluk: Dagligvaren har vært preget 
av et ensidig prisfokus for å skape trafikk 
til butikkene. Alle taper penger på rødt 
kjøtt. Det er alltid et godt tilbud på biff 

Tabell 10: Kalvingsvansker og fødselsvekter

Rase Kalvinger Noe kalvings-
vansker, %

Store kalvings-
vansker, %

Hanndyr 
fødselsvekt 1

Hanndyr 
Antall

Hunndyr 
fødselsvekt 1

Hunndyr 
antall

Hereford 9 650 5,3 2,7 41,5 1 713 39,5 1 687
Charolais 14 826 5,7 3,1 45,6 4 191 42,9 4 074

Angus 5 556 3,8 1,9 38,7 1 313 36,4 1 266
Limousin 8 813 4,8 3,2 43,3 2 917 40,9 2 858

Kjøttsimmental 2 671 5,2 2,7 46,4 886 42,7 785
NRF 2 050 4,2 2,1 44,6 229 38,3 26

                               Kalvingsvansker på kvige i % Kalvingsvansker på ku i %
Rase Antall Ingen Noe Store Antall Ingen Noe Store
NRF 370 593 87,8 % 8,6 % 3,6 % 732 911 94,3 % 4,0 % 1,7 %

Angus 458 86,7 % 9,4 % 3,9 % 971 96,2 % 2,5 % 1,3 %
Tabell viser samenligning av kalvingsvansker  mellom ren NRF og Angus brukt på NRF i årene 2013-2018

Bonus ved bruk av Angus 
på melkebruket
• Angustillegg og fettkompensasjon på 
halvkrysninger= Økonomisk gevinst.
• 100 % kollet avkom, også i krysningsavl 
= Økonomisk gevinst.

• Rasen med desidert minst kalvings-
problemer i krysning = Økonomisk gevinst-
• Rasen med kortest drektighetstid, kun 278 
dager = Økonomisk gevinst.
• Meget livskraftige  kalver som er raskt på 
beina og klare for råmelk = Økonomisk gevinst.

MENY SATSER PÅ ANGUS
ett eller annet sted, og det har ført til 
at markedspris på rødt kjøtt har vært 
tilsvarende kampanjepris. Dette gjør at 
differansen mellom det kjøttet faktisk 
koster, og det kjøttet burde koste er stor, 
og det har vært utfordrende å lansere 
bra kjøtt til rett pris om ikke historien og 
kvaliteten ligger til grunn. 

Biffbingo! 
Kunden er lei av å betale i dyre dommer 
for «biffgaranti», når spisekvaliteten ikke 
svarer til prisen man betaler. Å kjøpe 
biff i dag er bingo! Det billigste kjøttet 
kan være det beste, og det dyreste er 
av og til ganske trist. Dette fordi vi i dag 
ikke sorterer på kvalitet, rase, størrelse 
eller marmorering. Det hjelper ikke med 
biffgaranti, når gjestene allerede sitter 

forts. neste side

Gjennomsnittlig vekt på Angus oksekalver var 38,7 kg, dette er 5,9 kg lettere enn en ren NRF oksekalv i 
samme år. (tall fra storfekjøttkontrollen 2017)

Nå har du mulighet som melkeprodusent til å bedekke kyr og
kviger med Angus (som det ikke skal rekrutteres etter). Du vil
da kunne få utbetalt et Angustillegg på avkom.

Angusavtalen krever 100 %  Angus som far. Det betyr at 
halvkrysninger på melkebruket er godkjent inn på avtalen. Angus 
som far på melkeraser vil bidra til økt lønnsomhet i slaktet. Du vil 
få et kjøtt-tillegg som få eller ingen andre varestrømmer tilbyr i 
dagens marked. Med 50 % angus er det også større sjanse for å 
få fult kvalitetstillskudd, kontra et renraset slakt. 

Minst risiko med Angus som far i krysningsavl 
Angus er rasen med desidert minst kalvingsvansker brukt 
i krysning på melkebruket. Avkomstgranskede okser med 
gode tall på fødselsegenskaper kan også brukes på godt 
utviklede kviger.  I statistikk på melkebruket fra 2013 til 2018 
er Angus tilnærmet lik med renrase avl når det gjelder ingen 
kalvingsvansker på kviger. På ku har faktisk Angus bedre tall en 
renraset NRF avl. (se tabell)

Angus-krysninger på mjølkebruket

Nyfødt Angus-krysning



til bords etter timevis med matlaging. 
Vi må skape trygghet for at kunden 
får den samme gode kvaliteten, hver 
gang! 

Kunden i endring
Stadig flere holder en kjøttfri dag, en 
dag i uka, eller spiser mindre kjøtt 
nå enn før, men samtidig vil man 
spise kjøtt av en høyere kvalitet. Høy 
spisekvalitet, god dyrevelferd, kjøtt 
fra stolte norske bønder, som holder 
en jevnt god kvalitet hver gang, det 
er MENYs kunder villig til å betale 
for. I tillegg opplever vi at stadig 
flere kunder har oppdaget at fett er 
sentralt for et godt stykke kjøtt, altså en 
dreining i fokus bort fra «jo magrere jo 
bedre».   

Ny standard for klassifisering
Hva vil kunden egentlig ha? Svaret 
er selvsagt mørhet, men smak er 
også avgjørende. Fett = smak og 
derfor er vi over snittet opptatt av 
det intramuskulære fettet i muskelen, 
såkalt marmorering. Når fettet smelter 
under steking frigis masse deilig 
smak.  Derfor klassifiserer vi på dette 
parameteret, etter en skala fra 1 til 6 lik 
det man bruker andre steder i verden.  

Hvorfor Angus?
Angus modnes tidlig, har høyt 
kjøttutbytte og godt og marmorert 
kjøtt. Marmoreringen er dessuten 
jevnt fordelt. Det er marmoreringen 
(det intramuskulære fettet) som gir 
smak, saftighet og mørhet til biffkjøttet. 
Rasen er favoritt hos både kokker 
og matentusiaster og populær i 
biff-nasjoner som USA, Australia og 
Uruguay. Selv om ikke alle forbrukere 
vet akkurat hva Angus er, vil de aller 
fleste forbinde Angus med kjøtt. Spiser 
du biff på 20 biffrestauranter i verden, 

går til produksjon. MENY har jobbet i 
flere år med å etablere salg av nye og 
spennende stykningsdeler i butikk, slik 
som culotte (overgangen fra rygg til 
lår), flank steak (en del helt bakerst på 
slagsiden av dyret), flat iron, dragebiff 
og tri-tip. Dette må jobbes med over tid, 
men vi er godt på vei og målet er å selge 
16-18% av dyret som stykningsdeler. Før 
«resten av dyret» går i kverna passer vi 
på å selge MENYs ferske Angusburger, 
smakfulle Anguspølser, eller Angusdeig, 
og salget øker hvert år. Internt kaller vi 
denne reisen «Reddet fra kverna!» Dette 
er noe vi har jobbet med i mange år, 
men vi ser en økende etterspørsel etter 
tidligere ukjente stykningsdeler, mye 
takket være BBQ-trenden, det autentiske 
mexikanske, eller tex-mex kjøkkenet, 
hvor man ofte benytter stykninger som 
Brisket, flat iron, høyrygg eller flank steak. 

Angus i stadig flere butikker
MENY har jobbet langsiktig med dette 

finner du sikkert Angus på 17 av dem.  
Dette gjør Angus spesielt interessant for 
det norske markedet.

Bedre utnyttelse med nye stykningsdeler
Målet med Angus-prosjektet er ikke bare 
å få frem en mør og smaksrik indre- og 
ytrefilet eller entrecôte, men også bidra 
til at vi kan ta ut en høyere verdi på en 
større del av dyret. Med andre ord, vi 
skal «redde» flere møre og smakfulle 
stykningsdeler fra kverna. I Norge 
har vi hatt en tradisjon for å selge 10-
11% av dyret som biff, mens resten av 
dyret har endt opp som kjøttdeig eller 
karbonadedeig. Det gir dårlig økonomi. I 
andre deler av verden, som f.eks i mellom- 
eller sør Amerika tar 
man ut 16-20% av 
dyret som møre 
stykningsdeler 
til en høyere 
pris enn 
om det 

KLASSIFISERING PÅ MARMORERING OG KVALITET
Som først ute i Norge klassifiserer vi nå kjøttet også på marmorering, etter samme system som 

Stykket skal ha en
fasthet og henge

sammen

Stykket skal ikke
være for lite, og

helt uten fett

Markert fettøye,
og noe

marmorering

Tydelig
marmomering i

filetstykket

Kraftig 
marmomering
i filetstykket og

Svært kraftig
marmomering i hele

kjøttstykket

Ikke godkjent Ikke godkjent Godkjent Godkjent Godkjent Godkjent

SPISER DU BEDRE, LEVER DU BEDRE

prosjektet og vi har bygget det større 
stein på stein. Først var vi i tre butikker, så 
tok vi regionen Hordaland, før vi utvidet 
med Møre og midt-Norge og Agder. 
Vi har også lansert Angus i noen av de 
største butikkene i Oslo og Akershus. Nå 
har vi Angus hele året i 48 butikker, felles 
for disse er at de primært har Angus 
i ferskvarediskene og fullt sortiment. 
De har også noe mer info-materiell 
og har gjennomgått intern kursing på 
prosjektet, rasen og kjøttet. MENY har 
186 butikker i hele Norge, og i alle 
butikker har vi Angusburgere i løsvekt, 
samt Angusdeig og Angusburger pakket. 
I de øvrige MENY-butikkene behandler 
vi Angus som sesongvare, det vil si at vi  
f.eks om sommeren har 4-5 forskjellige 
Angusburgere. Vi jobber også med 
å etablere salg på ulike varianter 
Anguspølser både pakket og i løsvekt.

Langsiktig perspektiv
Veien blir til mens man går, og selv om 
vi ikke på langt nær har nådd taket på 
volum er vi nå godt i gang. Gjennom 
et langsiktig strategisk arbeid finner vi 
volumbehov i takt med oppstrøm av 
råvarer. Med nok Angus til alle MENY-
butikker innen rekkevidde om noen år og 
med gode volum tilgjengelig i en større 
periode av året, kan vi utnytte kraften i 
nasjonal markedsføring. Gjennom dette 
skal vi bygge konseptet sterkere. Angus 
er viktig for MENY.  

Vi er ydmyke over, og stolte av å ha 
så mange gode produsenter med på 
laget! 

forts. fra forrige side

Vi er 
ydmyke over, og 

stolte av å ha så 
mange gode 

produsenter med 
på laget!



Andre faktaark i serien:
• Landskapspleieren • Angus-kua  • Angus-oksen 

• Anguskontakter • Veiing og seminbruk
www.norskangus.no

Angus på krysningskviger, 
store sjanser for gode 

fødselsforløp.

Angus på melkebruket 
gir en merpris på avkom.

Angus, desidert minst 
kalvingsvansker. Også 

i krysning med andre raser.

Angusokse bedekker 
i krysningsbesetning.


