
 

 

 

Årsmelding 

Norsk Aberdeen Angus 

2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           Innkalling årsmøte Norsk Aberdeen Angus 

 

Thon Partner Hotell Victoria Hamar 

Strandgata 21, 2317 Hamar. 
                         

              

  Lørdag 26 November 2022 

 
Program lørdag: 1200-1300 Lunch 

 

   1310  Transport til Staur teststasjon for okser. 

 

     Representant fra TYR viser oss rundt på Staur og  

     gir oss et innblikk i årets kandidater. 

 

   1510  Transport tilbake til Hotellet. 

 

   1530-1600 Pause med litt mat og drikke. 

 

   1600-1800 Årsmøte. 

 

   2000  Festmiddag på Victoriahaven. 

 

Program søndag: 0900  Frokost. 

 

    

 

 

Priser: Årsmøtedeltagere dekker alle reiseutgifter selv, arrangementet ellers er kostnadsfritt. 

 

Overnatting, husk og melde fra om overnatting:  Antall, enkelt eller dobbeltrom og eventuelle 
matallergier.  

  

 

Påmelding til norskaberdeenangus@gmail.com eller 90794273 innen 05. november. 

 

Saker til årsmøtet sendes norskaberdeenangus@gmail.com innen 05. november. 

 

 

Vel møtt! 

 

Svein Eberhard Østmoe 

Leder NAAL 
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 Sakliste Årsmøte 2022 

 
 

 
 1.  Godkjenning av innkallingen. 
 
 2.  Valg av møteleder. 
 
 3.  Valg av to representanter til å skrive under protokollen. 
 
 4.  Styrets årsmelding. 
 
 5.  Regnskap. 
 
 6.  Valg. 
 
  -Valg av leder. 
  -Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. 
  -Valg av medlemmer til avlsutvalget. 
  -Valg av medlem til valgkomitè. 
  -Valg av revisor. 
  -Valg av representant til avlsutvalget i Tyr. 
 
  Valg skal være skriftlig hvis årsmøtedeltagere krever det. 
 
 7.  Fastsetting av medlemskontigent. 
 
 8.  Styrets forslag til arbeidsprogram. 
 
 9. Revidering og godkjenning av avlsplan 
 
 10.  Innkomne forslag, samt saker som styret ønsker behandlet på 

 
                         
 

 

 



 

Styrets sammensetning i 2022 har vært: 
 
 
 

Styret. 
 

Leder.     Svein Eberhard Østmoe 
Nestleder.    Espen Krogstad 

Styremedlemmer.  Eva Stuedal 

     Torfinn Bakke 
     Merethe Mørk 
Varamedlemmer.  Tom Are 

     Hans Petter Eide 
 

Avlsutvalget. 
 
Leder.     Torfinn Bakke 

Medlemmer.   Magnus Ness 

     Arne Petter M. Børresen 
     Halvor Midtsundstad 
 
Revisorer.    Ståle Westby 

     Christer Lien 
 
Valgkomite.    Jørn Terje Dragly 

     Steinar Schanke 
     Harald Dahl 
 
 

 

 



Styrets arbeid. 

 

Styret har jobbet godt i 2022, vi prøver å ha månedlige møter 

for god kommunikasjon. Det har vært behandlet 42 saker i 

styret, i tillegg har vi en del saker som blir behandlet på 

mail/messenger.  

Vi deltar i månedlige info møter med styret i TYR, i tillegg er 

det også andre møter på Teams der vi kan nevne info fra 

avl/fau, jordbruksforhandlinger og andre tema som TYR vil 

formidle til rase og fylkeslag. 

Vi har vært representert på TYR sitt årsmøte og ledersamling. 

Vi har hatt stand på okseauksjonen. agroteknikk og Dyrskùn. 

Arbeidet gjennom året er mye av det samme til sine tider på 

året, men vi prøver samtidig og utvikle organisasjonen i 

positiv retning. Angusavtalen tar mye tid og vi har god 

kontakt med våre samarbeidspartnere som er Prima Jæren, 

MENY og Nortura. 

 

Medlemsmasse 

 

Antall medlemmer var pr 01.10-22 164 inkludert vårt 

Æremedlem Niels Jørgen Aarvik. På samme tid i 2021 var 

antall medlemmer 179. Ingen store forandringer men vi må få 

positiv retning på medlemsmassen. Hvorfor mister vi 

medlemmer? 

 



Årsmøte 2021 

 

Årsmøte i NAA 2021 ble avholdt på Kringler Gjestegård på 

Maura.  

 

Tett oppunder 30 personer samlet seg på Kringler Gjestegård 
lørdag 27 november for årsmøte i Norsk Aberdeen Angus, 
dagen startet med lunsj og deretter ble det fagforedrag før 
årsmøtet startet kl 1600. 

Daglig leder i TYR var først ut og snakket blant annet om TYR 

som organisasjon og eierskap til okser på staur. Salen var engasjert 

og vi fikk til en fin diskusjon. Kristian Heggelund tok over, han 

sveipet innom flere temaer rundt avl. Fødselsindeks, genomisk 

seleksjon og nye avlsverdier på muskel og imf for og nevne noen.  

Takk til foredragsholdere for gode innlegg. 

•  

  Per Sigve Lien 



 

 Kristian Heggelund 

 

 

 

 

 

Den siste halvtimen før det offisielle årsmøtet var det knyttet 
spenning til. Norsk Aberdeen Angus har det siste halve året jobbet 
tett med Meny for og øke tillegget på angusavtalen. Derfor er vi 
stolte av at vi kunne presentere nye betingelser der 
fettkompensasjonen øker med 3,- pr kg i alle kategorier med 
virkning fra 01.01-22 

Fettkompensasjon ung okse, ung ku og kastrat økes fra 3 til 6 
kroner pr kg. Max utbetaling i rent angustillegg blir da 10.50 pr kg 

Fettkompensasjon kvige øker fra 6 til 9 kroner. Max utbetaling i rent 
Angustillegg blir da 13,50 pr kg. 

 



 

Årsmøtet startet kl 1600 og det var 16 stemmeberettigede til stede. 
Leder gikk igjennom årsmelding og regnskap, alt godkjent av 
årsmøtet. Avlsplan ble gjennomgått og det ble vedtatt en del 
endringer som skal godkjennes på neste styremøte i TYR. Ellers var 
det god stemning og gode diskusjoner. 

Valget foregikk uten benkeforslag og valgkomiteens innstilling ble 
stående. 

Harald Dahl takket for seg i avlsutvalget. Takk for innsatsen du har 
gjort for NAA gjennom ditt verv. 

 

 

Vi ble 27 personer som samlet seg til årsmøtemiddag, vi spiste godt 
og det ble delt ut litt heder og ære til avlere av semin og eliteokser. 
Det ble også foretatt premieutdeling i vår digitale utstilling.  

Elitediplomer gikk til Funnaune Angus for oksen 74074 Lakris av 
Funnaune og til Krogedal Angus for oksen 74075 Laurens av 
Krogedal 

Semindiplomer gikk til 74098 Poseidon av Høystad, 74099 Putin av 
Nordstu og 74100 Hovin Power. 

Norsk Aberdeen Angus Gratulerer! 

 

 

 



Annonser 2022 

Annonser i fagblad er vi i styret opptatt av, vi tror det er viktig å vise 
seg frem med jevne mellomrom. Det har blitt annonsert i alle 
utgaver av TYR magasinet, vi har også avertert hyppig i Buskap. 
Annonsene har hatt et innhold om norsk semin og Angusavtalen. 

 



 

 



Okseauksjonen på Staur. 

 

Auksjonen på Staur er gjennomført og det ble et flott arrangement som startet 
fredag med sosialt samvær og fagforedrag. 

Auksjonen av angus ble startet med litt show da Finansminister Trygve Slagsvoll 
Vedum entret podiet og auksjonerte bort salgsoksen Ra av Høystad 

 

 

Finansminister Vedum og Kvæken. 

 

Angusoksene var lettsolgte og alle okser skiftet eier for gode priser, 
høyest gikk testvinner og 1. semin Real Quality av Vølstad etter en rask 
budrunde klubbet Håkon Marius inn oksen for 150.000,- De to andre 
seminoksene fikk også anstendige priser og endte på 70.000,- 

 

 



 

Priser: 

• Real Quality av Vølstad: 150.000,- 
• Li`s Roll in One: 70.000,- 
• Rasken av Bognes: 70.000,- 
• Romeo av Bognes: 60.000,- 
• Ra av Høystad: 54.000,- 
• Rex av Nordstu: 62.000,- 
• Raymond av Nordstu: 56.000,- 
• Randonee av Bognes: 60.000,- 
• Rune av Oppstad: 60.000,- 
• Ragnarok av Høystad: 57.000,- 
• Rasken av Vølstad: 57.000,- 
• Renault av Nordstu: 54.000,- 
• Rask av Funnaune: 54.000,- 

Fine priser på alt av angusokser og snittet ble 66.461,- 

 

 

Bålpanna er god å varme seg ved. 



 

 

En vellykket auksjon i fint vær og god temperatur, fornøyde 

ammekubønder gikk rundt og smilte i vårsola. Tydelig at et godt 

krav fra faglagene, og endelig litt sosialt samvær etter en lang 

pandemi var godt for de fleste. 



 

 

 

Et minus må nevnes, hybridauksjon var ikke vellykket. Det tekniske 
gikk knirkefritt men det tok alt for lang tid. Vi må nok tilbake til 
telefonbud i fortsettelsen. 

Norsk Aberdeen Angus gratulerer alle kjøpere og selgere og takker 
for en flott helg i hyggelig selskap. 

 

 



TYR årsmøte 2022 

 

  

TYR`s årsmøte ble avholdt på Hamar 28-29 mars. Norsk Aberdeen Angus var 
representert med to utsendinger. Årsmøte gikk i rolige former , gode diskusjoner og 
innlegg. Alt i alt en vellykket samling for TYR på Hamar. 

Styreleder Erling Greseth åpner årsmøtet 2022 

 

 

Saken om TYR-eide okser på staur har det blitt jobbet mye med det siste 
året, raselagene har vært involvert i flere omganger og styrets innstilling 
ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. Raselagene benyttet seg av taletid, og 
det ble poengtert av blant annet Angus at vi må ha større overføringer ned 
på besetningsnivå. Vi ser en negativ trend i avlsarbeidet og dette må vi få 
snudd umiddelbart 



Per 

Ivar Laumann presenterer innstilling til TYR-eide okser 

 

 

 

 

Heder og ære ble utdelt på Årsmøtet. Eliteoksen 74061 Jens av 
Grani toppet lista og ble kåret til årets Biff Natur okse, i tillegg ble 
han vinner av den gjeve avlstatuetten. 

Norsk Aberdeen Angus Gratulerer. 

BIFF NATUR: Angusoksen 74061 Jens av Grani har vært inne på 
lista i flere år, og rykker i år helt opp på topplasseringen. Jens av 
Grani utmerker seg med å være jevnt god for alle egenskapene som 
går inn i beregningene og klatrer dermed helt til topps i år. 



Biff Natur ble delt ut av Nortura, representert av Styreleder Trine Vaag og Fagsjef storfe, 

Asgeir Svendsen 

 

 

Avlstatuetten tildeles til beste granskede eliteokse. Samme okse 
kan ikke vinne avlsstautetten to ganger. 

Årets vinner ble utnevnt til Eliteokse i 2019. Oksen avler god tilvekst 
og høy slaktevekt, han er god på moregenskaper, spesielt døtrenes 
melkeevne. Han hadde ved granskingen en totalindeks på 121, 
denne økte ved siste kjøring til 122.  Oksen har 98 i fødselsindeks, 
118 i produksjonsindeks og morindeks på 122. 

Oksen var testvinner for rasen i 2015 og har vist seg som en svært 
god allroundokse. Årets avlsstatuett går til Aberdeen Angus-oksen 
Jens av Grani 

 



 

 

Harald Dahl og Kirsti Mæland, som fortjent fikk avlsstatuetten kunne 
ikke være tilstede – og da var det ekstra hyggelig at far Trond Dahl 
som faktisk var oppdretter av Jens av Grani kunne ta i mot prisen. 

Trond Dahl mottar avlstatuetten, den ble delt ut av TYR representert av Erling Greseth og 

Solveig C Hoff. 

 

 

 

 

 



Hjemmeside. 

 

Vi prøver å legge ut saker av interesse på vår hjemmeside 
og føler at vi gir ut god og nyttig informasjon der. Alt kan 
forbedres og vi tar gjerne imot innspill fra dere medlemmer 
på hvordan vi kan få en enda bedre hjemmeside med 
relevant stoff. 

www.norskangus.no 

 

 



Facebook. 

Vi drifter to facebook sider, den ene Norsk Aberdeen 
Angus er en ren foreningsside der vi deler alle saker fra 
vår hjemmeside og kommer med nyttig informasjon til 
våre medlemmer og følgere, siden har ca 1900 følgere. 

  

Den andre siden er en side der alle kan poste relevant 
stoff om Angus. Bilder fra hverdagen, salg av livdyr og ikke 
minst spørsmål og utfordringer i drifta. Ingen spørsmål er 
dumme og vi har en veldig god tone på vår side. Fortsett 
med det, flott med en side der alle respekterer hverandre 
og kan kommentere uten og være nedlatende om andre. 
Siden heter Norsk Aberdeen Angus forum og har 1892 
medlemmer. 

 



Anguskontakt. 

Det er gitt ut et nummer av anguskontakt i 2022, det er 
mye arbeid og produsere et blad og gode artikler er 
vanskeligere for hvert år som går. Er det noen som har et 
bidrag eller tips til nye retninger for bladet er vi veldig 
glade for det. 

 



Angusavtale. 

Angusavtalen ruller videre og er et meget godt bidrag til 

produsentøkonomien og ikke minst til det nasjonale 

avlsarbeidet. Det er nå ca 1800 produsenter som har tegnet 

angusavtale hos Nortura. Den voldsomme økningen i 

seminsalget er et resultat av denne avtalen og er gull verdt 

for oss. På sist årsmøte ble det økte tillegg på avtalen og det 

er nå også muligheter for å melde inn Angus gourmet ku. 

Slakt som treffer på avtalen gourmet ku vil få et angustillegg 

på 3,- pr kg. Denne avtalen gjelder bare for slakt med 100% 

angus. 

En utfordring med avtalen er at slaktene skulle vært jevnere 

fordelt utover året, det jobbes med løsninger på dette. 

Vi er stadig i møter med Prima og Meny og er tett på avtalen 

som forening. I høst er vi i forhandlinger om den videre 

avtalen mellom NAA og Prima, vi har trua på et fortsatt godt 

samarbeid. Et samarbeid som gavner den norske avl på 

Aberdeen Angus  

 



Medlemsfordeler. 

Vår intensjon er å fortsette med overføringer til våre 

medlemmer. Medlemsfordelene og størrelsen på disse  

avgjøres av styret i inngangen av hvert år. Dette er avhengig 

av vår økonomi, og styres ut ifra det. 

For året 2022 har vi hatt medlemsfordeler på stambokføring, 

innkjøp av vekt og sensehub. 

 



 

 

  



 

  

 



Angus på Island 

Leder i Norsk Aberdeen Angus ble invitert til Island for å holde foredrag om Angus 
avl i Norge, både foreningsmessig og på besetningsnivå. I tillegg var vi rundt på 
forskjellige gårder og på karantenestasjonen for embryo avkom fra Norge. 

Oppholdet startet med en lang biltur opp til Nordlandet, der overnattet vi 
og dagen etter var vi i fjøset til Bessi, et stort fjøs med flotte og lettvinne 
løsninger. Kristian Heggelund fra TYR var også invitert med på turen, han 
sto for opplæring i lineær kåring til rådgivere på Island. 

Opplæring i lineær kåring hos Bessi. 

 

Turen gikk så til sørlandet, Selfoss var basen for resten av 
oppholdet. Nautis hadde generalforsamling og leder i NAA, Svein 
Eberhard Østmoe holdt her et foredrag om Angusavl i Norge. 
Kristian Heggelund fra TYR holdt også et foredrag om avl på 
nasjonalt nivå og teststasjonen på Staur. Det var 15-20 personer 
tilstede fysisk, foredragene ble også vist digitalt så interesserte 
bønder over hele Island kunne følge med. Spesialisert 
kjøttproduksjon på kjøttfe er nytt på Island så vi opplevde engasjerte 
og lærevillige bønder som satte stor pris på vårt besøk og 
erfaringer.  



 

 

 
Foredrag på Generalforsamlinen til Nautis 

 

 

 

 



 

 

Etter 48 timer på Islandsk jord kunne vi komme inn på 
karantenestasjonen. Vi foretok da en lineær kåring av oksene som 
sto her, noen av disse skal tappes for semin og deretter selges til 
Islandske bønder. Kristian kurset to rådgivere som hadde erfaring 
på melkeku og det ble også gjort en vurdering på to drektige kviger 
som skulle selges.. Angusdyrene fra det norske embryoprosjektet er 
av god standard og islendingene er meget glade for å kunne 
importere den beste genetikken fra Norge. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kåring av okser på karantenestasjonen 

 

 

 

I andre enden av karantenestasjonen går kuer med årets kalver, 
dette er en ny sone med sluse og bytte av klær og fottøy, mange 
flotte kalver som skal gi bøndene tilgang på ny genetikk som vil 
heve standarden på kjøttproduksjon. 

 



 

 



 

 

Siste dagen var vi på to gårdsbesøk først hos Hulda og Tyrfingur, de 
driver med sau og storfe. De har også en egen fabrikk der de 
produserer garn av lokal ull og ferdige produkter.  

Den andre gården drives av Jon Ørn og her er det spesialisert 
kjøttproduksjon. Avlsoksen som går her er 0001 Visisr, dette er den 
første embryokalven som ble født på Island. 



 
drikkekar med naturlig varmt vann hos Hulda og Tyrfingur  

 

 

 
‘   0001 Visir, første embryokalven som ble født på Island. 

 



 

 

 

 

 

Takk til alle på Island som gjorde dette til en flott tur, veldig 
inspirerende med engasjerte og lærevillige bønder. Med ny norsk 
genetikk og kunnskap om kjøttproduksjon på storfe er vi trygge på 
dett vil bli en god reise for Islandske produsenter. 

 

 

 



Angusauksjon på Island. Dette er dyr med genetikk etter embryosamarbeidet med 
Norge. Det ble solgt okser, ungkviger og to drektige kviger. Auksjonen er litt 
annerledes en vi er vant med i Norge og foregår som følger: Budene er sendt inn i 
lukket konvolutt. Budene åpnes i et møte som også ble vist digitalt. Kjøpere kan kun 
få tilslaget på max en okse og ei kvige. 

Dette gjør at det blir en auksjon der du kan ha fått tilslaget på flere dyr en 
du får kjøpe, da må du velge en av de. De andre kan da håpe at de får 
tilslaget på førstevalget sitt selv om de har det nest høyeste budet. Dette 
gjør også at prisene blir relativt høye, tar du i for lite og ikke får budet er det 
et år til neste sjanse på renraset Angus fra Nautis 

Ungokse solgt på Island 05.07-22 



Salgssummene var gode og ungoksene ble solgt med en 
gjennomsnittspris på 107.000 nok og varierte fra 85.670,- til 
138.200,- Ungkvigene ble solgt for priser mellom 41.700,- og 
56.000,- og de to drektige kvigene ble solgt for 92.000,- pr stk. Det 
var første året det ble bydd fram kviger på auksjonen og det gjorde 
det nok litt ekstra spennende når det gjelder å treffe riktig prisnivå 
på budet. 

Markedet på Island og auksjonsformen kan ikke sammenlignes 
med Norge, men en spennende auksjonsform som gjør samarbeid 
mellom flere produsenter vanskelig på auksjonsdagen og budene 
blir i utgangspunktet høye. 

Ung kvige solgt på Auksjonen 05.07-22



Drektige kviger solgt i dag 05.07-22 for 92.000,- pr stk. 

 

 

 

 

Ungoksene som ble solgt skal tappes for semin og så kjørt ut til 
sine nye eiere. To av ungkvigene er skyllet for embryo og alle er 
klare for å treffe sine nye eiere. 

 

 

 

 



Dyrskùn 2022 

 

Endelig var det klart for Dyrskùn igjen etter en covid pause. NAA 
stilte på stand fredag og lørdag. Mye folk og mange trivelige 
samtaler. 

I år fikk vi til smaksprøver av Angusburger i samarbeid med Prima 
Jæren og Meny, lang kø for å få seg litt kvalitetskjøtt. 

 

Lørdag var det utstilling og to produsenter stilte med dyr, Kristian 
Heggelund fra TYR bedømte dyrene løst i ringen. Takk til Elisabeth 
Haugarne og Karl Gustav Lofthus som stilte med dyr både til 
utstilling og visning hele helga. 

Karl Gustav stakk av med seieren i Angus, NAA gratulerer. 



 

Utstilling 

 

Angus på TYR standen. 



Vektregistreringer. 

Takk til dere alle som registrerer vekter, dette er et meget viktig 
avlstiltak i egen besetning og ikke minst i forhold til nasjonal avl. 

Dessverre ligger vi lavt på registreringer og vi har problemer med å 
øke andelen, dette er noe alle bør kunne bidra med og vi oppfordrer 
alle til å ta i et tak i 2023. 

ANGUS med vekter i 2021: 

Fødselsvekt: 55%,  K200 23%,   K365 20% 

 

 

 



Seminsalget. 

 

Seminsalget er helt fantastisk og det er nesten vanskelig å ta inn 
over seg den voldsomme utviklingen. Angusavtalen er selvfølgelig 
den store driveren her, salget på melke og krysningsbruket står for 
den største økningen.  

Selv om vi har en liten økning i renrasepopulasjonen har vi mye å gå 
på. Så kom i gang med inseminering og bruk norsk semin. 

 

 

 



Denne kan vi glede oss over! Aberdeen Angus er kjøtferasen 

med mest seminsalg så langt i 2022 

 

 

 

 

 

 

Angus antall solgte doser historisk, 2022 pr 01.10 : 

 

 

 

 



Historiske salg av semin på melkebruket. 

 

Tabellen under viser at salg på melkebruket er i sterk vekst, Y-

semin er et produkt som vil bli mer etterspurt i fremtiden og 

vi må rigge oss så vi er leveringsdyktige på Y- okser med god 

genetikk for spisekvalitet. 

 

 
Tall skiller ikke på norsk, import og semin solgt av andre tilbydere. 

 

 

 

 



Trender i avlsarbeidet. 

NAA har holdt en stødig retning i avlsarbeidet og vi ser på 

utviklingen at tålmodighet er nødvendig. 

  

 

 



Årsmelding fra avlsutvalget 

 

Avlsutvalget har bestått av Halvor Midtsundstad, Magnus 

Ness, Arne Petter Meinich Børresen og Leder Torfinn Bakke. 

 

Avlsutvalget har hatt møter med Tyr angående avl. Teams 

møte angående uttak av okser etter endt test på Staur. Hvor 

avlsutvalget var enig i Tyr`s innstilling. 

 Har vært 4 teams møter angående inntak av okser til ny 

testomgang på Staur. Der hadde vi 17 plasser men fikk 2 

plasser ekstra siden annet raselag ikke hadde nok okser til å 

fylle sine plasser. Vi skulle gjerne hatt litt bredere spredning 

på genetikken å kunne velge blant. Men har endt opp med 8 

okser etter Millah Murrah Nuggent, 9 etter Kid av Vølstad og 

2 etter Lakris av Funnaune. Så langt har testen gått bra! 

Leder var også med i møte etter endt test på staur, i 

testutvalg. Hvor endelig uttak for alle raser ble bestemt. Har 

også deltatt i avlsrådsmøte på Teams og fysiske møter på 

Hamar. 

Avlsutvalget har deltatt i teamsmøte med styret i NAA, samt i 

et møte med Tyr. 

 

 



 

 

Når det gjelder import så har det så langt gått svært bra! Vi 

fant 2 okser hos Te Mania i Australia som var ok for import. 

Te Mania Nebo vtmn424 og Te Mania Garth vtmg67, begge 

oksene skal vær gode på fødsel, moregenskaper og IMF, med 

svært god sikkerhet. Disse er bestilt og skal være på vei til 

Norge! Vi har også sett om vi fant noe rød genetikk og har 

forespurt om enkelt okser men foreløpig ikke fått svar på om 

di er godkjent! 

Fortsett det gode arbeidet. Stambokfør, kår, Inseminer, veie 

og registrere så fortsetter framgangen for rasen. 

 

Mvh 

Torfinn Bakke 

Leder av Avlsutvalget i NAA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag til arbeidsprogram for 2023 

 

1. Øke seminsalget på renrasebruket. 

2. Øke vektregistreringer, flere aktive avlsbesetninger. 

3. Okseauksjonen, andre messer. 

4. Spisse avl på IMF/Angusavtale 

5. Medlemsblad, annonser. 

6. Angus på Island. 

7. Vervekampanje medlemmer 

 

 

Styret vil til slutt takke dere alle for deres bidrag i 2022. 

Det er tøffe tider for mange. Utgiftene har økt 

dramatisk, men vi håper dere fortsatt har engasjement 

for rasen og at dere klarer å prioritere litt avlsarbeid i  

2023. Gentester og vektregistreringer er et viktig bidrag 

for avlsfremgangen vår. 

Lykke til med vinter sesongen, så får vi håpe det blir mye 

god genetikk rundt omkring i våre fjøs. 

 

For styret. 

Svein Eberhard Østmoe 

Leder NAA 


