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                                            Innkalling årsmøte Norsk Aberdeen Angus

Kringler Gjestegård
Åsvegen 775, 2032 Maura

                        
             

  Lørdag 28 November 2020

Program lørdag: 1200-1300 Lunch

1300-1415 Kristian Heggelund, TYR
Kvige oppdrett til liv eller slakt. Kåring av hundyr.
Oksevalg til kviger av forskjellig type.  ++
Fødselsindeks.

1415-1445 Pause med litt mat og drikke.

1445-1545 Rune Lostuen, Felleskjøpet 
   Valg av kraftfòr og fòrstyrke.

Vitaminer og mineraler.
Formel Linnea Biff.

1600-1800 Årsmøte.

1900-1930 Sosial halvtime med litt godt i glasset før middag.

1930 Festmiddag.

Program søndag: 0900 Frokost.

NB!  Årsmøte er flyttet til nettløsningen Teams pga covid 19

Påmelding til norskaberdeenangus@gmail.com innen 15 november

Vel møtt!

Svein Eberhard Østmoe
Leder NAAL

mailto:norskaberdeenangus@gmail.com


Sakliste Årsmøte 2020

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 2020 har vært:

Leder. Svein Eberhard Østmoe
Nestleder. Espen Krogstad
Styremedlemmer. Eva Stuedal

Torfinn Bakke
Merethe Mørk

Varamedlemmer. Tom Are
Tore Kyllingmo

Medlemmer i avlsutvalget.

Leder. Torfinn Bakke
Medlemmer. Steinar Schanke

Harald Dahl
Halvor Midtsundstad

Revisorer. Ståle Westby
Jan Egil Ringli

Valgkomite. Elisabeth Haugarne
Hans Petter Eide
Jørn Terje Dragly



Styrearbeid.

Vi har avholdt 5 styremøter i året som har gått, alle møter har vært
telefonmøter. Styret har behandlet 29 saker. Møtene har dreid seg 
om Deltagelse på messer, medlemsblad, annonser, avlsrelaterte 
saker som avlsplan, fødselsindekser ol.

Norsk Aberdeen Angus har vært representert på TYR sitt årsmøte 
med to representanter og TYR sin ledersamling. Det har også vært
andre møter med TYR, alle disse møtene har foregått på Teams sin
plattform. Leder har også vært på to evalueringsmøter for 
angusavtalen sammen med Nortura og Prima Jæren og møter i 
styringsgruppa for prosjekt: Meny Angus.

Avlsutvalget har vært representert på TYR sine avlsråds møter.

Medlemsmasse.

Antall medlemmer var pr 15.10-20 168 stk, inkludert vårt 
æresmedlem Niels Jørgen Aarvik.
Det er en liten nedgang fra 174 til årsmøtet i 2019, men vi kan vel 
kalle det stabilt.

   



Årsmøte 2019.

Lørdag 30. november var det samling på Helgaker Gård for 
årsmøte i NAAL. Rundt 25 personer hadde tatt turen til Gran
og det må vi si oss fornøyd med.

Dagen startet med lunsj og kl 1300 var det klart for Espen S.
Lie fra MENY, han holdt et meget godt foredrag om Meny 
sin satsing på Angus. Her er det ingen tvil om at de er 
strålende fornøyd med Norsk Angus, og at de har 
langsiktige planer for prosjektet.

Avlsforsker Katrine fra Tyr tok over og holdt et interessant 
foredrag om avlsverdier og starten på genomisk seleksjon. 
Mange spørsmål fra salen, så det var tydelig at temaet falt i 
smak.



Årsmøtet startet kl 16 og ble gjennomført etter planen, gode 
innspill fra de oppmøtte. Hyggelig at det er såpass mange 
som engasjerer seg og spesielt gledelig at det var noen nye 
fjes og se.

Etter årsmøtet var hevet møttes vi til en drink, før vi satte 
oss til bords for årsmøtemiddag. Maten var meget bra, vi 
fikk en aquavitgravet angus til forrett og en Angusfilet til 
hovedrett. Rikelig servert så alle kunne gå godt forsynt fra 
bordet. Under middagen ble det delt ut diplomer for nye 
Eliteokser og Seminokser. Nordstu og Grani Angus fikk 
heder for Eliteoksene 74060 Junior av Nordstu og 74061 
Jens av Grani. Høystad Angus fikk for 74085 Nanook av 
Høystad. Bognes og Haukabø Angus, som også har 
seminokser var ikke tilstede. 

Årsmøte ble avsluttet søndag morgen med felles frokost, 
takk til alle engasjerte avlere som møter opp og gjør dette til
en hyggelig opplevelse. 



Annonse 2020.

Det er kjørt en annonse i år, den bruker vi i alle nummer av TYR
magasinet og noen utgaver av Buskap.



Okseauksjonen på Staur.

Da var en annerledes auksjon, grunnet covid 19. Auksjonen 
ble ikke avholdt som fysisk auksjon men som en 
nettauksjon.  Auksjonen fungerte tilsynelatende bra, men 
det kan virke som at enkelte trodde de hadde tilslaget på 
okser, men som viste seg var overbydd pga 
tidsforsinking/forskjeller på pc. Alt i alt en vellykket auksjon,  
med noe forbedringspotensiale. Vi får håpe dette var et 
engangstilfelle og at vi i 2021 igjen kan samles på Staur.

Bilder av seminokser.



Bilder av seminokse og reserve.

Norsk Aberdeen Angus gratulerer alle oppdrettere med okser på staur. 
Og spesielt oppdrettere av seminokser: Lillebakken Angus, Holen 
Angus, Mørk Angus og Hovin Angus



Hjemmeside.

Hjemmesiden prøver vi og være aktive på, og legger ut saker så 
fort vi ser at noe kan være til interesse for våre medlemmer. Er det
noen der ute som har saker som kan være av relevans er det bare 
og kontakte leder i NAA. 

Siden finner dere på: www.norskangus.no

Facebook.

Facebook er et sosialt medie som ammekufolket bruker aktivt, vi 
deler alle våre saker fra hjemmesiden på facebooksiden Norsk 
Aberdeen Angus og Norsk Aberdeen Angus forum. Sidene har 
henholdsvis 1806 og 1097 følgere.

Vi har også en side som heter Aberdeen Angus livdyr, denne siden 
var ment som en ren livdyrside men fungerer bare sånn passe, da 
facebook stopper en del annonser som omhandler salg av dyr. Vi 
vurderer og legge ned denne siden og flytte livdyrtrafikken over 
på Norsk Aberdeen Angus Forum.

http://www.norskangus.no/


Anguskontakt.

Det er også i 2020 produsert en utgave av Anguskontakt. Vi kunne
sikkert ha produsert flere utgaver men det er arbeidskrevende og 
gjøres på dugnad. Derfor har vi satset på en utgave med 
matnyttige artikler. Tips om artikler mottas med takk.



Messer.

Vi hadde planlagt deltagelse på Dyrskùn med utstilling av dyr og 
stand. Vi hadde et par møter med TYR om planlegging, men fant 
fort ut at dette var det ingen vits og bruke mye ressurser på. 
Covid19 satte en effektiv stopper for all planlagt aktivitet i 2020. 
Vi får håpe situasjonen bedrer seg for 2021 så vi igjen kan komme
oss ut og promotere vår rase og ikke minst treffes igjen med 
sosialt samvær.

Angusavtalen.

Angusavtalen går virkelig godt og er en stor suksess. Antall kg inn
på avtalen er i stadig vekst, volumet er nå så stort at vi i høst 
kunne åpne for innmelding i alle uker. Dette er et stort framskritt, 
nå trenger ikke produsenten og planlegge så langt frem i tid.

Meny og Prima Jæren er veldig godt fornøyd med produktet og 
det er stadig i vekst med implentering av flere butikker. Vi kan 
være stolte produsenter når vi går inn på Meny butikkene og ser 
reklame for Norsk Angus. Meny har også vært rundt på noen 
utvalgte gårder og lagd reportasjer, disse kan finnes på Meny.no 
under tema.

NAA er en viktig samarbeidspartner i prosjektet, og vi jobber 
målrettet for at avtalen skal bli enda bedre for produsenten. 



Angus på Island.

Angusprosjektet på Island går sin gang og nye embryo ble lagt inn
i vår. Det er også eksportert semin av 74061 Jens av Grani til 
Island. Dessverre er tilslaget på embryo noe under det vi hadde 
håpet på, men det blir stadig nye tilskudd i stammen.

De eldste embryoksene fra norge er tappet på Island og selges til 
bønder der, de første 2. generasjons anguskalver er allerede født.

                                                          Kviger født 2019

Embryokvigene som ble født i 2019 er nå inseminert med 74061 
og vil gi et viktig tilskudd i prosjektet.



Krysningskvigekalv født hos Baldur Helgi Benjaminson, med  Norsk Embryokse Draumur som Far.

Forhåpentligvis blir det født 16 renrasede kalver på Island til 
sommeren, 13 etter 74061 Jens av Grani og tre etter 74028 Emil 
av Lillebakken. Det vil også komme renrasede kalver etter den 
Norske embryoksen Draumur.

                                                Embryokalver født i 2020



Kampanjer.

Vektkampanjen fra i fjor er videreført og hittil har vi betalt ut 
tilskudd til ei vekt. Nytt av året er stambokkampanje, denne vil vi 
ha oversikt over ved årsskifte.

Norsk Aberdeen Angus (NAA) har som mål og få flere av våre 
medlemmer til å registrere fødsels og 200 dagers vekter.
 «Vi vil i 2020 bidra med en engangs sum til de som investerer i 
vektutstyr. 
For og kunne få bidrag må du være medlem i NAA og investere i 
vektutstyr som er forenelig med å veie fødsel og 200 dagers vekt. 
(veieceller, veieboks ol.)
Bidrag fra NAA utbetales til deres konto mot fremvisning av 
kvittering på investering gjort i 2020» 
Påmelding for bidrag sendes til: 
norskaberdeenangus@gmail.com
Bidrag til investering i vektutstyr fra NAA: 4000,-

NAA ønsker også å øke andelen av stambokførte hundyr av
rasen. Alle medlemmer får derfor refundert 250,- pr dyr av 
utgifter forbundet med stambokføring. Det eneste du som 
produsent trenger og gjøre er å stambokføre dyr. Tyr vil 
skrive ut en rapport og pengene vil bli utbetalt på nyåret. 
Denne kampanjen gjelder hundyr av rasen Aberdeen Angus.



Norsk Semin.

 Vi vil takke alle som bidrar i vårt avlsarbeid og bruker Norsk
semin. Vi opplever et eventyrlig seminsalg og vi er 
takknemlige for alle som er med og driver rasen vår 
fremover.

Desverre fikk vi et problem med seminoksen 74085 Nanook 
av Høystad. Det finnes vel ikke en okse i Norge som har fått
kvalitetssjekket sæden mer grundig en denne oksen. Den 
ble tappet for konvesjonelle doser og kjønssepparert for Y-
semin hos Cogent i Engeland og separert for X-semin her 
hjemme i Norge. Alle prøver viser en meget god mobilitet på
opptinte doser, men den gir få eller ingen drektigheter.

Det jobbes godt med denne oksen nå og målet er å finne en
genfeil som kan avsløres med blodprøve i fremtiden. Siden 
dette er andre oksen på kort tid med dette problemet testes 
nå alle ungokser av angus i felt, for de slippes på sædruta.

En kjedelig sak for TYR, Geno og ikke minst kjøper og 
selger av oksen.



Men er det noe vi kan glede oss over som raselag er det 
seminsalget, som stadig når nye høyder.

Seminsalget har stor betydning for vårt avlsarbeid, både når
det gjelder sikkerhet på våre ungokser og slektninger av 
disse. Seminsalget har også en innvirkning når det gjelder 
vår deltagelse på  teststasjonen for okser. Så igjen, takk 
skal dere ha og fortsett det gode avlsarbeidet rundt i landet 
vårt.



Årsmelding fra Avlsutvalget

Avlsutvalget har bestått av Harald Dahl, Steinar Schanke, Halvor Midtsundstad og Torfinn Bakke. 

Året startet og sluttet for oss med å velge ut nye Eliteokser. Det var 74060 Junior av Nordstu og 
74061 Jens av Grani som ble vurdert. Begge fikk eliteoksestatus for 2020 omgangen. 
Vi har hatt møte for uttak for i år også men det blir ikke endelig bekrefta før etter avlsverdikjøringa 
i Desember. Men at 74068 Kid av Vølstad blir ny eliteokse og 74043 Hovin Hauk går ut som 
eliteokse det er klart.

Når det gjelder Import okser så er dette fortiden litt uavklart!                                                               
Vi hadde tidlig klar 2 okser som var ok. Etter ei stund så viste det seg at en av oksene som vi ville 
ha ikke var tatt alle prøver av og heller ikke mulig å få tatt disse, så dermed var han ikke mulig å få 
inn. Vi / Tyr driver å sjekker noen okser som vi håper skal vær ok. Vi har en okse som er ok, det er 
Millah Murrah Nugget N266pv. Vi vil finne en til for sesongen 2021

Staur.                                                                                                                                                       
Vi har 13 testplasser på Staur i år også. Disse er fylt opp med avkom etter 74028 Emil av 
Lillebakken, 4 stk. 74047  Ivar fra Li, 3 stk. 74082 QHF Disciple,5 stk og 74083 Thomas Tour of 
Duty, 2 stk!        
Når det gjelder Emil av Lillebakken så hadde vi styremøte angående om kalver etter han skulle tas 
inn. Han var på det tidspunktet vi vurderte kalvene hans  i Gul gruppe i forhold til Tyr`s Overordna 
Avlsplan og Tyr`s styre måtte godkjenne at vi tok kalver inn. NAA var enig i at vi skulle ta inn 
kalver som var kvalifisert etter vår avlsplan. 
  
Avlsutvalget håper at mange har inseminert med  prioriterte okser i år. Vi håper på flere plasser i 
2021 og vi trenger dermed flere kalver å velge blant.                                                                            

Torfinn Bakke 
Leder av Avlsutvalget

74068 Kid av Vølstad



Forslag til Arbeidsprogram 2021.

• Øke seminsalget.
• Øke vektregistreringer.
• Okseauksjonen og annet avlsrelatert arbeid.
• Medlemsblad, annonser og eventuelle messer.
• Angusavtalen.
• Angus på Island

Det har vært et annerledes år for oss alle og jeg håper dere har 
klart dere godt igjennom denne krisen. Vi får satse på at  2021 blir
et år tilbake til normalen, så vi igjen kan treffes på våre 
arrangementer. Det og kunne treffe likesinnede til diskusjoner og 
sosialt samvær er noe man savner, og man skal ikke undervurdere 
de få dagene i året som vi har sammen.

Takk til dere alle for godt avlsarbeid i 2020, seminsalget er over 
all forventning og vektregistreringene øker forsiktig. 
Vektregistreringer er viktig så finn fram vekta i 2021 folkens, 
trenger du vekt er det støtteordning for det i laget.

For styret.

Svein Eberhard Østmoe
Leder NAA


