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SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB  
 
Protokoll från kontaktrådets möte nr 191 
 
Tid: Måndagen 13 juni 2022 
Plats: Teams-möte 
 
Närvarande:  Lennart Nilsson, ordf. 
  Louise Ryberg, sekr. 
  Benny Gustavsson, A 
  Kalle Rehn, B 
  Anna Ingvar-Nilsson, C 
  Oskar Caster, H 
  David Johansson, L 
  Anders Åkesson, S 
  Johan Sandström 

Linda Risberg 
Carlos Kallay 

Frånvarande:  Martin Risberg 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Lennart hälsade välkommen och öppnade mötet.  

 
2. Godkännande av dagordning 

Fråga gällande informationsgång i samband med veterinärbehandling lades till under 
punkt 6, övriga frågor. Dagordningen godkändes därefter.  
 

3. Föregående minnesanteckningar 
Föregående mötesprotokoll, nr 190, godkändes och lades till handlingarna.  
 

4. Prövningsomgången 2022/2023 
Anmälningsläget 
Johan Sandström rapporterade om anmälningsläget, se tabell nedan. Blonde kommer 
inte få ihop en anmälan, och kommer därför avstå kommande prövningsomgång.  
 
Tabellen är uppdaterad 20/6 med de anmälningar som inkommit efter kontaktrådets 
möte.   

Av besättningarna önskade 
platser (rasens önskemål) 

Anmälda kalvar, 
fjolåret inom parantes 

Anmälda besättningar, 
fjolåret inom parantes 

Angus 17 (18) 53 (65) 15 (16) 

Blonde 0 (8) 0 (19) 0 (6) 

Charolais 90 (75) 244 (238) 38 (39) 

Hereford 37 (32) 112 (113) 26 (31) 

Limousin 24 (18) 57 (53) 16 (18) 

Simmental 52 (30) 127 (105) 31 (24) 

Summa 220 (181) 593 (593) 126 (134) 
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Charolais beslutade efter kontaktrådsmötet att tilldela 80 st platser (tidigare 75 st) och 
Simmental beslutade att tilldela 40 st platser (tidigare 30 st).  
 
Besked till antagna besättningar 
Brev till anmälande besättningar med besked ska vara Johan tillhanda senast den 20 
juni. Dessa brev skickas ut tillsammans med övrig information per mail senast den 1 
juli.  
 
Informationsutskick 2, bilaga 1 
Uppdaterat informationsbrev (info 2) var bifogat kallelsen till kontaktrådsmötet. Inga 
synpunkter fanns på detta.   
 
Försäkring 
Kalvar som transporteras in genom samtransport i Köttrasprövningens regi är 
försäkrade till insättningsvärde 16 000 kr under intransport samt på ev. samlingsgårdar 
på väg till Gunnarp. Alla tjurar grundförsäkras obligatoriskt hos Agria Djurförsäkring till 
16 000 kr när tjuren anländer till prövningsstationen. Därefter höjs beloppet med 2 800 
kr var 30:e dag upp till maximalt 32 000 kr. Tjurar som erhåller P-tal 106 eller högre får 
ett extravärde med 1 200 kr per P-talsenhet, med ett maximalt P-talstillägg på 25 000 
kr. Det finns ingen möjlighet till att beräkna preliminära P-tal, utan tillägget kan betalas 
ut först när P-talet är beräknat. Premien är oförändrad, 1 000 kr/tjur. Fullständig 
försäkringsinformation bifogas i informationsutskick 2. 

 
Härstamningsverifiering 
Prov ska vara inskickat senast i samband med veterinärundersökning i 
hemmabesättningen. Kontroll görs i samband med startvägning. Är inte nödvändiga 
prover inskickade kommer kalven inte att startvägas. Står i informationsutskick 2 vad 
som gäller.  
 
Foder 
Anett Seeman (Gård & Djurhälsan) och Louise träffade Linda och Martin på Gunnarp 
den 20 maj och diskuterade foderstrategi inför kommande prövningsomgång.  
 
Linda rapporterade att första skörden nu är klar på Gunnarp. Gräset slogs den 2 juni 
och hackades och lades in den 5 juni. Grönmasseprov är inskickat, men inget analyssvar 
ännu. Mängden uppskattas till normalt god.  
 
Transportplanering  
Årets transportplanering görs i östra och norra Sverige av Oskar Caster, i syd av Anders 
Åkesson, och i väst av Kalle Rehn. Stenhammar ställer upp som samlingsgård även i år.  
 

5. SIRE 2022 
Lista med kandidater för SIRE-priset har skickats ut till respektive avelsrådet. 
Avelsråden kommer vara behjälpliga med att rangera och ta fram intressanta och bra 
kandidater. Inbjudan med anmälan kommer gå ut närmsta veckorna.  
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6. Övriga frågor  

På föregående kontaktrådsmöte framfördes att man som djurägare önskar fullständig 
information i ett tidigare skede vid veterinär behandling/anmärkning, förslagsvis via 
mail. Som djurägare kan man ibland ha svårt att få hela bilden när väl kontaktrådet tar 
kontakt. Då besättningsveterinär Carlos var frånvarande på föregående möte togs 
frågan istället upp på aktuellt kontaktrådsmöte.  
 
Carlos redogjorde för hur han resonerar kring icke akuta/allvarliga händelser (vid 
allvarliga händelser kontaktas alltid djurägaren direkt). Samtliga observationer 
dokumenteras och skulle problemet kvarstå eller förvärras informeras alltid djurägaren. 
Många gånger försvinner däremot problemet av sig själv. Att hålla kontakt med 
djurägaren för varje observation skapar troligtvis endast en ovisshet, när heller ingen 
fastställd diagnos kan förmedlas. Behandlingslistan skickas även kontinuerligt till 
kontaktrådet och kan mailas till djurägaren om det efterfrågas. Vid tveksamheter är 
djurägaren alltid välkommen att kontakta Carlos för mer information.  
 

7. Nästa möte 
Nästa möte hålls måndagen den 8 augusti 2022 kl. 09.00-11.00. Separat outlook-
kallelse skickas ut.  
 
 
Vid anteckningarna   Justeras  
 
 
 
Louise Ryberg, sekreterare  Lennart Nilsson, ordförande 


