Avelsvärdering, nöt 2.3.4.2
Växa Sveriges bestämmelser angående:
PRAKTISKT GENOMFÖRANDE INDIVIDPRÖVNING AV KÖTTRASTJURAR
1. Individprövning av köttrastjurar, som startade 1965, avser att under likartade kontrollformer
pröva tjurarnas kapacitet och på grundval av denna skatta deras avelsvärde, T-tal/index.
Växa Sverige ansvarar för officiell avelsvärdering och har ansvar för att prövningen sker på
ett sätt så att skattade avelsvärden får en acceptabel säkerhet. Växa Sverige har även ansvar
för att samtliga djurägare kan få sina djur prövade under förutsättning att de av Svensk
Köttrasprövning AB och avelsråden för prövade raser uppställda regler följs. Växa Sverige
ansvarar för att prioritering bland de anmälda tjurarna sker på sakliga grunder och att
djurägare som anmält tjurar behandlas lika. Detta ska ske genom att Växa Sverige informeras
om krav för intagning, anmälda tjurar och prioritering av dessa inför insättning av aktuell
prövningsomgång.
2. Fr. o m 1/7 2010 sker individprövning på individprövningsstationen Gunnarp, Hörby.
Prövningen sker i oisolerat lösdriftsstall, där tjurarna hålls på torv- eller halmströbädd med
skrapad gång framför foderbord. Tjurarna utfodras med fullfoder i fri tillgång.
3. Svensk Köttrasprövning AB, beslutar efter samråd med berörda rasföreningar om kvotering
av antal prövningsplatser per ras och år.
4. De tjurar som skall individprövas anmäls till prövning av respektive djurägare, som förblir
ägare till djuren även under prövningen. Anmälan till prövning görs på avsett formulär
presenterat av Svensk Köttrasprövning AB.
5. Tjurkalv efter kviga/ko som vid den aktuella kalvningen eller tidigare kalvning förlösts med
kejsarsnitt får inte prövas.
6. Om modern behandlats med fosterdrivande medel i samband med tjurkalvens födsel får
tjurkalven inte prövas. Tjurkalv som är född med svår förlossning får inte prövas.
7. Prov för härstamningsverifiering av tjurkalvarna ska vara inskickat för analys före intransport
av tjurkalvarna till individprövningsstationen Gunnarp.
Tjurar vars härstamningsverifiering inte är klar före slutvägningen kommer inte att slutvägas
och får således inte något T-tal.
Tjurkalvens föräldrar skall vara stambokförda i NAB’s A-stambok.
8. Tjurkalv som skall prövas skall vara inrapporterad i en KAP-avelsbesättning vid
anmälningstillfället.
9. Rasvisa krav på olika parametrar, som avgör om en tjurkalv är intressant för prövning,
beslutas inför varje prövningsomgång och presenteras i inbjudan till prövningen. Anmälda
tjurar bedöms och rangeras inom respektive ras av rasföreningen. Vid rangordning tas
hänsyn till olika parametrar, såsom avelsvärden, vikter, exteriör och härstamning.
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Utifrån rangeringen gör avelsrådet inom respektive ras en platstilldelning där besättningar
tilldelas plats i förhållande till kvalitén på anmälda kalvar. Djurägare som har synpunkter på
denna platstilldelning kan överklaga till Växa Sverige.
Svensk Köttrasprövning AB äger rätt att avvisa tjur som inte uppfyller uppställda krav. Växa
Sverige ska som ansvarig avelsorganisation inför varje prövningsomgång beredas tillgång till
de krav som ställs inför provningsomgången, snarast möjligt.
10. För att T-tal skall beräknas krävs minst 5 tjurar med slutförd prövning av respektive ras.
Uppfylls inte dessa krav skall endast födelsevikt, tillväxthastighet och slutvikt redovisas.
11. Tjurar inom samma ras kan delas in i två åldersgrupper (testgrupper). Åldersskillnaden
mellan äldsta och yngsta individ i en grupp får inte överstiga 60 dagar.
12. Vid utgallring av redan insatta tjurar skall samråd ske mellan Svensk Köttrasprövning AB och
aktuellt avelsråd.
13. Svensk Köttrasprövning AB utser veterinär som ansvarar för den veterinära kontrollen av
tjurarna.
Vid tjurs sjukdomsfall eller vid övrigt ej normalt hälsotillstånd skall djurägaren informeras
inom prövningsstationens eller kontaktrådets försorg. Ett s.k. tjurkort skall föras under
prövningen innehållande bl. a veterinärbehandlingar under prövningen.
14. Före leverans till prövningsstationen ska kalven ha veterinärbesiktigats och befunnits helt
frisk. Veterinärintyg och regler för besiktningen skickas till djurägare som fått tjur antagen till
prövningen.
Föreligger misstankar att smittosam sjukdom utbrutit i besättningen efter veterinärintygets
utfärdande och före leverans av kalven(arna) skall detta omedelbart meddelas
prövningsledningen.
15. Intagning på prövningsstationen sker under en vecka. Reserver som kallas in kan anlända
senare.
Tillvänjningsperioden på prövningsstationen varar från ankomst och cirka fyra - sex veckor
framåt. Tjurarna vägs ankomstdagen, för beräkning av korrigerad 150-dagarsvikt.
Prövningsperioden börjar efter tillvänjningsperioden och skall pågå i 154 dagar.
16. Vid prövningsperiodens start och slut vägs tjurarna en gång varje dag tre dagar i rad.
Medelvärdet av de tre vägningarna används som start- respektive slutvikt.
Mellan start- och slutvägningar sker vägning en gång varannan vecka. Viktlistor presenteras
på köttrasprövningens hemsida efter varje vägning.
17. Kollektiv livförsäkring för tjurarna skall tecknas. Enskild tilläggsförsäkring kan tecknas.

Avelsvärdering, nöt 2.3.4.2
18. För auktionsgodkännande krävs godkänd status för T-tal, exteriör, testikelomkrets, klövhälsa
och lynne. Resultat från officiell avelsvärdering i KAP ska visas. Utöver detta kan Svensk
Köttrasprövning ha ytterligare krav för godkännande. Gränsvärden för dessa parametrar
beslutas i samråd mellan Svensk Köttrasprövning AB, Växa Sverige och respektive
rasförening. Aktuella villkor presenteras i inbjudan till prövningen.

Reglerna senast uppdaterade 2019-12-20 enl. beslut Växa Sveriges Husdjursnämnd.

