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SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB 
 

Protokoll från kontaktrådets möte nr 162 
 

Tid:  Måndag 6 november 2017 

Plats:  Gunnarp prövningsstation 

  

Närvarande:   Lennart Nilsson, ordf. (vice ordf. styrelsen) 

  Johanna Bengtsson, sekr. 

  Benny Gustavsson, A  

  Mikael Jonasson, B  

  Sven-Olof Hägg, C 

  Mats Roos, H 

                                               Jenny Hansson, L 

  Roger Mårtensson, S  

  Carlos Kallay 

  Linda Risberg 

  Martin Risberg 

  Sven-Åke Lövgren 

 

Frånvarande:  Anders Wiklert  

   

 

1.  Sammanträdets öppnande 

Lennart hälsade välkommen och öppnade mötet.  

 

2.   Dagordning 

Dagordningen godkändes.  

 

3. Föregående minnesanteckningar 

Föregående protokoll, nr 161, godkändes och lades till handlingarna.  

 

4.   Prövningsomgången 2017/2018 

 

Erfarenheter från insättningen 

Bra att fler använder samtransport – bättre för tjurarna. Fler som var avvanda i år, vilket är positivt 

 

Samtransporterna 

Det har fungerat bättre i år gällande informationen till Johanna vilket har underlättat faktureringen. Det 

har däremot varit svårt med att få ihop turen på västsidan. Västtransporten har också blivit dyr per kalv. 

Tar med frågan till styrelsen. Högre priser risker att färre anlitar samtransport vilket i sig är negativt, inte 

minst med tanke på kalvarna.  
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Utfodring, tillväxt 

Hälsoläget har ställt till det. En del var sjuka innan startvägning och andra under startvägningen. Följande 

foderstater utfodrades 2016-11-06: 

 

Galant ordinär och 1:a skörd  

 Grf % Rp NDF 

Angus 77 14,6 46 

Blonde 35,6 15,9 35,3 

Cha, Her, Sim 63 15,1 42,5 

Lim 58 15,2 41 

 

 

Veterinärfrågor 

Har inte varit som dom andra omgångarna. Det fuktiga vädret ihop med värmen har ställt till det. Har varit 

en utdragen viros.  

 

Tyvärr har det dött två tjurar tidigt i år. De har obducerats och tack vare Carlos har omfattande 

provtagning gjorts vilket har gett oss en säker diagnos. Vi hade även ett liknande fall i fjol men saknade då 

diagnos. Djuren insjuknar snabbt, visar centralnervösa symptom, okoordinerade rörelser och nedsatt aptit. 

De får blödningar i hjärna och på genitalier. Det är en multifaktoriell sjukdomen som utlöses av stress och 

orsakas av en vanligt förekommande bakterie vid namn Histophilus somni. Sjukdomen är behandlingsbar 

tetracyklin men dålig effekt. Linda berättade att tjurarna behandlades med Tetracyklin utan effekt.  

 

Det effektivaste för att undvika sjukdomen är att minska risken för stress. Samtransporter är att föredra i 

det här samhanget då djuren är lugnare och åker bättre på lastbil samt att det inte blir lika många 

störningar i stallet när djur anländer mer samlat. Också viktigt med information till djurägarna att kalvarna 

är ordentligt avvanda innan transport till Gunnarp.  

 

Det har även varit större problem med klövspalt i år än vanligt. Carlos misstänker att avsaknad av torv kan 

vara en orsak. Det har inte gott att bryta torv i år pga blöt väderlek. 

 

En fråga framfördes om varför använder inte prövningen smärtstillande ihop med antibiotika? Carlos 

svarade att orsaken var att man inte vill inte maskera hälta samt att preparaten innebär risk för magsår. De 

rör på sig bättre, men risken att de skadar sig mer är stor om de har fått smärtstillande.  

 

Härstamningsverifiering 

Det går bra med härstamningsverifieringen. Är ett 10-tal ärende som inte klara, men kommer att lösa sig.  

 

Exteriörbedömningen 2018 

Rasföreningarna fick framföra sina önskemål inför exteriörbedömningen 2018. Johanna informerade om 

att kostnaderna för exteriörbedömningen måste minska då den uppgick till över 70 000 kr ifjol. Att 

använda sig av en exteriörbedömare samt enbart göra beräkning i nya systemet är förslag på 

kostnadsbesparing. Beräkningen i gamla systemet kostar ca 10 000 kr att göra. Johanna har begärt offert 

från Skåne Semin och Växa för exteriörbedömning.  

 

Följande önskemål från rasrepresentanterna: 

Limousin – Två exteriörbedömare om möjligt plus rasrepresentant, tre exteriörbedömningstillfällen. Nya 

systemet 

Blonde - En exteriörbedömare plus rasrepresentant. Danska basen i nya systemet. Två tillfällen. 

Sim – En exteriörbedömare plus rasrepresentant. Nya systemet. Tre exteriörbedömningstillfällen. 

Angus – En exteriörbedömare, önskar med rasrepresentant, ett eller två exteriörbedömningstillfällen 
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Cha – En exteriörbedömare plus rasrepresentant, tre exteriörbedömningstillfällen. Möjlighet att köra i 

både gamla och nya systemet.  

Her – Två exteriörbedömare plus rasrepresentant, tre exteriörbedömningstillfällen. Nya systemet  

 

Avslutningsplan, bilaga 1 

Ett arbetsunderlag till avslutningsplan bifogades till kallelsen. Ännu är inget inbokat men bör göras så 

snart som möjligt.  

 

Genomgång krav för auktionsdeltagande 

Cha – Om de väljer nya systemet för exteriör så kan de bli aktuellt att flytta på gränsen 75. 

 

Info nytt auktionsgodkännande 

Beslut är taget om skuggredovisning. För en dialog med Växa som har fått granskat beräkningar, samt 

gjort en kostnadsberäkning för att få in det i rutinkörningen. Frågan ska upp på styrelsemötet i 

eftermiddag.  

Nytt möte för gruppen om nytt auktionsgodkännande är inplanerat till den 15:e nov 

 

 

5.  Auktion 29 mars 

 

Praktiska förändringar 

Finns möjlighet att återkomma om detta. Johanna nämnde att tilläggslistan till auktionskatalogen ska 

sättas upp på andra sidan i stallet där den syns bättre  

 

Bevakningspriser 

Beslutade att det ligger kvar på 25 000 kr.  

 

6.   Övriga frågor 

 

Veterinärbesiktning i fält innan intransport 

Frågan har uppkommit om det är nödvändigt med veterinärbesiktning i fält innan intransport till Gunnarp 

och om det skulle ersättas av utbildning av djurägarna istället. Carlos besvarade frågan med att det fyller 

många funktioner. Dels blir det en genomgång av rutinerna, att de har hållits isolerade på önskvärt sätt. 

Carlos upplever att besiktningen i fält fungerar bättre för varje år och färre djur skickas tillbaka. Det blir 

också en kontroll av lynnet när en okänd tillskillnad från djurägaren står för besiktningen. Varje år sållas 

djur bort genom besiktningen. Rasreprentanterna får besked från djurägare som avsäger sig platser efter 

veterinärbesiktningen. Stressen ökar om fler kommer med dåligt lynne och får åka tillbaka. Det ökar också 

risken för sent insatta reserver som ytterligare ökar på stressen. Slutsatsen blev att veterinärbesiktningarna 

i fält behövs. Men det kan ändå vara intressant med en djurägarutbildning som då kan göra en egen 

bedömning av vilka djur som ska veterinärbesiktigas.  

 

Kvittens i samband med intransport 

Det har uppkommit önskemål från uppfödare vill ha papper på att de har sätt kalv på bilen. Vi kontrollerar 

om vi följer det regelverk som finns. Kan vara så att det ska finnas ett ex till djurägaren och ett på bilen 

 

Flyttad 200-dagars vägning 

Hereford lyfte frågan om 200-dagars vägning ska vara veckan efter ankomst istället för som tidigare i 

samband med startvägningen och ville göra medskicket till övriga raser att fundera på detta. Johanna 

informerade om att T-talsberäkningen inför 2018 har setts över och anpassats efter flyttning av 200-

dagarsvägningen vilket gör att startvikten kommer att korrigeras och ingå i T-talsberäkningen istället för 

tidigare 200-dagars vägning Vi tar upp frågan igen på nästa kontaktrådsmöte.  
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Semintjursuttagning 2018 

Lennart informerade om att under decembermötet kommer Viking bestämma hur många tjurar som 

kommer att plockas ut till semintjurar. Carlos lyfte frågan om besiktning av semintjurar genom ultraljud, 

något som inte görs på övriga tjurar på Gunnarp i dagsläget. Johanna har tidigare fått svaret på frågan att 

Viking har fri besiktnings rätt inför uttag av semintjurar. 

 

 

6.   Nästa möte 

 

Nästa möte är hålls fredagen den 15 december 10:00 på telefon. Outlook-kallelse skickas ut separat.  

 

 

                   Justeras 

 

 

Johanna Bengtsson      Lennart Nilsson 

Sekr. 


