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SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB 
 

Protokoll från kontaktrådets möte nr 163 
 

Tid:  Fredag 15 december 2017 

Plats:  Telefonmöte 

 

Närvarande:  Anders Wiklert, ordf.  

  Johanna Bengtsson, sekr. 

  Benny Gustavsson, A  

  Benny Johansson, B (ersätter Mikael Jonasson) 

  Sven-Olof Hägg, C 

  Mats Roos, H 

                                               Jenny Hansson, L 

  Roger Mårtensson, S  

 Linda Risberg  

 Martin Risberg 

 Carlos Kallay 

 

Frånvarande:   Sven-Åke Lövgren  

 

1.  Sammanträdets öppnande 

Anders hälsade välkommen och öppnade mötet.  

 

2.   Dagordning 

Dagordningen godkändes.  

 

3. Föregående minnesanteckningar 

Föregående protokoll, nr 162, godkändes och lades till handlingarna.  

 

4.   Prövningsomgången 2017/2018 

 

Lägesrapport Gunnarp 

 

Hälsoläget – Tjurarna är pigga och friska. De äter bra men är ganska rörliga och bråkiga för 

tillfället. Carlos gjorde veterinärbesök 2017-12-14 och de tittade då extra på de tjurar som växt 

något sämre och det konstaterades inga luftvägsbekymmer på dom. Tidigare bekymmer med 

luftvägar och klövspalt har nu lagt sig. Och det finns heller inga tecken på att något nytt 

förkylningsvirus ska ha kommit in som annars är vanligt så här års. Carlos flaggade för att det kan 

finns behov av att ha en verkstol tillgänglig för kommande år med tanke på klövspaltsbekymmer 

och eksem.  

 

Utfodring – Tjurarna får fortsatt 1a skörd. Har precis fått svar på en andra ensilageanalys av första 

skörden. I stort sett överensstämmande med den första analysen så inga justeringar görs före nästa 

vägning. Samtliga tjurar får Galant ordinär.  

 

Carlos nämnde att han noterat sämre vom-fyllnad hos Blonde än hos övriga raser, dock inget 

alarmerande. Benny ansåg att vi kör vidare med nuvarande foderstat.  
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 Grf % 1a skörd Kraftfoder 

Galant 

Rp NDF 

Angus 75 Ordinär 14,7 45,5 

Blonde 34 Ordinär 16 34,8 

Cha, Her, Sim 61 Ordinär 15,1 41,7 

Lim 56 Ordinär 15,2 40,5 

 

 

Härstamningsverifiering 

Sven-Åke meddelade genom Johanna att det är åtta st pågående ärenden och att läget är under kontroll.  

 

Exteriörbedömningen, jämförelsegrupper 

Efter förhandlingar med Växa och Skåne semin är det bestämt att det kommer att bli två exteriörbedömare 

vid året bedömning och det är även klart inför nästa år.  

 

Datumen för exteriörbedömningen finns i avslutningsplanen.  

Exteriörbedömning grupp A 2018-01-08 

Exteriörbedömning grupp B 2018-01-31 

Exteriörbedömning grupp C 2018-03-01 

 

Rasansvariga är ansvariga för att rätt bemanning finns på plats på Gunnarp de dagar som det är 

exteriörbedömning.  

 

Johanna gör ett förslag på gruppindelning av tjurarna och skickar ut för påseende till rasansvariga 

kontaktråd så snart som möjligt. 

 

Johanna har varit i kontakt med Mats Grunde,Växa, som har uppdaterat NC-programmet. Han har använt 

medeltalen för årgångarna 2013-2017 och senast årgångens resultat för att få till 

standardiseringsfaktorerna. Småjusteringar kvar innan leverans av faktorer och  

ändringarna i optimum, vikter, sammanvägningar till tabellerna i finska servern. Charolais har inkommit 

med nya viktningar och optimum som nu finns inlagda.  

 

Vidare har Charolais framfört önskemål om att fenotypregistreringarna för exteriör ska presenteras i 

ålderskorrigerat format i auktionskatalogen då optimum sätts idag för en tjur som är 36 månader. Det har 

tyvärr visat sig mycket svårt då det inte går att få ut några listor på de korrigerade poängsättningarna utan 

enbart skärmdumpningar, vilket skulle kräva ett enormt manuellt arbete. Ett motförslag är därför att de 

optimum som redovisas i katalogen korrigeras till 12 månader därmed redovisas med en decimal. Under 

mötet lyftes frågeställningen hur det blir med t ex rörelse och helhet som bägge har optimum 9 men där 

finns en ålderskorrigering på ca 1 enhet så 12 mån optimum för helhet blir ca 8. Det skulle innebära att ett 

så ungt djur som bedöms med 9 skulle få avdrag. Johanna har efter mötet stämt av med Johan Sandström 

på Skåne semin och fick beskedet att den risken i stort sett är obefintlig att ett så ungt djur skulle bedömas 

med 9. Johanna har kollat upp och fått ok på att det finns utrymme i katalogen för en decimal på optimum.  

Då detta var ny information fick rasrepresentanterna med sig frågan och funderar på hur de önskar att 

optimum redovisas i katalogen.  

Det här arbetet har eventuellt öppnat upp för möjligheten att ersätta dagens 36-månadersoptimum med ett 

12-månadersoptimum. Det blir i så fall ingen ändring av beräkningarna, enda skillnaden skulle bli att 

optimum sätts så att det blir heltal vid 12 månader och decimaler vid 36 månader (istället för tvärtom som 

idag). Om Växa ser att det är möjligt får gruppen för nytt prövningsverktyg i uppgift att först bestämma 
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om vi ska gå över till 12-månaders optimum och därefter anpassa respektive ras optimum för att få heltal 

vid 12 månader. Det har tidigare framförts önskemål från flertalet rasföreningar att arbeta med 12 

månaders optimum istället för 36 mån. Charolais framförde under kontaktrådsmötet att det är önskvärd 

väg att gå. Övriga raser fick även här medskick att fundera på frågeställningen. 
 

Avslutningsplan, Bilaga 1 

Avslutningsplanen bifogades med kallelsen. Anders uppmärksammade att om man önskar provtagning för 

hornstatusbedömning ska det tas i samband med provtagning för genomisk selektion tisdagen 2017-01-02. 

Önskas provtagning meddelas detta till Linda. Det bestämdes även att lägga en påminnelse på hemsidan 

om denna möjlighet. Avslutningsplanen godkändes av samtliga rasansvariga.  

 

Katalogtexter 

Det är rasföreningarna som skriver informationstexten om tjurarna. Viktigt att de kommer in i tid. 

Texterna ska vara inne senast 5 mars. Samtliga raser utom Blonde kommer att skriva katalogtexter. Angus 

om de hinner.  

 

Effekten av flyttad 200-dagars vägning 

Johanna har mailat ut formeln med den nya T-talsberäkning där 200-dagars vikten byts ut mot startdatum 

för prövningsomgången. Samtliga raser är nöjda med flytten av datum för 200-dagarsvägningen. Hereford 

framförde önskemål om att få formeln för T-talsberäkning i excel. Johanna skulle försöka ordna detta.  

 

5.  Nytt auktionsgodkännande 

Haft ett nytt möte med arbetsgruppen för nytt auktionsgodkännande 2017-11-15. Samtligalla raser utom 

Blonde kommer att väga in fler egenskaper än T-talet i PT-talet. Arbetsnamnet, Prövningstal (PT-tal) 

fastställdes av styrelsen 2017-12-04 enligt arbetsgruppens förslag. 

VD Johanna Bengtsson och styrelseledamot Jens Fjelkner har haft ett möte med Växa 2017-11-29 om vem 

som ska göra vad och hur det ska göras. Det kommer bli väldigt tight mellan det att PT-talen kan beräknas 

(i och med att även scanning och klövegenskaper ska med för några av raserna) och att katalogen ska 

tryckas, vilket gör att PT-talen kommer att behöva presenteras vid sidan om eller på hemsidan. PT-talen 

kommer inte att redovisas på hemsidan innan katalogen finns i tryck. Inför kommande 

prövningsomgångar kommer en del tjurar att behöva hållas längre innan det står klart vilka som är 

auktionsgodkända om det nya PT-talet införs för auktionsgodkännande, vilket kommer att medföra ökade 

kostnader för prövningen.  

  
6.   Information från styrelsen 

 

Nya sammansättning i styrelsen  

Ordförande Anders Wiklert informerade om att Viktor Pålsson och Lars Svensson, HK Scan är nya i 

styrelsen sedan november. Viktor sitter för NAB och ersätter Christer Svensson. Lars Svensson sitter för 

Svenska Köttföretagen och ersätter Magnus Colliander.   

 

Arbetet ny hemsida 

Arbetet med ny miljö för beräkningar och redovisning av tjurdata på hemsidan kommer att prioriteras upp 

då Anders Carlsson på Viking som har varit behjälplig med hemsidan kommer under december månad att 

sluta på Viking vilket gör frågan än mer brådskande än tidigare. Ett förslag på lösning ska presenteras på 

styrelsemötet i april 
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7.   Övriga frågor 

Information från Viking Genetics möte 12/12 2017  
Viking Genetics köper en tjur av vardera Angus, Hereford och Limousin från årets prövningsomgång. 

Lagret av doser för Charolais och Simmental är så pass stort i förhållande till försäljning att de inte köper 

tjurar av dessa raser i år. Målet är att förra årets semintjurar skall vara på plats på Gunnarp vid auktionen. 

 

Mer information på hemsidan 

Jenny framförde önskemål från Limousinföreningens styrelse om mer information kring tjurarna på 

hemsidan i samband med redovisning av vägningarna. Ordförande Anders Wiklert svarade att det är en 

resursfråga då det innebär ett merarbete och tveksamt om det gäller enskilda tjurar. Prövningen kommer 

därför inte införa några sådana förändringar. Däremot lades det upp information på hemsidan i samband 

med startvägningen i höstas då ett virus orsakade ordentliga störningar för hela prövningen.  

 

 

8.   Nästa möte 

 

Nästa möte bestämdes till måndagen den 12 mars kl:14:00. Outlook-kallelse skickas ut separat.  

 

 

                   Justeras 

 

 

Johanna Bengtsson      Anders Wiklert 

Sekr. 


