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SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB 
 
Protokoll från kontaktrådets möte nr 164 
 
Tid:  Måndagen 12 mars 2018 
Plats:  Telefonmöte 
 
Närvarande:  Anders Wiklert, ordf.  
  Johanna Bengtsson, sekr. 
  Benny Gustavsson, A  
  Mikael Jonasson, B  
  Mats Roos, H 
                                               Jenny Hansson, L 
  Roger Mårtensson, S 
  Carlos Kallay 
  Linda Risberg 

 Martin Risberg 
 
 

Frånvarande:   Sven-Åke Lövgren 
Sven-Olof Hägg, C 
 

 
1.  Sammanträdets öppnande 
Anders hälsade välkommen och öppnade mötet.  
 
2.   Dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Föregående protokoll, nr 163, godkändes och lades till handlingarna.  
 
4.   Prövningsomgången 2017/2018 
 
T-tal 
Beräkningen av T-tal gick i år väldigt smidigt. Tillväxten kontra T-talet blev väldigt ojämn på grupp 1 och 
grupp 2 för Angus i år pga låg tillväxt hos enskilda djur i grupp 2. Slår hårt med små grupper.  
 
Utfodringen 
Alla är nöjda med hur utfodringen har fungerat i år med en försiktig start och ökning mot slutet. Syntes 
även på klövverkningen, i princip ingen röta.  
 
Exteriörbedömning 
Hereford – Tycker det är ett bekymmer med olika medeltal för de olika åldersgrupperna, där de yngre 
missgynnas.  
Limousin – Fungerat bra, inga konstigheter 
Simmental – Exteriören har gynnats av utfodringen.    
Angus – Har väckt funderingar på hur dom lägger sina viktningar framöver 
Blonde – Fungerat bra. 
Johanna meddelade att Johan och Karin tycker att exteriörbedömningen har fungerat mycket bra i år och 
det har fungerat bra med rasrepresentanterna. Det var första gången som beräkningen enbart har gjorts i 
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det nya systemet och det har varit god service från Växa med snabba körningar. 
 
Klövverkning 
Gick trögt första dagen med envisa tjurar. Men överlag bra klövar, nästan ingen röta. I år har 19 % fått 
avdrag för verkning där verkning 4 mm eller mer har gett avdrag. Johanna lyfte frågan om fler 
anmärkningar ska föras in i katalogen, mer liknande verkningprotokollet där t.ex även spricka finns med. 
Vi tar med oss frågan till nästa kontaktrådsmöte.  
 
Hemtagning 
Hemtagning av tjurar är på onsdagen den 14 mars mellan 7:00-16. Vid senare ankomst gäller 
överenskommelse med Linda och Martin.  
 
Slakt av resttjurar 
Datum är 23 mars för slakt av resttjurar. Gäller de tjurar som inte klarar ombesiktning och slakt av tjurar 
som tidigare valt hemtagning 14 mars men sedan valt slakt istället. Även dag för hemtagning av tjurar som 
inte klarade ombesiktningen. 
 
Veterinärbesiktningar 
Carlos rapporterade om förvånansvärt få anmärkningar vis . Hälsoläget är bra.  
Ombesiktning är den 21 mars. Slutlig veterinärbesiktning inför auktionen är tisdagen den 27 mars. 
 
Auktion -  medhjälpare 
Varje ras måste ställa upp med medhjälpare. Får inte bli slut på hjälpare för de raser som kommer sist. I 
fjol fungerade det bra. Rasrepresentanterna håller kontakt med Linda och Martin att det hela tiden finns 
tillräckligt med hjälp.  
 
Auktion – kontor och samtranport 
I år kommer kontoret att bemannas av Andreas Danielsson och Robert Lindroth, KLS. Samtransport 
samordnas av Lars Svenssons åkeri. Lars kommer också att finnas på plats på kontoret för samordning av 
transporter. 
 
Bästa tjur i varje ras 
Rasrepresentanterna har fått reda på vilka tjurar som är utsedda samt fått uträkningarna för respektive ras 
utskickade till sig 
 
 
PT-tal 
PT-talet beräknades och skickades ut i lördags. Gruppen har möte torsdagen den 15 mars och bestämmer 
då hur och när värden ska publiceras på hemsidan. Johanna lyfte även vikten av att fastställa tröskelvärden 
(gränser för utslag inför auktionen) inför kommande år för att kunna beräkna prövningskostnad och lägga 
budget för kommande prövningsomgång. Inför nästa år kommer P-talet också vara styrande för Bästa 
Tjur.  
 
 
5.   Kommande prövningsomgång 18/19, bilaga 1 
 
Fjolårets utskick inför prövningen bifogas. Ska läsas igenom och ses över inför nästa möte. Kommer 
krävas förändringar i och med införande av P-talet. Ska framgå viktningar av egenskaper i P-tal, 
tröskelvärden och krav för auktionsgodkännande. 
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6.   Övriga frågor 
 
Årets Semintjurar blev: 
Angus  7957 Red Young av Höganäs 
Hereford 5320 Devil av Onslunda 
Limousin 5330 Norton av Onslunda  
 
Tjurarna från Viking hade dåligt hull även i år när dom kom. Särskilt Charolais- och Simmentaltjurarna 
var tunna.  
 
Hereford lyfte frågan om hur de olika föreningarna tänker kring ersättning till föreningen för semintjur 
och önskade en samsyn mellan raserna. Anders tog på sig uppdraget att undersöka frågan 
 
Simmental lyfte frågan om karens för försäkring i samband med hemtag. Anders har efter mötet varit i 
kontakt med Agria vad gäller försäkringen för annan sjukdom och kan meddela att prövningstjurarna är 
undantagna gällande karens.  
 
 
7.   Nästa möte 
 
Nästa möte är ett telefonmöte som äger rum onsdagen den 25 april kl: 10:00. Telefonnr. 0770-33 99 88 
kod:140151. Outlook inbjudan skickas ut separat.  
 
 
                   Justeras 
 
 
 
Johanna Bengtsson      Anders Wiklert 
Sekr. 


