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SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB 
 
Protokoll från kontaktrådets möte nr 167 
 
Tid:  Måndag 6 augusti 2018 
Plats:  Telefonmöte 
 
Närvarande:  Anders Wiklert, ordf.  
  Johanna Bengtsson, sekr. 
  Benny Gustavsson, A  
  Mikael Jonasson, B  
  Sven-Olof Hägg, C 
  Oskar Caster, H 
                                               David Johansson, L 
  Roger Mårtensson, S  
  Carlos Kallay 
  Sven-Åke Lövgren 
  Linda Risberg 
  Martin Risberg 
   
Ej närvarande:    
 
1.  Sammanträdets öppnande 
Anders hälsade välkommen och öppnade mötet.  
 
2.   Dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Föregående protokoll, nr 166, godkändes och lades till handlingarna.  
 
4.   Prövningsomgången 2018/2019 
 
Lägesrapport, antal tjurar 

Ras På väg in Önskade platser Reserver  

Ang 25 25 Reserver finns 

Cha 77 75 Reserver finns 

Her 30 30 Reserver finns 

Lim 15-16 18 Inga reserver 

Sim 28-29 30 Inga reserver 

Summa Ca 176 178  

 
Veterinärintyg 
Linda uppdaterar listan dagligen 

• Angus – Saknas intyg 

• Charolais – Saknas intyg 

• Hereford – Saknas fem intyg 
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• Limousin – Ett intyg fattas 

• Simmental – Ett intyg fattas 
 

Flertalet av de intyg som fattas ska nu vara på väg in. Om intyg försvunnit med posten så ska nya skickas 
in genom kontakt med veterinären som besiktigat.  
 
Transportplanering  
Väst – Anders och Benny ansvariga. – Transporten är bokad. 
 
Östra och Norra Sverige - Oskar ansvarig– Lastbilarna är bokade.  

Skåne - David ansvarig – Inget bokat men ska lösa/stämma av de närmsta dagarna. Under kontroll 
 
De transportansvariga stämmer av kontinuerligt med varandra så ingen besättning faller mellan stolarna. 
Också viktigt att rasansvariga uppdaterar transportansvariga om besättningar som önskar samtransport 
där veterinärintyg ännu inte har kommit in.  
 
Kvittens transporter 
Transportansvariga uppmanas att be dom anlitade transportörerna för samtransporterna att de lämnar 
kvittenser till gårdarna på vilka kalvar de har lastat på. Även viktigt för Johanna som sköter faktureringen 
av samtransporterna att veta vilka besättningar som ska faktureras.   
 
Gruppering av tjurar 
Grupperingen blir som vanligt förutom att Angus kommer delas upp på två boxar. Inför insättningen är 
förslaget att vid ankomst fylla på alla nio boxar allt eftersom för att det ska bli lugnare för dem som 
anländer först. Målsättningen är sedan att snabba på den slutliga grupperingen för att minimera stressen 
för kalvarna.  
 
Utfodring 
Har inte kunnat ta någon mer ensilageskörd sedan i maj, så det finns bara 1:a skörden utav mindre 
mängd än normalt. Har köpt till helsäd och kommer att blanda ensilage och helsäd tillsammans med 
kraftfoder. Eventuellt kommer även pulpa att utfodras i mixen. Planen är att precis som ifjol att starta 
upp tjurarna långsamt. Tillväxtmålen är oförändrade från ifjol för samtliga raser.  
 
Härstamningsverifiering 
Allt är inskickat under kontroll. Nu hoppas vi på att labbet jobbar på svarstiden inte drar  
 
Salmonellaläget, Carlos 
Ingen besättning har behövt ta salmonellaprov på grund av upphävd spärr i Skåne 
 
 
5. Övriga frågor 
Hemsidan 
Bakomliggande data till hemsidan håller på att läggas om. Är försenat mot beställning men ska vara klart 
tills det är dags att lägga upp om årets tjurar på hemsidan. Uppfödaruppgifter är bortplockat för tidigare 
omgångar som anpassning till GDPR, nya dataskyddsförordningen.  
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Sire 
Inga anmälningar har kommit in i dagsläget till SIRE-klassen på ELMIA. Anmälan går ut 17 augusti. 
 
Veterinärbesiktning 
Frågan lyftes åter om det var nödvändigt med veterinärbesiktning då det är en stor kostnad och på en 
del håll anses det vara låg kunskapsnivå hos besiktigande veterinär. Carlos framförde i frågan att 
besiktningsresultatet har blivit bättre för varje år och att han var tacksam för besiktningen i sitt arbete. 
Helt klart skulle fler djur behöva skickas tillbaka om kraven på besiktningen togs bort. Det är också en 
kontroll på att kalvarna har hållits separerade/att isoleringen har skötts som den ska. Frågan har varit 
uppe i styrelsen (då frågan kom upp även ifjol) och där beslutades att veterinärbesiktningen ska vara 
kvar. Det här med stöttning i Carlos utlåtande samt att det är en viktig kvalitetsparameter och viktigt för 
individprövningens trovärdighet.  
 
6. Nästa möte 
Nästa möte hålls måndag 5 november på Gunnarp. Samma dag hålls Svensk Köttrasprövnings 
bolagsstämma.  
 
 
 
                   Justeras 
 
 
Johanna Bengtsson      Anders Wiklert 
Sekr. 


