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SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB 
 
Protokoll från kontaktrådets möte nr 169  
 
Tid:  Torsdagen den 13 december 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 
  Linda Risberg 

Sven-Åke Lövgren 
Rasmus Troedsson, Agria 

   
 
1.  Sammanträdets öppnande 
Anders hälsade välkommen och öppnade mötet.  
 
2.   Dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Föregående protokoll, nr 168, godkändes och lades till handlingarna.  
 
4.   Prövningsomgången 2018/2019 
 
Lägesrapport Gunnarp 
 

Linda berättade att tjurarna har varit väldigt friska och är fina i magarna. De kom igång snabbt 
och började äta bra från början och magarna har varit bra hela tiden. Har bara varit enstaka med 
förhöjd temp och det har gått fort över. Carlos instämde i detta. Har tyvärr varit en olyckshändelse 
den här veckan, ett brutet ben på en Charolais, och ett tidigare på en Angus. Båda har gått på 
försäkringen.   
 
Utfodring – Grovfodret består av tillhäften 1a skörd och till hälften helsäd. Har precis fått svar på 
en andra analys av förstaskörden samt på helsädesensilaget och det var väldigt små skillnader 
jämfört med tidigare analyser. Något lägre råprotein för den nya analysen av ensilaget, men inget 
som kräver några justeringar. På grund av begränsad mängd grovfoder finns det ingen möjlighet 
att öka grovfoderandelen mer utan istället har andelen fibrer ökats upp i färdigfodret. Detta har 
tidigare gjorts vid två tillfällen för att hålla tillbaka tillväxten på tjurarna och ytterligare en mindre 
justering har gjort efter senaste vägningen för att försöka hålla tillbaka framförallt Charolais och 
Simmental. Angus och Limousin justerat upp i kraftfodergiva motsvarande för så oförändrad 
totalfoderstat som möjligt. Foderstaten är för närvarande enligt tabell 1.  
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Tabell 1. Galant Ekeröd och 1:a skörd och Helsäd 
 Grf % Rp NDF 
Angus 68 15,5 40,9 
Cha, Her, Sim 60 15,6 40,5 
Lim 50 15,7 40,0 

 
Härstamningsverifiering 
Sven-Åke meddelade att läget är under kontroll men finns ett fall där man sänt in en dos för analys 
 
Exteriörbedömningen 
Det är sedan tidigare klart att det blir två exteriörbedömare vid året bedömning, Karin Karlsson från Växa 
och Johan Sandström från Skåne semin. 
 
Datumen för exteriörbedömningen finns i avslutningsplanen:   
Exteriörbedömning grupp A 2019-01-07  
Exteriörbedömning grupp B 2019-01-30 
Exteriörbedömning grupp C 2019-02-28 
 
Rasföreningarna önskar följande: 
 
Tabell 2. Antal exteriörsbedömningstillfällen samt rasrepresentant 

Ras Antal tillfällen Rasrepresentant 
Angus 2 Återkommer 
Charolais 3 Per Mårtensson 
Hereford 3 Oskar Caster 
Limousin 3 David Johansson eller någon annan från avelsrådet 
Simmental 3 Återkommer, har tidigare inte haft någon 

 
Rasansvariga är ansvariga för att rätt bemanning finns på plats på Gunnarp de dagar som det är 
exteriörbedömning. Charolais önskar tid på morgonen om möjligt. 
 
Johanna gör ett förslag på gruppindelning av tjurarna under nästa vecka och skickar ut för påseende till 
rasansvariga kontaktråd. 
 
Avslutningsplan, Bilaga 1 
Avslutningsplanen bifogades med kallelsen. Avslutningsplanen godkändes av samtliga rasansvariga, 
Vägning kommer att göra 2:a januari, samtidigt som provtagning för genomisk selektion och 
korshöjdsmätning för grupp A görs. 
 
Katalogtexter 
Det är rasföreningarna som skriver informationstexten om tjurarna och det är viktigt att de kommer in i 
tid. Texterna ska vara inne senast 4 mars. Johanna uppmärksammade att det kan behövas skriva fler 
katalogtexter än vanligt i år på grund av att auktionsgodkännandet kommer att bli klart senare (gäller de 
raser som kommer att auktionsgodkänna på P-talet) och då måste respektive tjursida vara klar. 
Katalogordningen kommer att vara klar allra sist efter att P-tal och rangering är klart.  
 
5.  Information från Agria 
Rasmus Troedsson, Agria berättade om den gjorda justeringen på grundförsäkringen, där högsta beloppet i 
grundförsäkringen är höjt från från 25 000 till 27 000 från och med innevarande prövningsomgång. Agria 
har hittills skadereglerat två stycken, tidigare en Angus och i dagarna en Charolais. Det är för närvarande 
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6 st som har tilläggsförsäkring. Tilläggsförsäkringen kostar lika mycket oavsett när under 
prövningsomgången som den tecknas. Johanna lägger upp påminnelse om tilläggsförsäkringen på 
hemsidan. Från tidigare prövningsomgång har det kommit in om en skruvklöv och en om eventuell 
testikelförändringar. Vidare berättade Rasmus att på G&Ds Nötköttseminarium, 15 jan Alvesta och 17 
januari Västerås, handlar ett av föredragen om avelstjuren. Det heter ”Bakdelen är huvudsaken – om 
avelstjurens ädlare delar” föreläsare är Ylva Persson, SVA”, 
https://www.gardochdjurhalsan.se/sv/not/kurser/notkottsseminarier-2019/  
 
6.   Reflektioner på besöksdagen 
De som var där var positiva och det fungerade bra. Bra att de bara var uppfödarna själva som var där. Det 
har kommit in en synpunkt till Anders Wiklert om att det var flera som hade ringorm. Carlos förklarade att 
vaccineringen kan ge ett litet utbrott, en biverkning av vaccinationen. Men det är individbaserat och 
försvinner igen då vaccinstammen inte brukar vara så smittsam.  
  
7.   Information från styrelsen 
 
Genomisk selektion 
Styrelsen har beslutat att bidra med 300 000 till projektet ”Genomisk selektion för effektivare avel i 
nötköttsraserna” som har beviljats av SLF. Ägarna avsatte pengar för genomisk selektion för 8 år sedan. 
Det är dessa pengar som bland annat har använts för blodprovstagningen och genbanken och som nu 
kommer delfinansiera provtagning inom SLF-projektet.  
 
Nya sammansättning i styrelsen  
Jakob Danielsson, HK Scan ersätter Lars Svensson, HK Scan i styrelsen. Jakob Danielsson sitter för 
Svenska Köttföretagen. 
 
8.    Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
 
9.   Nästa möte 
 
Nästa möte bestämdes till måndagen den 11 mars kl: 15:00. Outlook-kallelse skickas ut separat.  
 
 
                   Justeras 
 
 
Johanna Bengtsson      Anders Wiklert 
Sekr. 


