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SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB 
 
Protokoll från kontaktrådets möte nr 170 
 
Tid:  Måndagen 11 mars 2019 
Plats:  Telefonmöte 
 
Närvarande:  Anders Wiklert, ordf.  
  Johanna Bengtsson, sekr. 
  Benny Gustavsson, A  
  Oskar Caster, H 
                                               David Johansson, L 
  Roger Mårtensson, S 
  Carlos Kallay 
  Linda Risberg 

 Martin Risberg 
Sven-Åke Lövgren 
Sven-Olof Hägg, C 
 

Frånvarande:   Mikael Jonasson, B  
 
 
1.  Sammanträdets öppnande 
Anders hälsade välkommen och öppnade mötet.  
 
2.   Dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Föregående protokoll, nr 169, godkändes och lades till handlingarna.  
 
4.   Prövningsomgången 2018/2019 
 
T-tal 
Beräkningen av T-tal har fungerat bra. 
 
Exteriörbedömning 
Samtliga raser tyckte att bedömningen har fungerat bra. Johanna framförde exteriörbedömarna Johan 
Sandström och Karin Karlssons önskemål om att samtliga raser ska ha rasrepresentant på plats vid 
exteriörbedömningen kommande omgång. Det har varit god service från Växa med snabba körningar av 
resultaten. 
 
Klövverkning 
Det har varit klövverkning under 3 dagar i år. Är nödvändigt när det är så många tjurar. Överlag bra 
klövar, nästan ingen röta. Låg andel som har fått avdrag för verkningsbehov i år. Verkning 4 mm eller mer 
har gett avdrag.  
 
Hemtagning 
Hemtagning av tjurar är på torsdagen den 14 mars mellan 7:00-16. Vid senare ankomst gäller 
överenskommelse med Linda och Martin.  
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Slakt av resttjurar 
Vi har lagt in ett extra datum för slakt med anledning av auktionsgodkännande på P-tal. Detta datum är 14 
mars. Nästa slakttillfälle är fredagen den 22 mars. Gäller de tjurar som inte klarar ombesiktning. Den 22 
mars även dag för hemtagning av tjurar som inte klarar ombesiktningen. 
 
Veterinärbesiktningar 
Har nog aldrig varit så lite veterinärbesök och sjuklighet som i år på Gunnarp. Tjurarna har varit friska. 
Carlos berättade att det är några ombesiktningar till 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. Kontaktråden meddelar i god tid till Johanna vilka som blir medhjälpare för 
respektive ras. Dessa kommer som tidigare år att få matkuponger. 
 
Det kommer bli Håkan Andersson som ropar på alla raser i år. Johanna har fått i uppdrag att framföra 
önskemål till Håkan Ottosson om ”sidekick” till utroparen under auktionen. 
 
Utöver att Carlos framför veterinära anmärkningar innan varje ras ropas ut kommer dessa finnas skriftligt 
bredvid tilläggslistan under auktionsdagen. 
 
Auktion – kontor och samtranport 
HKScan kommer att ansvara för bemanningen av gårdskontoret i år och liksom ifjol kommer Lars 
Svensson att samordna samtransporterna. 
 
Bästa tjur i varje ras 
Tjur inom varje ras med högst P-tal kommer att utses till bästa tjur inom rasen. Vid lika P-tal gäller högst 
T-tal och vid lika T-tal gäller högst poäng för helhet exteriör. 
 
P-tal 
Samtliga raser uppgav att P-talsberäkningen har fungerat väl med förväntat utfall. Problematiken med att 
inkludera klövbedömningen i P-talet lyftes. Samtliga slutvägda tjurar får då inget beräknat P-tal pga av att 
slakttjurarna inte verkas och därmed saknar en registrering. P-talen ligger nu uppe på hemsidan. 
Avelsvärdena kommer att publiceras på hemsida under morgondagen, den 12 mars. Kräver lite 
”handpåläggning” för att få säkerheterna rätt.  
 
 
5.   Kommande prövningsomgång 18/19, bilaga 1 
 
I kallelsen skickades inbjudan med för årets omgång. Till nästa möte ska kriterierna ha bestämts för 
kommande prövningsomgång. Även förändringar gällande egenskaper och viktningar som ingår i 
Prövningstalet ska vara satta till dess. Frågan lyftes om födelsetidpunkt för kalvarna med anledning av de 
aprilfödda kalvarna eller senare insättningstidpunkt. Alla uppmanandes att fundera på detta inför 
kommande insättningsomgång.  
 
 
6.   Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
 



3 
 

 
 
7.   Nästa möte 
 
Nästa möte är ett telefonmöte som äger rum måndagen den 29 april kl: 10:30-12:00. Outlook-kallelse 
skickas ut separat 
 
 
                   Justeras 
 
 
 
Johanna Bengtsson      Anders Wiklert 
Sekr. 


