
SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB 
 
 
Protokoll från kontaktrådets möte nr 171 
 
Tid:   Måndagen den 29 april 2019 
Plats:  Telefonmöte 
 
Närvarande:  Anders Wiklert, ordf.  
  Johanna Bengtsson, sekr. 
  Linda Risberg 
  Benny Gustavsson, A 
  Mikael Jonazon, B & S 

Sven-Olof Hägg, C 
Oskar Caster, H 

  David Johansson, L 
  Martin Risberg 
  Sven-Åke Lövgren 

  Carlos Kallay 
 
 

Frånvarande:  Roger Mårtensson, S 
 
 
1.  Mötets öppnande 
Ordförande Anders Wiklert hälsade välkommen och öppnade mötet.  
 
2.   Dagordning 
Dagordningen godkändes 
 
3. Föregående mötes minnesanteckningar 
Föregående protokoll, nr 170, godkändes och lades till handlingarna 
 
4.  Prövningsomgång 2018/2019 
 
Resultat och utvärdering av avslutad omgång 
Det var 178 st startvägda och 173 slutvägda tjurar. Innan mötet skickade Johanna ut en PP-
presentation med sammanställning över prövningsomgången. Årets omgång har varit mycket 
friska, har vuxit mer per MJ än förväntat och haft en god konsumtion av foder trots högt fiberinnehåll. Vi 
har haft en begränsad mängd grovfoder men det har ändå räckt under hela prövningsperioden och 
grovfoderprocenten (inkluderat helsäd till 50 %) har legat på 61 % i standardfoderstaten, 72 % för Angus 
och 55 % för Limousin. Färdigfodret har haft en fibermängd på 37 % NDF efter justering på grund av för 
hög tillväxt i förhållande till måltillväxten för Charolais, Simmental och Angus.  
Se bilaga 1, Prövningsomgång 2018-2019.  
 
 



 
5. Rapport från Styrelsemötet 2019-04-25 
 
Årets auktion 
Årets auktion fungerade väldigt väl praktiskt. HOAB har tagit åt sig av kritiken ifjol och i år fanns inget att 
anmärka på. Det fungerade bra med Håkan Andersson som auktionsutropare. Djurflödena har fungerat 
fantastiskt väl även i år. 

Ekonomi 
Styrelsen har beslutat att inte höja prövningsavgiften till kommande prövningsomgång. 

Höjning av lägsta utropspris 
Styrelsen har beslutat att rekommendera en höjning från 27 000 till 30 000 kr som lägsta utropspris vid 
auktion 2020. Det fanns delade meningar i kontaktrådet om en höjning av lägsta utropspris till 30 000 kr, 
men en klar majoriteten förordade oförändrat vilket det också blev beslutat om.  

Tveksamma tjurar till auktion 
Styrelsen har gett VD Johanna Bengtsson bemyndigande att Svensk Köttrasprövning äger 
mandat att plocka bort tjurar som inte lever upp till de högt uppsatta kvalitetskraven för en 
elitauktion. Det här ska ske i samråd med besättningsveterinär och berörd expertis. Vidare har 
styrelsen beslutat att avvikande lynne ska bedömas utav köttrasprövning där stationsveterinär 
tar det officiella beslutet. 

 
6.  Prövningsomgången 2019/2020 
 
Tidsplan 
Inga synpunkter fanns på föreslagen tidsplan. Se bilaga 2 Tidsplan 2019-2020. Auktionen sker fredagen 
den 27 mars 2020. 
 
Inbjudan 
Inbjudan läggs ut på hemsidan i vecka 20, med hänvisning från rasföreningarnas hemsidor. Inbjudan i 
pappersform skickas till de som haft vägningslistan per post.  
 
Önskemål om antalet platser från rasföreningarna samt antagningskrav för födelsevikt och150 dagars 
vikt. 

Ras Platser Max f-vikt Min 150dv 
A 18 45 210 
B 7 --- --- 
C 75 54 240 
H 30 47 230 
L 16-18 48 220 
S 34 54 265 
Summa 181   

 



 
Antagningskrav gällande födelsetidpunkt  
Styrelsen har beslutat att hålla fast vid födelsetiden 20 december 2018 – 10 april 2019 men poängterade 
att rasföreningarna själva kan rekommendera ett kortare intervall inom det uppsatta intervallet för 
födelsetidpunkt.  Det här måste i så fall meddelas till Johanna i god tid före inbjudan ska vara klar. 
Blonde har ett max 60-dagarsintervall att förhålla sig inom det uppsatta intervallet.  
 
Antagningskrav gällande avelsvärden 
Antagningskraven gällande avelsvärden: 
Ang – FödM och FödD max 108, FIX lägst 95 Undantag kan göras om kalven anses vara extra värdefull av 
andra skäl för svensk avel. Återkommer efter mötet om det blir några förändringar.  
Cha – AIX lägst +9, 200M lägst 98, Slkrtv lägst 106, FIX lägst 93 
Her – FIX bör vara lägst 95 
Sim – Föd M och Föd D högst 110, 200M lägst 100, FIX bör inte understiga 95, MIX bör inte understiga 
100, AIX lägst +5.  
 
Antagningskrav – hälsokrav gällande: 
Salmonellaprovtagning 
Kontaktrådet önskar samma modell för salmonellaprovtagning som under prövningsomgång 2018/2019 
vilket innebär att begränsa provtagningen till högriskområden definierade av SVA samt enbart analysera 
för Dublin.   
 
BVD, ParaTB 
Inga förändringar inför kommande omgång.  
 
DNA-typning hornstatus 
DNA- typning av kalvarnas hornstatus är även för kommande omgång frivilligt. Information kring testerna 
tas med i inbjudan.  
 
DNA-typning av hårlöshet, Hereford 
Nytt för i år är att för Hereford så krävs det att tjuren är DNA-testad för hårlöshet och inte bärare av 
anlag för hårlöshet för att få säljas på auktionen. Samma som 2018/2019 

Härstamningsverifiering 
Inga förändringar, samma regler som 2018/2019.  
 
 
Utfodring 
A oförändrad 1400 
B oförändrad 1750 
C oförändrad 1750 
H 1400 
L  oförändrat 1750 
S oförändrat 1750  
 
Hereford kommer att gå över till Angus foderstat och önskar gruppering efter ålder. Det 
kommer inte att gå och gruppera efter grupp 1 och grupp 2 tillsammans med Angus pga olika 



stora boxar, däremot finns möjligheteten att dela upp dom i två boxar efter ålder så de allra 
yngsta och äldsta går i olika boxar. I övrigt inga förändringar gällande utfodring men tryck på att 
önskad måltillväxt gäller. För kommande prövningsomgång blir det Anett Seeman på Gård & 
Djurhälsan som kommer att beräkna foderstaterna. 
 
Gränser för auktionsgodkännande 2019/2020 
Tills inbjudan går ut ska samtliga kriterier för auktionsgodkännande vara fastställda (kan skilja 
sig från nu lagda förslag/önskemål) och framgå tydligt i inbjudan.  
 
Tabell för tröskelvärden för respektive ras 

 Tröskelvärde 
Angus 
-Ska 
återkomma 
efter mötet  

T-tal 
Exteriör – Helhet 
Exteriör - Ben 
Testikelomkrets 
Klövar 

Lägst 95 
Lägst 5 under medel 
Lägst 5 under medel 
Lägst 31 cm 
Lägst 8 poäng 

Blonde T-tal 
Testiklar 
Klövar 

Lägst 100 
Lägst 29 cm 
Lägst 5 poäng 

Charolais T-tal 
Exteriör – Helhet 
Exteriör – Ben 
Testikelomkrets 
Klövar 

Lägst 97 
Lägst 75 poäng 
Lägst 75 poäng 
Lägst 32 cm 
Lägst 5 poäng 

Hereford T-tal 
Exteriör – Helhet 
Exteriör – Ben 
Testikelomkrets 
Klövar 

Lägst 97 
Lägst 75 poäng 
Lägst 75 poäng 
Lägst 30 cm 
Lägst 5 poäng 

Limousin T-tal 
Exteriör – Helhet 
Exteriör – Ben 
Testikelomkrets 
Klövar 

Lägst 100 
Lägst 75 poäng 
Lägst 75 poäng 
Lägst 29 cm 
Lägst 5 poäng 

Simmental T-tal 
Exteriör – Helhet 
Exteriör – Ben 
Testikelomkrets 
Klövar  

Lägst 102 
Lägst 75 poäng 
Lägst 75 poäng 
Lägst 32 cm 
Lägst 5 poäng 

 

 

 

 



Tabell för ingående egenskaper och viktning för respektive ras 
 Egenskaper P-tal Viktning % 
Angus 
-Ska 
återkomma 
efter mötet 

T-tal 
Exteriör 
Aix (Enbart avelsindex med säkerhet över 30 % ska inkluderas i PT-
talet. I annat fall egenskapen fördelas ut på övriga egenskaper 
proportionerligt enligt viktningen i PT-tal) 
Marmorering 

40  
30  
20 
 
 
10 

Blonde T-tal 100 
Charolais T-tal 

Exteriör 
Aix  
Testikelomkrets 
Ryggmuskeldjup  

26 
26  
26  
15 
7 

Hereford T-tal 
Exteriör 
Aix (Enbart avelsindex med säkerhet över 25 % ska inkluderas i PT-
talet. I annat fall egenskapen fördelas ut på övriga egenskaper 
proportionerligt enligt viktningen i PT-tal) 
Marmorering 

60 
25 
10 
 
 
5 

Limousin T-tal  
Exteriör 
Aix  
Testikelomkrets  

60  
15  
20 
5  

Simmental T-tal 
Exteriör 

70 
30 

 
 
Tabell över önskad gräns för auktionsgodkännande samt önskat medelvärde  

 Gräns auktionsgodkännande 
Angus 60% av antalet insatta tjurar blir auktionsgodkända, räknat från toppen av listan. Om 

fler tjurar har samma P-tal där gränsen hamnar, godkänns samtliga inom det 
Prövningstalet.  

Blonde Önskar ingen ytterligare gräns utöver tröskelvärden 
Charolais 56 % av antalet insatta tjurar (ex. 42 st av 75) blir auktionsgodkända, räknat från 

toppen av listan. Om fler tjurar har samma P-tal där gränsen hamnar, godkänns 
samtliga inom det Prövningstalet. 

Hereford Lägst P-tal 100 för godkännande 
Limousin Önskar ingen ytterligare gräns utöver tröskelvärden  
Simmental Önskar ingen ytterligare gräns utöver tröskelvärden 

 

7.     Övriga frågor 
Vårtor – Det förekom vårtor hos Angus i samband med auktionen, var särskilt två stycken tjurar 
som hade många och stora vårtor. Frågan lyftes om man inte kan avlägsna dom, eller ökar 
risken för smittspridning då? Besättningsveterinär Carlos svarade att kunskapen om vårtor är 



dålig och att det är svårbedömt. Carlos lovade att kolla upp det och återkomma. 
 
Ersättning till Gunnarp – Frågan lyftes om Gunnarp ersätts för allt extra som tillkommer i och 
med införande av P-tal mm. Johanna svarade att det förs löpande dialog med Gunnarp och att 
de signalerar om vi hamnar utanför avtalet. Avtalet med Gunnarp gäller ett år till med 
oförändrad taxa för kommande prövningsomgång och ska därefter förhandlas om. 
 
Hornstatus – En Simmentaltjur visade sig ha små scurs vid ankomst efter auktion men stod som  
P (polled ej gentestad) i auktionskatalogen. Vid bestämningen av hornstatus fanns inga Scurs 
och förslaget lyftes om tjurarna ska kännas igenom på sista veterinärbesiktningen och vid 
”sena” scurs notera det på tilläggslistan. Det innebär i så fall extraarbete och en merkostnad. Ett 
annat förslag var att förtydliga i auktionskatalogen om hornstatus och hur det går till vid 
bestämning. Johanna tar med sig förslagen.  
 
 
8.   Nästa möte 
Nästa möte hålls per telefon onsdagen den 5 juni, kl.10:00-12:00. Separat outlook-kallelse 
skickas ut. 
 
 
 
Vid anteckningarna     Justeras 
 
 
 
 
 
Johanna Bengtsson, sekreterare    Anders Wiklert, ordförande 


