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SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB 
 
Protokoll från kontaktrådets möte nr 172 
 
Tid:  Onsdag 5 juni 2019 
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  

  Sven-Åke Lövgren 
Linda Risberg 
Carlos Kallay    

Frånvarande:   Martin Risberg 
 
1.  Sammanträdets öppnande 
Anders hälsade välkommen och öppnade mötet.  
 
2.   Dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Föregående protokoll, nr 171, godkändes och lades till handlingarna.  
 
4.   Prövningsomgången 2019/2020 
Anmälningsläget 
Sven-Åke rapporterade om anmälningsläget, se tabell nedan.  

 Av besättningarna önskade 
platser (rasens önskemål) 

Anmälda kalvar, 
fjolåret inom parantes 

Anmälande 
besättningar, fjolåret 
inom parantes 

Angus 20(18) 47(88) 15(22) 
Blonde 9(7) 15 6 
Charolais 90(75) 239(211) 35(39) 
Hereford 42(30) 109(92) 29(28) 
Limousin 29(18) 69(55) 19 (10) 
Simmental 41(34) 114 (96) 25(22) 
Summa 231 (182)   

i fjol var av besättningarna önskade platser för Angus 33 st, Charolais 88 st, Hereford 42 st, Limousin 18 
och Simmental 35, totalt 216 st 
 
Besked till antagna besättningar 
Brev till anmälande besättningarna med besked ska vara Sven-Åke tillhanda senast den 20 juni. Dessa 
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brev skickas ut tillsammans med övrig information senast den 28 juni. 
 
Johanna stämmer av med Sven-Åke gällande om det finns några besättningar som behöver ta 
salmonellaprover, och meddelar berörda besättningar om salmonellaprovtagningen. Är aktuellt för 
besättningar inom riskområde. 
 
Informationsutskick 2 
Uppdaterat informationsbrev till uppfödarna var bilaga till kallelsen. Inga synpunkter fanns på detta. 
 
Foder 
Anett Seeman, G&D och Johanna träffade Linda och Martin på Gunnarp den 7 maj och diskuterade foder 
och foderstrategi inför kommande prövningsomgång.  
 
Linda berättade att de planerar att skörda gräset till helgen. Rajgräset sticker men klövern och timotej 
har inte kommit så långt.  
 
Transportplanering 
Årets transportplanering görs i östra och norra Sverige av Sven-Olof, i Skåne av Mikael, i Väst av Anders 
och med Benny. Norrlandstjurarna transporteras till samlingsgård och samordnas med öst-transporten 
(Johanna kollar med Stenhammar).  
 
6.  Övriga frågor 
Växa Sveriges bestämmelser 
Johanna berättade om den översyn som pågår av Växa Sveriges bestämmelser angående prövningen. 
Johanna har lämnat ett förslag där Växa har återkommit och gett synpunkter på. Några saker som lyfts är 
insyn i antagningsförfarandet och högsta inkalvningsålder hos tjurkalvens moder. 
 
Nytt semintjursavtal 
Ett nytt semintjursavtal är nu klart mellan NAB och Viking Genetic. Semintjurarna kommer att betalas 
efter rullande 3-årsmedeltal för högsta betalda på Auktionen inom varje ras plus 8000 kr. 
 
Årets semintjurar 
Årets semintjurar är kvar i Skara. Samtliga hoppar bra och för närvarande undersökas om sperman är 
frysbar. Om godkända frystester så flyttas de till Danmark för könssortering. Viking kommer att vara 
fortsatt intresserade av att köpa ca 2-4 st tjurar från prövningen per år.  
 
7.   Nästa möte 
Telefonmöte måndag 5 augusti kl.08:00. Johanna skickar ut outlook-inbjudan, agendan en vecka innan 
mötet samt en sms-påminnelse.  
 
                    Justeras 
 
 
 
 
Johanna Bengtsson, Sekr.     Anders Wiklert 


