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SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB 
 
Protokoll från kontaktrådets möte nr 174 
 
Tid:  Onsdagen den 6 november 2019 
Plats:  Gunnarp prövningsstation 
  
Närvarande:  Anders Wiklert, ordf 
  Johanna Bengtsson, sekr. 
  Benny Gustavsson, A  
  Mikael Jonasson, B  
  Per Mårtensson, C 
  Oskar Caster, H 
                                               David Johansson, L 
  Roger Mårtensson, S  
  Carlos Kallay 
  Linda Risberg 
  Martin Risberg 
  Sven-Åke Lövgren 
 
Frånvarande:   
   
 
1.  Sammanträdets öppnande 
Anders hälsade välkommen och öppnade mötet.  
 
2.   Dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Föregående protokoll, nr 173, godkändes och lades till handlingarna.  
 
4.   Prövningsomgången 2019/2020 
 
Erfarenheter från insättningen 
Det har fungerat bra. Precis som under föregående år vid ankomsten så fylldes tjurarna på per box 
eftersom de anlände och därefter stängdes varje box efter den blev full. Det gör att det snabbar blir lugnare 
i stallet. Så fort alla var inne i KAP och födelsedata var verifierat grupperades de om till sina slutliga 
grupperingar.  
 
Samtransporterna 
Det har varit bra kommunikation via mail mellan transportansvariga och VD. Transportkostnaden för 
samtransporterna blev i stort sett oförändrad. Frågan lyftes i samband med insättningen om när 
försäkringen börjar att gälla. Det arbetas nu med att få in samtransport och även tiden på samlingsgårdarna 
in i försäkringsvillkoren. 
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Utfodring, tillväxt 
Foderstaten är för närvarande enligt tabell 1. Är en liten halminblandning, kornhalm, i ensilaget. Fungerar 
väldigt bra i stallet, de sorterar inte ut det. Även om det är lite halm så verkar det göra stor nytta. De får 
även halm via halmbalar i boxarna. Informationen om att de varit sjuka skulle ha kommit snabbare, i 
samband med vägningslistan. Det framfördes önskemål om någon kort kommentar i mailet som skickas ut 
i samband med vägningarna 
 
Tabell 1. Galant Ekeröd och 1:a skörd  

 Grf % Rp NDF 
Angus, Her  70 15,2 414 
Cha, Sim 50 16,6 359 
Lim 50 16,7 357 
Blo 38 17,8 330 

 
 
Veterinärfrågor 
Veterinärintygen och djurmaterialet blir bättre för varje år. Sett över tiden har behandlingsfrekvensen gått 
ned p.g.a att man har bättre kontroll och behandlar rätt djur. Gick igenom ett stort antal djur efter 
vägningen den 22 oktober för att undersöka ev. behandlingsbehov. Viruset hade då klingat av. I övrigt har 
det varit lite småhältor och finns lite ringorm. 
 
Härstamningsverifiering 
Härstamningsverifieringen är under kontroll. Har ett 15-tal ärende som det jobbas på. 
 
Exteriörbedömningen 2020 
Har avtalat med Skåne Semin och Växa för exteriörbedömning för 2020 och 2021, så det är klart att det 
blir två stycken exteriörbedömare vid varje tillfälle. Viktigt att det sker kommunikation mellan 
exteriörbedömare och veterinär.  
 
Precis som tidigare år erbjuds det tre exteriörbedömningstillfällen och det finns önskemål från 
exteriörbedömarna att det finns med en rasrepresentant för varje ras.  
 
Önskemål från respektive ras: 
Angus - två tillfällen och en rasrepresentant 
Blonde – max två tillfällen, återkommer efter att ha tittat på födelsedatum, en rasrepresentant 
Hereford – tre tillfällen och rasrepresentant 
Cha – tre tillfällen och rasrepresentant 
Lim – tre tillfällen och rasrepresentant  
Sim - tre tillfällen och rasrepresentant 
 
Scanning 2020 
Det kommer bli Maiju Pesonen som scannar även denna omgång. Under mötet diskuterades det hur man 
skulle kunna ta det vidare med alla registreringar som vi gör på Gunnarp. Skulle vara intressant att kunna 
använda det in i något forskningsprojekt/examensarbetare. Det efterlystes också någon typ av 
referensramar eller medelvärden för scanningsegenskaperna så det blir mer användbart för köparna på 
auktionen. 
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Avslutningsplan, bilaga 1 
Ett arbetsunderlag till avslutningsplanen skickades ut innan mötet. Avslutningsplanen godkändes och 
Johanna jobbar vidare med inbokningarna för samtliga funktioner. Förslaget lyftes om att 
blodprovstagningen som görs på samtliga tjurar för insamling till genomisk selektion skulle kunna ersättas 
med ett extra öronmärke där vävnadsprov tas i samband med insättningen av märket. 
 
Genomgång krav för auktionsdeltagande  
Fastställdes i samband med inbjudan, inga förändringar mot inbjudan till prövningsomgången 
 
Prövningstalet 
Samtliga raser kommer att rangeras efter prövningstalet i auktionskatalogen precis som i fjol. Angus, 
Charolais och Hereford auktionsgodkänner på prövningstalet. Mer information, se inbjudan 
 
 
5.  Auktion 27 mars 
 
Praktiska förändringar 
Inför ifjol infördes utöver tilläggslistan en lista med veterinära anmärkningar som sattes upp på väggen på 
auktionsdagen. Inför kommande auktion är ambitionen att även få med veterinäranmärkningar på 
hemsidan tillsammans med tilläggslistan. Visarna bör även informeras om att det finns en lista med 
veterinära anmärkningar bredvid tilläggslistan, dit dom kan hänvisa spekulanter.  
 
Texter auktionskatalogen 
Johanna framförde ett förslag från auktionsförrättaren om att varje rasförening skriver texter för alla tjurar, 
ca 200 ord, i katalogen så alla raser blir presenterade. Varje tjur presenteras sedan under 20-30 sec i 
samband med att de tas fram i ringen och tanken med det är att det ska bli mer publikvänligt. Kontaktrådet 
var tveksamma till förslaget och det praktiska genomförandet.  
 
 
6.   Övriga frågor 
 
Klövbedömningen 
Det framfördes att med nuvarande klövbedömningssystem kan tjurar med långa framklövar ändå få 10 
poäng i klövbedömningen i och med att verkningsbehovet registreras för bakklöven. Johanna tar en 
diskussion med Sebastian Lundin i frågan för att se om vi kan få till en förändring. Finns en svårighet i hur 
klövverkningsbehovet kan mätas på framklöven. 
 
Genomisk testade 
Frågan lyftes om hur vi hanterar den information som kommer utav de genomiska testerna som görs. I 
dagsläget redovisas i auktionskatalogen bara det som registreras på prövningen samt nationella 
avelsvärden. Rasföreningarna kan själva redovisa resultaten från testerna på sina respektive hemsidor eller 
ta fram tilläggsblad. 
 
Tilläggsförsäkringen faktureras löpande 
Vid tecknande av tilläggsförsäkringen så kommer den faktureras löpande av Köttrasprövningen allt 
eftersom de tecknas och därmed inte nödvändigtvis komma på slutfakturan i april. 
 
Växa Sveriges bestämmelser.  
Styrgrupp kött har nu godkänt uppdateringen av Växa Sveriges bestämmelser och de ska nu tas upp för 
godkännande i Husdjursnämnden. Därefter kommer de upp på Köttrasprövningen hemsida om kommer att 
gälla för nästkommande prövningsomgång. 
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7.   Nästa möte 
 
Nästa möte är fredagen den 13 december 10:00 på telefon. Outlook-kallelse skickas ut separat.  
 
 
                   Justeras 
 
 
Johanna Bengtsson      Anders Wiklert 
Sekr. 


