
SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB 
 
 
Protokoll från kontaktrådets möte nr 178 
 
Tid:   Tisdagen den 28 april 2020 
Plats:  Telefonmöte 
 
Närvarande:  Anders Wiklert, ordf.  
  Johanna Bengtsson, sekr. 
  Linda Risberg 
  Benny Gustavsson, A 
  Mikael Jonazon, B  

Sven-Olof Hägg, C 
Oskar Caster, H 
David Johansson, L 
Anders Åkesson, S 
Sven-Åke Lövgren 
Carlos Kallay 
 
 

1.  Mötets öppnande 
Ordförande Anders Wiklert hälsade välkommen och öppnade mötet.  
 
2.   Dagordning 
Dagordningen godkändes 
 
3. Föregående mötes minnesanteckningar 
Föregående protokoll, nr 177, godkändes och lades till handlingarna 
 
4.  Prövningsomgång 2019/2020 
 
Resultat och utvärdering av avslutad omgång 
Kort före mötet skickade Johanna ut en PP-presentation med sammanställning över 
prövningsomgången.  
Se bilaga 1, Prövningsomgång 2019 - 2020, två pp-bilder är kompletterade med efter mötet, det 
är andel till auktion samt antal behandlingar.  
 
Utvärdering av auktion 
Anders tackade de som hade varit behjälpliga med filmningen för ett bra jobb. Alla är mycket 
nöjda med auktionen utifrån de förutsättningar vi hade. Det har tagits ut fler köpkort i år mot 
tidigare år. Filmerna var uppskattade och det finns önskemål om att filma djuren även 
kommande år. Om det blir nätauktion kommande år önskas en visningsdag i anslutning till 
auktionen. Det finns önskemål om att filmerna från årets auktion ska finnas tillgängliga 



framöver för att kunna gå tillbaka och titta. Johanna tar med sig frågan om var filmerna tar 
vägen. Merkostnaden för nätauktionen blev ca 35 000 kr men kan tillkomma kostnader upp till 
23 000 kr för filmning. Ett förslag är att ta ut merkostnaden för filmning på kostnaden för tjur till 
auktion, ca 500 kr per tjur.   
 
 
5. Rapport från Styrelsemötet 2020-04-23 
 
Auktion 
Viktigt att vi alla hjälps åt att vara så tydliga som möjligt gällande all information. Kommer att 
lägga till en ruta på sista sidan i inbjudan om att man har läst och förstått all information.  

Klövbedömningen 
Det kommer att skrivas in i inbjudan att klövbedömningen kommer att ses över under året. Ett 
förslag är att ha klövbedömningen som tema på besöksdagen. Syftet är att visa på hur en 
klövbedömning går till och gärna med praktisk demonstration.   

Ekonomi 
Styrelsen har beslutat att höja prövningsavgiften till kommande prövningsomgång. Ännu inte 
klart med hur mycket. Håller just nu på med att se över budgeten och ska skriva ett nytt 
treårsavtal med Gunnarp. 

En kommentar från Limousin var att skillnaden i foderkonsumtionen inte speglar skillnaden i 
prövningskostnad. Att det är en för liten skillnad på prövningskostnaden mellan Limousin och 
t.ex Simmental om skillnaden ska spegla foderåtgången. Johanna lovade att ta med sig från i 
samband med att prövningskostnaderna ses över.  

P-tal för auktionsgodkännande 
Styrelsen beslutade att ge en rekommendation till de raser som ännu inte godkänner på P-tal att 
gå över till detta kommande eller nästkommande prövningsomgång. 

Hemtag av tjurar 
Styrelsen beslutade att det för kommande prövningsomgång ska tjurar som inte klarar kraven 
för auktionsgodkännande gällande lynne, klövar, exteriör-ben, testikelmått och 
veterinärbesiktning ska skickas till slakt. Vidare ska det tydligt framgå och gälla att det enbart är 
möjligt med hemtagning den dagen som fastställs i avslutningsplanen. 

Charolais, Angus, Hereford, och Limousin står bakom det nya beslutet för hemtag. Simmental 
och Blonde står inte bakom beslutet. Menar att det ska vara djurägarens beslut. Carlos tycker 
frågan är knivig. Svårt där man inte riktigt vet hur det kommer att utveckla sig. 

Johanna och Anders tar med sig frågan tillbaka till styrelsen. 



 
Tillägg: Styrelsen tog den 8 maj ett nytt beslut - Tjurar som inte klarar kraven för 
auktionsgodkännande gällande lynne, klövar, exteriör-ben, testikelmått och veterinärbesiktning 
ska till slakt med undantaget om att de får tas hem för eget bruk. De ska alltså inte säljas vidare.  
 
6.  Prövningsomgången 2020/2021 
 
Tidsplan 
Inga synpunkter fanns på föreslagen tidsplan. Se bilaga 2 Tidsplan 2020 - 2021. Auktionen sker 
fredagen den 26 mars 2021. 
 
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 16 45 210 
B 8 --- --- 
C 75 54 240 
H 32 47 220 
L 18 48 220 
S 34 54 265 
Summa 183   

 
Antagningskrav gällande födelsetidpunkt  
Styrelsen beslutade ifjol när det var uppe för diskussion att hålla fast vid födelsetiden, vilket 
innebär 20 december 2019 – 10 april 2020 men poängterade då att rasföreningarna själva kan 
rekommendera ett kortare intervall inom det uppsatta intervallet för födelsetidpunkt.  Ingen av 
rasföreningarna har valt att gå på linjen att korta ned intervallet men Angus kommer 
rekommendera sina uppfödare om att kalvarna inte ska vara för sent födda. 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.  
Blo – inga antagningskrav gällande avelsvärden 
Cha – AIX lägst +9, 200M lägst 98, Slkrtv lägst 106, FIX lägst 93 
Her – FIX bör vara lägst 95 
Lim - inga antagningskrav gällande avelsvärden 
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 
2019/2020 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 
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 2019/2020 

Härstamningsverifiering 
Benny lyfte frågan om det kan ske genom genomiska tester. Sven-Åke tvivlar på att vi hinner det 
till denna omgång. Härstamningsverifiering med hårprover Inga förändringar, samma regler som 
2019/2020. 
 
 
Utfodring 
A oförändrat 1400 
B oförändrat maxtillväxt 
C oförändrat 1750 
H oförändrat 1400 
L  oförändrat 1750 
S oförändrat 1750  
 
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.  
 
 
Gränser för auktionsgodkännande 2020/2021 
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 
  

T-tal 
Exteriör – Helhet 
Exteriör - Ben 
Testikelomkrets 
Klövar 

Lägst 95 
Lägst 75 poäng 
Lägst 75 poäng 
Lägst 31 cm 
Lägst 8 poäng 

Blonde  T-tal 
Exteriör – Helhet 
Exteriör - Ben 
Testiklar 
Klövar 

Lägst 100 
Lägst 75 poäng 
Lägst 75 poäng 
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 
Exteriör - muskler 
Testikelomkrets 
Klövar 

Lägst 100 
Lägst 75 poäng 
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 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  Lägst P-tal 100 för godkännande 
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 

 
Det kommer att tillkomma en ny ruta i inbjudan – ny ruta som man ska kryssa i att man läst 
inbjudan och förstått reglerna. Blir också förtydligande om att all kontakt gällande tjurarna ska 
tas med Kontaktråden  

 

 



7.     Övriga frågor 
 
Auktionen budgivning    
Frågan kring budgivning på egen tjur diskuterades. Ett förslag är att man tydligt marknadsför 
bevakningspris på egen tjur. Johanna och Anders tar med sig frågan till mötet med 
auktionsförrättare Håkan Ottosson 
 
Grovfodret – strategi för kommande år 
Johanna ska åka ned till Gunnarp och diskutera frågan tillsammans med Linda och Martin på 
Gunnarp samt foderrådgivare Anett Seeman under maj månad. Önskvärt är ett ensilage med 
högre näringsvärden än årets omgång men måsta samtidigt tänka på att de inte ska växa allt för 
fort i samband med starten på prövningsomgången.  
Det framfördes önskemål om att lägga upp foderstaterna på hemsidan. Johanna ska försöka 
hörsamma önskemålet.  
 
Telefonmöte eller Teams 
Anders lyfte frågan om telefonmöte eller Teams. Det var lite delade meningar, vi kanske provar 
Teams vid nästa möte 
 
 
8.   Nästa möte 
Nästa möte hålls per telefon torsdagen den 4 juni, kl.10:00-12:00. Separat outlook-kallelse 
skickas ut. 
 
 
 
Vid anteckningarna     Justeras 
 
 
 
 
 
Johanna Bengtsson, sekreterare    Anders Wiklert, ordförande 


