
 

 
 
SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB 
 
Protokoll från kontaktrådets möte nr 181 
 
Tid:  Onsdag 4 nov 2020 
Plats:  Teams- möte 
 
Närvarande:  Anders Wiklert, ordf.  
  Johanna Bengtsson, sekr. 
  Benny Gustavsson, A  
  Mikael Jonasson, B  
  Sven-Olof Hägg, C 
  Oskar Caster, H 
                                               David Johansson, L 
  Anders Åkesson, S  
  Carlos Kallay 
  Johan Sandström 
  Linda Risberg 
     
 
1.  Sammanträdets öppnande 
Anders hälsade välkommen och öppnade mötet.  
 
2.   Dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Föregående protokoll, nr 180, godkändes och lades till handlingarna.  
 
4.   Prövningsomgången 2020/2021 
 
Erfarenheter från insättningen 
I stort har insättningen fungerat bra. Upplevde att det i år var många som inte var avvanda innan 
ankomst till Gunnarp. Det är därför viktigt att återigen påminna om vikten av avvänjning innan kalvarna 
levereras till Gunnarp. 
 
Samtransporter 
Har fungerat bra. Blir färre och färre egentransporter, upplevs som bra för djuren att åka lastbil. För 
samtransporter överenskomna och fakturerade genom Köttrasprövningen ingår intransporten i 
försäkringen som tecknas för tjurarna på Gunnarp. 
 
 
Utfodring och tillväxt 
Ensilageanalysen stämde bra överens med grönmassa-analysen med värdena 11,8 MJ, 163 g råprotein, 
456 g NDF 128 g iNDF. För att få en bra balanserad foderstat blandas det in halm i grovfoderblandningen. 
 



 

 
 
Mängden halm anpassas efter hur magarna är, konsumtionen, samt tillväxt i förhållande till måltillväxt. 
Tabellen nedan visar på innehåll av råprotein, fiber (NDF) samt grovfoderprocent för de olika 
foderblandningarna. Samarbetet med foderrådgivare Anett Seeman, Gunnarp och Kajsa Öhman på 
Lantmännen som beräknar färdigfodret fungerar mycket bra.  

Ras Rp % NDF % Grf % 
Cha Sim 16,4 42,0 60,0 
Lim 16,6 36,0 38,0 
Blonde 16,6 35,0 32,0 
Ang Her 16,3 43,1 71,0 

 
Rasföreningarna beslutar om måltillväxten som syns i högerkolumnen. Tillväxterna är beräknade fram till 
vägning nr.366 2020-11-03.  

Ras Tillväxt från startvägning 
Tillväxt från 
föregående vägning Måltillväxt 

 Grupp 1 Grupp 2 Medeltal ras Grupp 1 Grupp 2  
Angus 1 510   1 532 1520 1 500  1 349 1400 
Blonde 1 754  1754 2 116  Max 
Charolais 1 761 1 693 1729 1 862 1 771 1750 
Hereford 1 710 1 445 1564 1 676 1 339 1400 
Limousin 1 648 1 323 1486 1 878 1 286 1750 
Simmental 1 817 1 696 1757 1 887 1 912 1750 

 
Rasföreningarna är nöjda med utfodringen som den ser ut nu. Blonde var kritisk till den halminblandning 
som djuren startades upp på men är nöjd med foderblandningen efter minskningen av halm och en ökad 
kraftfoderandel för Blonde. 
 
Veterinärfrågor 
Djuren har varit väldigt friska och bara enstaka behandlingar. I samband med veterinärbesiktningarna 
brukar tjurarna få en magnet men tyvärr är det inte gjort på årets omgång pga att den lilla storleken på 
magneter har utgått ur sortimentet och inte går att få tag på. Carlos gör den bedömningen att risken för 
vasst är förhållandevis liten med tanke på foderhanteringen. Danska studier visar på att vanligaste 
orsaken till vasst är från föremål vid täckning av plansilo, sådan hantering finns inte på Gunnarp. Det är 
dock inte uteslutet att sätta in magnet vid senare tillfälle under prövningsomgången när djuren har växt 
till sig och klarar den större storleken på magnet. 
 
Härstamningsverifiering 
Ser bra ut, fick många svar i förra veckan och väntar på ytterligare. Har varit väldigt långa väntetider på 
Dynamic Code pga att de analyserar prover för Covid-19. Samarbetet med Anki på Växa fungerar bra och 
vi har också fått gehör för att prioritera provsvar från tjurarna på prövningen med anledning av de långa 
väntetiderna.  
 
Exteriörbedömningen 2021 
Finns avtal för Skåne Semin och Växa för exteriörbedömning för 2020 och 2021. 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 är oförändrat mot fjolåret: 
Angus - två tillfällen och rasrepresentant 
Blonde – max två tillfällen, en rasrepresentant 
Hereford – tre tillfällen och rasrepresentant 
Cha – tre tillfällen och rasrepresentant 
Lim – tre tillfällen och rasrepresentant  
Sim - tre tillfällen och rasrepresentant 
 
Scanning 2021 
Planen är att Maiju Pesonen scannar även denna omgång. Hon är preliminärbokad men det finns 
orosmoln kring hur Covid-19 utvecklar sig och möjligheterna för Maiju att resa mellan Finland och 
Sverige.  
 
Filmning inför digital auktion 
Förslaget är att filmningen ska fördelas på två dagar. Sist filmade vi på måndagen den 16 mars. För att 
hinna med två filmdagar så måste vi börja filma i vecka 10 om vi ska få in två filmdagar. Johanna planerar 
in tillsammans med filmaren och personalen på Gunnarp.  

Avslutningsplan, bilaga 1 
Preliminär avslutningsplan bifogades till kallelsen. Inga synpunkter på avslutningsplanen så här långt. 
 
 
5.  Besöksdag 2020 
Inbjudan till besöksdag är utskickad och anmälan pågår men på grunda av det förvärrade smittläget 
gällande Covid-19 och att det råder lokala restriktioner i Skåne så togs frågan upp och diskuterades igen. 
Det som talar för ett genomförande är att dagen är välbehövlig och efterfrågad. De som talar emot är att 
samla folk från stora delar av landet och riskutsätta personal på Gunnarp och rasansvariga som visar 
tjurarna. Synpunkterna som framfördes tar Johanna och Anders W med sig till styrelsen i eftermiddag 
där beslut tas.  
Tillägg från Johanna efter Styrelsemötet: Styrelsen beslutade att ställa in besöksdagen med anledning av 
Covid-19. Uppfödarna har informerats via mail. 
 
 
6.  Översyn klövbedömning 
I samband med inbjudan skrevs det att klövbedömningen ska ses över under året. Det här kommer att 
ske genom att Johanna skickar ut frågeställningar via mail till rasansvariga i kontaktråden som i sin tur tar 
med dem till sina respektive rasföreningar och sedan återkommer till Johanna med svar på dessa 
frågeställningar och ev. övriga synpunkter. Därefter genomförs en digital workshop med sakkunniga och 
representanter från rasföreningarna som får bli vägledande för klövbedömningen 2021. 
 
 
 
 



 

 
 
7.  NAV – Nordiska avelsvärderingen för köttraser 
Växa har informerat om att de nationella avelsvärdena kommer att ersättas av nordiska avelsvärden 
(Sverige, Danmark och Finland) under 2021. Körningen som görs feb/mars 2021 kommer att vara som 
vanligt men sedan kan det bli aktuellt med en nordisk redan vid majkörningen. Nordiska 
avelsvärderingen, NAV, kommer att beräknas vid fyra tillfällen per år när det införs, varav ett tillfälle 
kommer att anpassas efter köttrasprövningens verksamhet. Bekymret är att tiden mellan slutvägning och 
publicering av avelsvärden kommer att förlängas från dagens 4-5 arbetsdagar till 12-13 arbetsdagar när 
NAV införs, vilket ställer till det kraftigt för Köttrasprövningens verksamhet. Det finns i dagsläget inte 
utrymme i individprövningens hårt pressade avslutningsplan för att kunna genomföra en auktion i tid om 
antal dagar från slutvägning till publicering av avelsvärden kommer att öka så mycket. De ökade antal 
dagar är kraftigt fördyrande för prövningsverksamheten om ingen anpassning görs. Representanter från 
NAB som också ingår i Växas styrgrupp avel kött har tillsammans med NABs ordförande och 
Köttrasprövningens ordförande svarat Växa skriftligen vilka konsekvenser det här ger på 
prövningsverksamheten. Utöver påverkansarbete tittar gruppen också på vilka lösningar som skulle 
kunna vara möjliga. Bland annat är ett av förslagen att slutväga grupp1 och grupp 2 samtidigt, men då 
finns det ett antal djur som inte klarar gränsen för 1-årsvikt pga att de är för unga. Det skulle alltså 
innebära in sin tur att KAP-regler behöver ses över så att även dessa djur får avelsvärden baserad på 
egen tillväxt under prövningsperioden.  
 
 
8.  Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
 
8.  Nästa möte, förslag på datum, fredagen den 11 december 2020 
Nästa möte bestämdes till fredagen den 11 december 2020 kl. 10.00. Outlook-kallelse skickas ut separat 
 
 
 
 
 
                    Justeras 
Johanna Bengtsson      Anders Wiklert 
Sekr. 


