
 

 
 
SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB 
 
Protokoll från kontaktrådets möte nr 182 
 
Tid:  Fredag 11 dec 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  
  Johan Sandström 
  Linda Risberg 
 
Frånvarande:   Carlos Kallay 
   
   
1.  Sammanträdets öppnande 
Anders hälsade välkommen och öppnade mötet.  
 
2.   Dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Föregående protokoll, nr 181, godkändes och lades till handlingarna.  
 
4.   Prövningsomgången 2020/2021 
 
Lägesrapport Gunnarp och Veterinärfrågor 
Hälsoläget är bra, djuren är väldigt friska generellt. Har varit lite hosta och vår besättningsveterinär 
Carlos Kallay har undersökt både djur slumpvis och även de med lägre tillväxt och det finns inget som har 
satt sig på luftvägarna. Det är heller inga hältor. Det kommer inte att sättas in några magneter på årets 
omgång, beslutet grundar sig på att det blir en onödig smittspridningsrisk under prövningsomgången i 
kombination med en förhållande liten risk för vasst. 
 
Utfodring och tillväxt 
Det ör en stabil konsumtion av foder och endast små justeringar av foderblandningarna för Cha/Sim och 
Ang/Her har gjorts den 18 nov, i övrigt oförändrat sedan föregående möte. I samband med vägningen i 
nästa vecka beräknas nya foderstater i samband med grovfoderbyte, då kommer även halmen att 
plockas bort helt.   
 
 



 

 
 
Tabellen nedan visar på innehåll av råprotein, fiber (NDF) samt grovfoderprocent för de olika 
foderblandningarna.  

Ras Rp % NDF % Grf % 
Cha Sim 16,5 41,2 56,0 
Lim 16,6 36,0 38,0 
Blonde 16,6 35,0 32,0 
Ang Her 16,3 42,4 67,7 

 
Rasföreningarna beslutar om måltillväxten som syns i högerkolumnen. Tillväxterna är beräknade fram till 
vägning nr.368 2020-12-02.  

Ras Tillväxt från startvägning Måltillväxt 
 Grupp 1 Grupp 2 Medeltal ras  
Angus 1510 1552 1529 1400 
Blonde 1915  1915 Max 
Charolais 1805 1758 1783 1750 
Hereford 1703 1446 1561 1400 
Limousin 1703 1563 1633 1750 
Simmental 1874 1738 1806 1750 

 
Härstamningsverifiering 
Väntar fortfarande på en del provsvar men de allra flesta är under kontroll. Dynamic Code har stängt ned 
helt från 1 dec för härstamningsverifiering vilket gör att väntetiderna är långa för framförallt 
microsatelliter DNA. Kommer bli en snabbare övergång till genomiska tester pga detta, från nu kommer 
alla prover att analyseras genomisk. Johan har daglig kontakt med Anki på Växa och det trillar in nya 
provsvar. Men är en del manuellt arbete med att sammanställa provsvar, som är tidskrävande.  
 
Exteriörbedömningen 2021 
Datum för exteriörbedömning är grupp A - 5 jan, grupp B - 27 jan och grupp C - 25 feb 
Förslag på gruppindelning är utskickat till kontaktråden. Alla raser kommer att ha rasrepresentant.  
 
Scanning 2021 
Datum för scanningen är preliminärt bokat för grupp 1 den 18-19 jan och grupp 2 den 24-25 feb 
Covid-19 skapar stor osäkerhet, kan därför tvingas till anpassningar som scanning av alla tjurar vid ett 
och samma tillfälle. 
 
Avslutningsplan 
Är utskickad och godkänd men kan bli ändringar. Ska kompletteras med datum för filmning. Johanna fick 
medskicket att boka dagar för filmning så snart som möjligt, så medhjälpare har möjlighet att ta ledigt i 
god tid. Inklipp från föregående protokoll gällande datum för filmning: 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.  

 
 



 

 
 
Katalogtexter 
Samtliga raser kommer att skriva katalogtexter. Angus framförde att de skulle önska att ha med en bild 
på modern i katalogen. Johanna tror att det kommer bli svårt att lösa då verktyget som används till 
katalogen inte är så flexibelt. Kanske att det däremot går att läggas upp på auktionssidan på nätet 
istället. Johanna tar med sig frågan till auktionsförrättare Håkan Ottosson.  Katalogtexterna ska vara på 
max 700 tecken per tjur och skickas till Johanna senast 1 mars. 
 
Visningsdag den 20 mars 
Planen är fortsatt att genomföra någon typ av visningdag den 20 mars även om det ser mörkt ut för 
närvarande med corona-restriktionerna.  
 
Filmning inför digital auktion 
Önskemål lyftes om mer standardiserade, likvärdiga filmer på djuren, vill kunna se djuren både framifrån 
och bakifrån. Vidare gjordes medskicket att det är oerhört viktiga att filmerna håller en hög kvalitet, i 
synnerhet om visningdagen inte kommer att kunna genomföras som tänkt. Johanna tar med sig detta 
men lyfte också att det är en kostnadsfråga och att det finns en fastslagen budget för ändamålet. 
Gunnarp tar tacksam emot hjälp med styling av djuren från respektive rasförening inför filmningen. Det 
kommer också precis som ifjol behövas medhjälpare i samband med filmningen.  
 
6.  Översyn klövbedömning 
Material gällande översyn av klövbedömning är utskickat till rasföreningarna via kontaktråden. Svar från 
kontaktråden senast 7 januari 2021 till Johanna. Workshopen, som är digital, är planerad till den 21 
januari 2021. Christer Bergsten, veterinär och klövexpert, Sebastian Lundin, veterinär och klövbedömare 
Gunnarp och Iwe Andersson, klövverkare Gunnarp kommer att delta på workshopen. Det blir en 
diskussion kring rasföreningarnas svar och vägledning för hur vi går vidare med klövbedömningen 2021.  
På workshopen deltar kontaktråd + en person till från varje rasförening, återkom med namn och e-
postadress till Johanna så snart som möjligt för utskick av inbjudan. 
 
7.  NAV – Nordiska avelsvärderingen för köttraser 
Den nordiska avelsvärderingen, NAV införs under 2021, men fortsatt nationella avelsvärdering feb/mars 
2021. Som diskuterades på föregående kontakrådsmöte kommer NAV att ta 13 arbetsdagar 2022 mot 
dagens 4 arbetsdagar efter slutvägning. Johanna Bengtsson har till NAV lämnat förslag på datum för 
avelsvärdering 2022, efter slutvägning av gr 1 och i så fall även gr 2, start 2022-02-10 och publicering 
2022-02-25. Förslaget bygger på att vi får igenom anpassning av KAP-regler för att få godkända 365-
dagarsvikter för de yngsta tjurarna. Fredrik von Unge, Växa har bokat in ett möte den 17 dec med Sv. 
Köttrasprövning, NAB (ordförande och representanter för NAB i Styrgrupp Kött) och de som är KAP-
ansvariga inom Växa för att diskutera den regelförändring av KAP som krävs. 
 
8.  Information från styrelsen 
Två nya ledamöter har valts in i styrelsen 

 Thure Bjerketorp, Växa (Viking), ersätter Hans Stålhammar 
 Sofia Persson, NAB, ersätter Jens Fjelkner 

 
 
 
 



 

 
 
9.  Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
10.  Nästa möte, måndagen den 8 mars 2021 
Nästa möte bestämdes till måndagen den 8 mars 2021 kl. 15.00. Outlook-kallelse har skickats ut separat. 
 
 
 
 
 

 
 Justeras 

Johanna Bengtsson      Anders Wiklert 
Sekr. 


