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SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB 
 
Protokoll från kontaktrådets möte nr 183 
 
Tid:  Måndagen 8 mars 2021 
Plats:  Teamsmöte 
 
 
Närvarande:  Anders Wiklert, ordf.  
  Johanna Bengtsson, sekr. 
  Benny Gustavsson, A  
  Oskar Caster, H 
                                               David Johansson, L 
  Anders Åkesson, S 
  Linda Risberg 

Johan Sandström 
Sven-Olof Hägg, C 
Mikael Jonasson, B 
 

Frånvarande:   Carlos Kallay  
   

 
 
1.  Sammanträdets öppnande 
Anders hälsade välkommen och öppnade mötet.  
 
2.   Dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Föregående protokoll, nr 182, godkändes och lades till handlingarna.  
 
4.   Information från styrelsen 
Som tidigare har meddelats så kommer det inte att vara tillåtet att bjuda på sin egen tjur. Däremot kan man 
lämna bevakningspris. Johanna fick i uppdrag av styrelsen att kontakta Håkan för att ta reda på hur 
bevakningspris och maxpris fungerar under budgivningen.  
Tillägg efter mötet: Det har mailats ut info om bevakningspris till säljande besättningar 
 
Vidare har Johanna fått i uppdrag att tillfråga Agria om en ny försäkringsmodell inför kommande 
prövningsomgång. Efter att tjurarna är slutvägda beräknas ersättningsvärdet om efter deras T-tal och 
kvarstår till auktion. Försäkringen skulle behöva ses över då tjurarna rangeras om ganska mkt efter det att 
P-talet är beräknat.  
 
 
5.   Prövningsomgången 2020/2021 
  
T-tal 
Beräkningen av T-tal har fungerat bra. 
 
Exteriörbedömning 
Exteriörbedömningen har fungerat bra.  
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Klövverkning - klövbedömning 
En ny klövbedömning har tillämpats under årets klövbedömning och dessutom har klövexpert Christer 
Bergsten varit med på Gunnarp och sambedömt tillsammans med klövbedömare Sebastian Lundin. Det 
har tillkommit en anmärkning, ”tendens till saxklöv (s)”, som inte ger poängavdrag men en upplysning i 
auktionskatalogen. Verkningsbehovet fastställs på den klöv som har längts verkningsbehov. Det kommer 
att framgå i auktionskatalogen vilken klöv som är mätt när verkningsbehovet har lett till poängavdrag på 
klövpoängen. I år gav verkningsbehov från 8 mm eller mer avdrag. Christer och Sebastian prövade även 
att mäta graden av understuckenhet för att göra bedömningen mer objektiv. Christer Bergsten tycket att 
djuren var rena och fina och var också mycket nöjd med klövverkare Iwe Anderssons arbete. Christer 
tittade även på ev. miljöfaktorer som kan orsaka saxklöv när han besökte Gunnarp.  
 
Köttrasprövningen kommer att arbetas mer med återkoppling efter att tjurarna har lämnat prövningen för 
att öka på kunskapen ytterligare och kanske förfina bedömningen än mer i framtiden. Ett första steg blir 
att det kommer att stå i auktionskatalogen och det kommer även med i köpebrevet om att ev. 
klövanmärkningar som uppstår senare i tjurarnas liv återkopplas tillbaka till prövningen. Kontakråden var 
nöjda över årets klövbedömning. 
 
P-tal 
Beräkningarna fungerade väl och publicerades på hemsidan i förra veckan.  
 
 
Filmning 
Filmningen har fungerat bra och alla rasrepresentanter har varit med och hjälpt till. Simmental, som helst 
ser en fysisk auktion tycker det är svårt att få med det som man vill se, att få se djuren framifrån och 
bakifrån i stället för från sidan. Angus tipsade inför nästa år om att ändra in och utsläpp för att få flödet av 
djur att stämma bättre med hur djuren vill gå självmant. Skulle vara en fördel att ha längre tid emellan 
klövverkning och filmning, vilket får tas med till nästa år. Går inte att tidigarelägga filmningen då man 
inte vet innan vilka djur som kommer att gå till auktion. 
 
Hemtagning 
Hemtagning av tjurar är onsdagen den 10 mars mellan 7:00-16. Vid senare ankomst gäller 
överenskommelse med Linda och Martin.  
 
Slakt av resttjurar 
Det 12 st tjurar anmälda till slakt nu på torsdag den 11 mars. Nästa slakttillfälle är 19 mars. Gäller de 
tjurar som inte klarar ombesiktning. Den 19 mars även dag för hemtagning av tjurar som inte klarar 
ombesiktningen. 
 
Veterinärbesiktningar 
Tyvärr var inte besättningsveterinär Carlos Kallay med på mötet och kunde ge en rapport från 
veterinärbesiktningarna i anslutning till slutvägningarna. Linda berättade att det är några tjurar som står på 
ombesiktning som äger rum torsdagen den 18 mars. Slutlig veterinärbesiktning inför auktionen äger rum 
onsdagen den 24 mars. 
 
Bästa tjur i varje ras 
Tjur inom varje ras med högst P-tal utses till bästa tjur inom rasen. Vid lika P-tal gäller högst T-tal och vid 
lika T-tal gäller högst poäng för helhet exteriör. Uppfödarna till bästa tjur inom rasen kommer att få priset 
hemskickade till sig. 
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6.   Kommande prövningsomgång 20/21, bilaga 1 
 
I kallelsen skickades inbjudan med för årets omgång. Till nästa möte ska kriterierna ha bestämts för 
kommande prövningsomgång. Även förändringar gällande egenskaper och viktningar som ingår i 
Prövningstalet ska vara satta till dess.  
 
 
 
7.   Övriga frågor 
Härstamningsverifiering 
Härstamningsverifieringen har varit ett bekymmer i år med mycket långa svarstider. De långa svarstiderna 
beror på att det varit konkurrens med analyser av Covid 19-prover. Det har också varit bekymmer med att 
Växa har blivit uppsagda av Dynamic Code. Även att det är två parallella system med microsatelliter 
(DNA) och genomiska analyser för härstamningsverifiering ställer till det. Det kommer att vara för tidigt 
att helt gå över till genomiskt redan kommande prövningsomgång pga att många av föräldradjuren inte är 
genomiskt testade 
 
Scanning 
Det finns ett fortsatt intresse för scanning av slaktkroppsegenskaper inför kommande prövningsomgång 
och det finns heller inga planer på att slopa det inför kommande omgång.  
 
 
8.   Nästa möte 
 
Nästa möte är måndagen den 26 april kl:10-12.  Outlook-kallelse skickas ut separat 
 
 
                   Justeras 
 
 
 
Johanna Bengtsson      Anders Wiklert 
Sekr. 


