
 

 
 
SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB 
 
Protokoll från kontaktrådets möte nr 185 
 
Tid:  Torsdag 3 juni 2021 
Plats:  Teams- möte 
 
 
Närvarande:  Anders Wiklert, ordf.  
  Johanna Bengtsson, sekr. 
  Benny Gustavsson, A  
  Kalle Rehn, B  
  Sven-Olof Hägg, C 
  Oskar Caster, H 
                                               David Johansson, L 
  Anders Åkesson, S  
  Johan Sandström 

  Linda Risberg       
  Carlos Kallay  

   
1.  Sammanträdets öppnande 
Anders hälsade välkommen och öppnade mötet.  
 
2.   Dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Föregående protokoll, nr 184, godkändes och lades till handlingarna.  
 
4.  Prövningsomgång 2021/2022 
 
Anmälningsläget 
Johan rapporterade om anmälningsläget, se tabell nedan.  

 Av besättningarna önskade 
platser (rasens önskemål) 

Anmälda kalvar, 
fjolåret inom parantes 

Anmälande 
besättningar, fjolåret 
inom parantes 

Angus 26 (18) 65 (68) 16 (18) 
Blonde 10 (8) 19 (24) 6 (6) 
Charolais 88 (75) 238 (251) 39 (41) 
Hereford 47 (32) 113 (84) 31 (26) 
Limousin 23 (18) 53 (73) 18 (14) 
Simmental 37 (34) 105 (123) 24 (24) 
Summa 231 (185) 593 (623) 134 (129) 

I fjol var av besättningarna önskade platser för Angus 26 st, Blonde 8 st, Charolais 93 st, Hereford 32 st, 
Limousin 19 st, och Simmental 37 st, totalt 215 st.  



 

 
 
Besked till antagna besättningar 
Brev till anmälande besättningarna med besked ska vara Johan tillhanda senast den 17 juni. Dessa brev 
skickas ut tillsammans med övrig information senast den 25 juni. 
 
Johanna stämmer av listan med anmälda besättningar gällande om det finns några besättningar som 
behöver ta salmonellaprover, och meddelar berörda besättningar om salmonellaprovtagningen. Är 
aktuellt för besättningar inom riskområde (närhet till spärrade besättningar för Salmonella Dublin). 
Likaså kontrolleras att de har aktuell Para-TB A-status. 
 
Informationsutskick 2 
Informationsbrev till uppfödarna, samt veterinärintyg och info till veterinär skickades ut under gårdagen 
för genomläsning av Kontaktrådet.  

 Försäkring  
Kalvar som transporteras in genom samtransport i Köttrasprövningens regi är försäkrade till 
insättningsvärde 16 000 kr under intransport samt på ev. samlingsgårdar på väg till Gunnarp.  
Alla tjurar grundförsäkras obligatoriskt hos Agria Djurförsäkring till 16 000 kr när tjuren anländer 
till prövningsstationen. Därefter höjs beloppet med 2 800 kr/månad och slutar på 30 000 kr. 
Tjurar som erhåller P-tal 106 eller högre får ett extravärde med 1 200 kr per P-talsenhet, med ett 
maximalt P-talstillägg på 25 000 kr. Det finns ingen möjlighet till att beräkna preliminära P-tal, 
utan tillägget kan betalas ut först när P-talet är beräknat. Premien är oförändrad, 1 000 kr/tjur. 
Fullständig försäkringsinformation bifogas i informationsutskick 2. 

 Härstamningsverifiering 
Står i Informationsutskick 2 vad som gäller. Förhoppningsvis har Växa hunnit uppdatera sin 
broschyr om genomiska tester/härstamningsverifiering och kan bifogas tillsammans med 
informationsutskicket.  

 Parafilaria 
I informationsutskicket har det förtydligats angående Parafilaria och vilka slaktanmärkningar som 
man ska titta efter inför veterinärbesiktningen. Även veterinärintyg och info till veterinär har 
uppdaterats. Vidare har besättningsveterinär Carlos Kalley tagit reda på med hjälp av SVA hur 
tjurar kan behandlas som kommer från besättningar med låg förekomst av Parafilaria.  

 
Foder 
Anett Seeman, G&D och Johanna träffade Linda och Martin på Gunnarp den 6 maj och diskuterade foder 
och foderstrategi inför kommande prövningsomgång. Kommer att prova med två olika färdigfoder från 
start. Ger större flexibilitet men kräver mer planering gällande foderbeställningar och recept på 
färdigfoder. Kommer att fortsätta med halminblandning i ensilaget och kommer att prova att plocka bort 
halmbalarna i boxarna när tjurarna blir större.  
 
Linda berättade att de har slagit gräset den 2 juni och kommer att hacka på fredag. Prov på grönmassa 
kommer att tas i samband med hackningen. 
 
Transportplanering 
Årets transportplanering görs i östra och norra Sverige av Sven-Olof, i Skåne av Anders Å, i Väst av 
Anders W och Benny. Norrlandstjurarna transporteras till samlingsgård (Stenhammar) och samordnas 
med öst-transporten. Stenhammar är tillfrågat och klart som samlingsgård. Viktigt att vi vet vilka gårdar 
som är samlingsgårdar på grund av försäkringsfrågan. Meddela Johanna den 6 aug, när  



 

 
 
transportplaneringen ska vara klar, om vilka samlingsgårdarna är. Viktigt att transportansvariga och 
kontaktråd informerar varandra löpande om transportönskemål och antal antagna kalvar. Lägg Johanna 
som kopiamottagare.  
 
Medskick gjordes att tänka på att samlingsgårdar har ordentliga säkerhetsavstånd till spärrade gårdar för 
Salmonella Dublin. Johanna stämmer av med transportansvariga där de kan vara aktuellt.  
 
 
5. Övriga frågor 
 
Monogena egenskaper  
Frågan om hur Köttrasprövningen kommer att hantera monogena egenskaper kom upp. Det står i 
inbjudan att det kan komma bli aktuellt med redovisningen av monogena egenskaper i 
auktionskatalogen.  
 

6.   Nästa möte 
 
Nästa möte hålls tisdagen den 3 augusti 2021, kl.08:00-10:00. Separat outlook-kallelse skickas ut. 
 
 
 
Vid anteckningarna     Justeras 
 
 
 
 
 
Johanna Bengtsson, sekreterare    Anders Wiklert, ordförande 


