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SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB 
 
Protokoll från kontaktrådets möte nr 190 
 
Tid: Tisdag 12 april 2022  
Plats: Teams-möte 
 
Närvarande: Lennart Nilsson, ordf. 
  Louise Ryberg, sekr.  
  Johanna Bengtsson, föredragande punkt 4 
  Benny Gustavsson, A 
  Kalle Rehn, B 
  Anna Ingvar-Nilsson, C 
  Oskar Caster, H 
  David Johansson, L 
  Anders Åkesson, S 
  Johan Sandström 

 Linda Risberg 
 Martin Risberg 

 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Lennart Nilsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 

2. Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 

3. Föregående mötesminnesanteckningar 
Föregående mötesprotokoll nr 189 godkändes och lades till handlingarna.  
 

4. Resultat och utvärdering av prövningsomgång 2021-2022 
Johanna föredrog en presentation med sammanställning över avslutad 
prövningsomgång, se bilaga 1 (Prövningsomgång 2021-2022).  
 
Det framfördes ett önskemål om att man som djurägare önskar information i ett 
tidigare skede vid veterinär behandling etc. Förslagsvis via mail. Som djurägare kan man 
ibland ha svårt att få hela bilden när väl kontaktrådet tar kontakt.  Louise tar frågan 
vidare med stationsveterinär Carlos (som var frånvarande på aktuellt 
kontaktrådsmöte).   
 
Utvärdering visningsdag 
Till kommande visningsdag bör man underlätta möjligheten till att se tjurarnas id nr, då 
det var svårt att läsa av tjurarnas id nr på öronmärket. Det fanns även önskemål om att 
visningstiden bör vara i relation till antalet tjurar per ras (på årets visningsdag fick alla 
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raser lika lång visningstid). Synpunkterna ses över till nästa år.       
 
Generellt så fungerade årets visningsdag och auktion väldigt bra. Sett ur 
djurhanteringsaspekten så anses visningsdagen bidra till mindre stress för tjurarna 
jämfört med liveauktion.  
 
Det finns även önskemål från delar av kontaktrådet om att återuppta liveauktionen. 
Beslut om formen för kommande auktion tas i samband med nästa styrelsemöte den 20 
april.   
 

5. Prövningsomgång 2022/2023 
Tills inbjudan går ut ska samtliga kriterier inför kommande prövningsomgång vara 
fastställda (kan skilja sig från nu lagda förslag/önskemål) och framgå tydligt i inbjudan. 
Observera även att styrelsen för Köttrasprövningen har styrelsemöte den 20 april, det 
vill säga efter aktuellt kontaktrådsmöte. 
  
Tidsplan 
Föreslagen tidsplan skickades ut till kontaktrådet i samband med kallelsen. Se bilaga 2, 
Tidsplan 2022-2023.   
 
Publicering av avelsvärden sker den 7 juni. Tiden mellan anmälan och platstilldelning 
kommer bli tightare än tidigare, därför är det mycket viktigt att deadline för anmälan 
respekteras. Vi kommer dock vinna lite tid då besked om platser m.m. 
(informationsutskick 2) till uppfödare kommer mailas ut i år för första gången (tidigare 
år per post).  
 
Önskemål om att blankett för genomisk analys mailas ut tillsammans med 
informationsutskick 2.  
 
Inbjudan  
Förslag att inbjudan läggs ut på hemsidan vecka 19, med hänvisning från 
rasföreningarnas hemsidor.  
 
Önskemål om antalet platser från rasföreningarna samt antagningskrav för 
födelsevikt och 150-dagars vikt 

Ras Önskat antal 
platser 

Högsta korr. 
födelsevikt 

Lägsta korr. 150-
dagars vikt 

ANG 18 45 210 

BLO 8 Kontakta avelsrådet för besked 

CHA 75 54 240 

HER 32 47 220 

LIM 18 48 220 

SIM 30 54 265 

Summa: 181   
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Antagningskrav gällande födelsetidpunkt  
Antagningskraven gällande födelsetidpunkt är oförändrat från ifjol, 20 december 2021 
– 10 april 2022. Rasföreningarna kan själva rekommendera ett kortare intervall inom 
det uppsatta intervallet för födelsetidpunkt. Har rasen (gäller enbart Blonde denna 
omgång) bara en insättningsgrupp får skillnaden i födelsetidpunkt mellan den äldsta 
och yngsta tjuren inte överstiga 60 dagar. 
 
Rekommendation gällande avelsvärden 

ANG FödM och FödD max 108, FIX lägst 95.  

BLO Inga rekommendationer för avelsvärden 

CHA 200M lägst 98, slaktkroppstillväxt lägst 106, LkD lägst 93 och AIX lägst +9 

HER FIX bör vara lägst 90 

LIM Inga rekommendationer för avelsvärden  

SIM FvM och FvD högst 110, 200M lägst 100, FIX bör inte understiga 95, MIX 
bör inte understiga 100 och AIX lägst +5. 

 
Antagningskrav – hälsokrav  
Salmonella: Kommer vara samma modell för salmonellaprovtagning som under 

prövningsomgången 2021/2022, vilket innebär att begränsa 
provtagningen till högriskområden definierade av SJV samt enbart 
analysera för Salmonella Dublin.  

 
Parafilaria: Även för kommande omgång ska djurägaren uppge för besiktigande 

veterinär om besättningen har haft några slaktanmärkningar för 
Parafilaria under de senaste två åren (kod 53/54). Uppfödaren ska även 
ange omfattning samt åtgärder som vidtagits i besättningen.   

 
BVD: I och med att Sverige blivit officiellt friförklarade från BVD av EU har BVD-

programmet upphört.  
 
ParaTB: Viktigt att ha en aktuell djurägarförsäkran för ParaTB som sträcker sig i tid 

över insättningen av kalvar på prövningen.  
 
Monogena egenskaper/genomiska tester  
Om man önskar provsvar på monogena egenskaper innan urval av kalvar är det  
viktigt att ta proverna i god tid för att hinna få svar. Man bör räkna med att det kan ta  
upp till sex veckor att erhålla svar på den genomiska analysen. För att informera  
uppfödarna om vikten att skicka in proverna i god tid lägger Louise upp en blänkare  
om detta på Köttrasprövningens hemsida.   
 
Det är inte tillåtet att avbryta prövningen på grund av oönskade svar på monogena  
egenskaper. Monogena egenskaper kommer redovisas i auktionskatalogen kommande  
prövningsomgång.    
 
Hornstatus ingår i genomiskt test för härstamningsverifiering. Alla djur som  
härstamningsverifieras, även de med DNA-microsatellit, kommer att få hornstatusen  
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per automatik då dessa prover även kommer att testas genomiskt. Även  
hårlöshet (HY) för Hereford ingår nu i den genomiska analysen utan extra kostnad.  
 
Följande gäller för Angus, Hereford och Charolais: 
ANG Kalvar som är bärare av Developmental Duplication (DD) rekommenderas 

inte att sättas in på prövningen.  
 
HER Kalvar som är bärare av Mandibulofacial Dysostosis (MD) kommer inte 

sättas in på prövningen.  Kalvar som är bärare av anlag för Hypotrichosis 
(HY) får inte säljas på auktionen, oförändrat sedan tidigare år. 

 
CHA Kalvar som är heterozygota bärare av blindgenen (RP1) kan sättas in på 

prövningen. Homozygota bärare av blindgenen rekommenderas inte att 
sättas in på prövningen. Kalvar som är bärare (enkel- eller dubbel 
uppsättning) av Progressiv Ataxi (PA) rekommenderas inte att sättas in på 
prövningen.  

 
 
Rutiner Härstamningsverifiering 
Proverna för härstamningsverifiering vara inskickade senast i samband med 
veterinärbesiktningen. Inför startvägningen kommer det kontrolleras om proverna är 
inskickade. Om inte proverna för härstamningsverifiering är inskickade kommer kalven 
inte att startvägas.   
 
Fördel om man kan verifiera härstamningen via genomisk analys och inte DNA-
microsatellit. Genomisk analys ger svar snabbare, kostar mindre och ger svar på 
monogena egenskaper. Genomisk analys kräver dock att båda föräldrarna är genomiskt 
analyserade. Annars görs både genomisk analys samt DNA-analys. Svarstiden för DNA-
analys är minst tre månader.  
 
Tillväxtnivåer, utfodring (gram per dag) 
ANG 1400 
BLO max 
CHA 1750 
HER 1400 
LIM 1700 
SIM 1850 
 
Gränser för auktionsgodkännande 2022/2023  

 Tröskelvärde 

  2022/2023 

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 Lägst 100 
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Exteriör – Helhet 
Exteriör - Ben 
Testiklar 
Klövar 

Lägst 75 poäng 
Lägst 75 poäng 
Lägst 29 cm 
Lägst 5 poäng 

Charolais T-tal 
Exteriör – Helhet 
Exteriör – Ben 
Testikelomkrets 
Klövar, Någon form av anmärkning 
U så är man underkänd. 

Lägst 97 
Lägst 75 poäng 
Lägst 75 poäng 
Lägst 33 cm 
Lägst 7 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 100 
Lägst 75 poäng 
Lägst 75 poäng 
Lägst 32 cm 
Lägst 7 poäng 

 
 

 
Prövningstal 

 Egenskaper P-tal Viktning %  

Angus T-tal 
Exteriör 
Aix (Aix med säkerhet lägre än 30% ska inte inkluderas i 
P-talet. Egenskapen ska då fördelas ut på övriga 
egenskaper proportionerligt enligt viktningen i P-tal) 
Marmorering 
Ryggmuskeldjup 

36  
27  
17 
 
 
10 
10 

Blonde T-tal 100 

Charolais T-tal 
Exteriör 
Aix  
Testikelomkrets 
Ryggmuskeldjup  

28 
28  
28  
8 
8 

Hereford T-tal 
Exteriör 
Aix (Enbart avelsindex med säkerhet över 25 % ska 
inkluderas i P-talet. I annat fall egenskapen fördelas ut på 
övriga egenskaper proportionerligt enligt viktningen i PT-
tal) 

60 
25 
10 
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Marmorering 5 

Limousin T-tal  
Exteriör 
Aix  
Testikelomkrets  
Ryggmuskeldjup 

36 
22  
22 
10  
10 

Simmental T-tal 
Exteriör 

70 
30 

 
Gränser P-tal för auktionsgodkännande  
Samtliga raser auktionsgodkänner på P-tal. 
 
ANG P-tal lägst 100 
 
BLO P-tal lägst 100 
 
CHA 56 % av antalet insatta tjurar blir auktionsgodkända, räknat från toppen av 

listan. Om fler tjurar har det P-tal där gränsen hamnar, så godkänns 
samtliga inom det P-talet.  

 
HER P-tal lägst 100 
 
LIM P-tal lägst 100 
 
SIM P-tal lägst 100 
 
Hemtagning av tjurar 
Kontaktrådet är eniga om att tjurar som inte klarar kraven för auktionsgodkännande på 
funktionella egenskaper ska gå till slakt med undantaget om att de får tas hem. Det får 
alltså inte säljas vidare.  
 
Frågan tas med till styrelsemötet den 20 april för beslut.  
  

6. NAV 
NAV kommer inte kunna sjösättas under 2022 som planerat. Det är fortfarande 
utmaningar i utvecklingen av det nya systemet. Det blir därför viktigt med en öppen 
skrivning i inbjudan gällande viktning av AIX i P-talet.  
 

7. SIRE 
Styrelsen har beslutat att SIRE-priset ska delas ut i samband med Elmia 2022 (19-21 
oktober). Det är viktigt att lyfta fram äldre och hållbara tjurar, priset genererar även 
positiv marknadsföring för Köttrasprövningen.  
 
Kriterier för deltagande: Minst 4 år gammal  
  Individprövad med auktionsgodkänt resultat 
  AIX>0 
  FIX>90 
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Meriterande är även individprövade söner med auktionsgodkända resultat, inkalvande 
döttrar samt en balanserad och intressant avelsvärdesprofil i övrigt.  
 
I arbetet med att ta fram intressanta och bra kandidater tar Köttrasprövningen gärna 
hjälp av rasföreningarnas avelsråd.  
 

8. Övriga frågor 
Exteriörbedömning 
Under tidigare prövningsomgång (se anteckningar bland annat från kontaktrådets möte 
7 mars 2022) har det framkommit synpunkter om att exteriörbedömningen inte helt är 
anpassad efter svenska förhållanden/djurmaterial. Arbetet med att utveckla 
exteriörbedömningen är däremot redan påbörjat med förhoppning om att kunna 
utveckla bedömningssystem till ett bli mer användbart/anpassat. Frågan tas även upp 
på kommande styrelsemöte 20 april.   
 
Transportplanering 
Årets transportplanering görs i östra och norra Sverige av Oskar Caster, i syd av Anders 
Åkesson och i väst av Kalle Rehn.  
 

9. Nästa möte 
Nästa möte hålls måndagen den 13 juni kl. 10.00-12.00 via Teams.   
 
 
 
Vid anteckningarna   Justeras 
 
 
Louise Ryberg, sekreterare  Lennart Nilsson, ordförande  


