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SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB      
 
Protokoll från kontaktrådets möte nr 187   

 
Tid:  Onsdagen den 3 november 2021, kl 10:00-12:00  
Plats:   Gunnarp 
 
Närvarande:  Anders Wiklert, ordf. 
  Johanna Bengtsson, sekr. 
  Benny Gustavsson, A 
  Pelle Björklund, B (ersätter Carl-Henrik Rehn) 
  Sven-Olof Hägg, C 
  Oskar Caster, H 
  David Johansson, L 
  Anders Åkesson, S 
  Johan Sandström 

Linda Risberg 
Martin Risberg 
Carlos Kallay 
Louise Ryberg 

 
Frånvarande:  Carl-Henrik Rehn, B 
 
 

Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 
Anders hälsade välkommen och öppnade mötet 

 
2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes  

 
3. Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll, nr 186, godkändes och lades till handlingarna 

 
4. Presentation av Svensk Köttrasprövnings nya VD, Louise Ryberg 
Louise presenterade sig för kontaktrådet. På grund av att Louise för närvarande är 
föräldraledig till våren 2022 kommer Johanna jobba kvar under en övergångsperiod. 
Louise kommer däremot att finnas tillgänglig under hela övergångsperioden.     
 

Ett viktigt medskick från ordförande Anders W till VD är att fortsätta jobba med att 
attrahera nya och unga uppfödare till prövningen!  
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5. Prövningsomgången 2021/2022 
 
Det är 182 tjurar startvägda för årets prövningsomgång.  
 

Angus  18 

Hereford 32 

Limousin 18 

Simmental 34 

Charolais 73 

Blonde 7 

 
För närvarande finns 180 tjurar på Gunnarp. En Hereford och en Charolais har 
utgått sedan startvägning.  
 
Erfarenheter från insättningen 
Det har varit en del hosta och snuva från insättningen, som först nu börjar avta. 
Höstens fuktiga och milda väderlek har inte varit till någon fördel för tjurarna.  

 
Uppskattningsvis var omkring hälften av alla kalvar inte ordentligt avvanda innan 
insättning. Kontaktrådet är eniga att det finns en stor möjlighet för uppfödarna att 
förbättra kalvarnas motståndskraft genom att vänja av i god tid och således minska 
ytterligare stressfaktorer i samband med insättning.  
 
VD får i uppdrag att återigen informera om vikten av att vänja av kalvarna i god tid 
innan insättning i samband med besöksdagen på Gunnarp 1 december 2021.  
 
Samtransporter 
Samtransporterna har fungerat mycket bra i år, man har nu hittat ett väldigt bra 
upplägg efter några år.  Samtransporterna nyttjas också i större utsträckning, färre 
egna transporter används idag. Gemensamma transporter bidrar till en effektivare 
insättning, vilket i sin tur bidrar till att kalvarna fortare kommer till ro.  
 
Vid nyttjande av samtransporter (som är överenskomna och fakturerade genom 
Köttrasprövningen) så är kalvarna försäkrade från att dom kliver på bilen, vilket inte 
är fallet vid användning av egna transporter.    
 
Utfodring och tillväxt 
Årets ensilageanalys från förstaskörden visar på 11 MJ energi, 136 g råprotein, 463 
g NDF. För att balansera upp foderstaten får tjurarna ca 100 gram halm/individ.  
 
Tabellen nedan visar på innehåll av råprotein, NDF (fibrer) samt grovfoderprocent 
för de olika foderblandningarna.  
 
 

 
 



       

 

z 

 

 

Ras Rp % NDF % Grf % 

Cha 15,8 38 55 

Sim 16,4 38 55 

Lim 17,6 35 39 

Blonde 18,0 33 31 

Ang Her 16 39 61 

 
Höstens väderlek och hälsoläget med en del förkylningar tros vara en bidragande 
anledning till att tjurarna inte riktigt kommit igång sedan insättning. Inom gruppen 
kan man även se en relativt stor spridning vad gäller tillväxt, vilket kan tyda på att 
foderstaten ligger bra men att individerna svarar olika beroende på hälsostatus.  
 
Senaste vägningen visar däremot på en tendens till utjämning för samtliga raser 
förutom Hereford och Angus. För Angus och Hereford ser man även en viss 
ostabilitet med lösa magar, därför har nu foderstaten precis korrigerats (under 
upptrappning) till att innehålla mer högvärdigt protein. 

 

Ras 
Tillväxt från  
startvägning 

Tillväxt 
från föregående 

vägning 
Mål- 

tillväxt 

 
Grupp 

1 
Grupp 

2 
Medeltal 

ras 
Grupp 

1 
Grupp 

2  

Angus 1,341 1,151 1,246 1,532 1,143 1400  

Blonde 1,867  1,867 1,469  Max 

Charolais 1,732 1,706 1,719 1,766 2,060 1750 

Hereford 1,308 1,073 1,187 1,305 1,143 1400 

Limousin 1,694 1,440 1,567 1,802 1,571 1750 

Simmental 1,799 1,612 1,706 1,777 1,773 1850 

 
Ras föreningarna är generellt nöjda med utfodringen och har förståelse för att 
hälsoläget begränsar tillväxten. I övrigt fungerar samarbetet mellan foderrådgivare 
Anett Seeman och Gunnarp fortsatt mycket bra.   
 
Veterinärfrågor 
Insättningen gick generellt bra, men det har varit en del luftvägsinfektioner. Med 
anledning av detta har det uppkommit funderingar kring vaccination som ett 
verktyg för att förebygga luftvägsinfektioner. Det finns två varianter av vaccin 
tillgängliga - injektionspreparat eller i form av nässpray. Nässprayen ger en lokal 
immunitet i slemhinnan under tre månader. Vaccinet som injiceras ges med fyra 
veckors mellanrum, där full effekt uppnås två veckor efter andra dosen. Vaccinet 
som injiceras ger immunitet i sex till åtta månader. Lämpligen bör kalvarna i så fall 
få första dosen sex till åtta veckor innan insättning på Gunnarp för att hinna bygga 
upp sin immunitet. Båda doserna av injektionspreparatet ska alltså ges på gård 
innan insättning. Kostnaden ligger på cirka 41-52 kr per dos vaccin och säljs oftast i 
flerpack (5-10 doser per förpackning).  
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Veterinär Carlos poängterade att luftvägsinfektionerna generellt försvinner vid 
årsskiftet och att vaccinet eventuellt flyttar fram uppbyggnaden av individens egna 
antikroppar, vilket kan bidra till att tjuren får ett sämre skydd vid försäljningen och 
kommande miljöombyte.  
 
En annan fundering som togs upp vad om man genom vaccinering bedriver avel på 
djur med genetiskt sämre immunförsvar. Den generella uppfattningen inom 
kontaktrådet är att det som främst begränsar utförandet är att få till logistiken kring 
vaccinering på gård. Kontaktrådet fortsätter att bevaka frågan kring vaccinering 
men avvaktar beslut just nu.  

 
Härstamningsverifiering 
Alla tjurar är genomiskt testade. Åtta tjurar är ännu inte verifierade, men detta ska 
vara klart med god marginal innan slutvägning. Johan Sandström, Skånesemin ligger 
på. Verifieringen går lättare för varje år med fler matchningar.  
 
Exteriörbedömning 
Exteriörbedömningen görs även i år av Karin Karlsson, Växa Sverige och Johan 
Sandström, Skånesemin. Samarbetet mellan Växa Sverige och Skånesemin fungerar 
mycket bra och fortsätter under årets prövningsomgång som vanligt. Som tidigare 
år erbjuds det tre exteriörbedömningstillfällen.  
 
Scanning 
Planen är att Maiju Pesonen från Finland kommer vid två tillfällen och scannar. VD 
fortsätter även bevaka utvecklingen vad gäller scanningsmöjligheter inom Sverige.   
 
Filmning 
Förslaget är att filmningen ska fördelas på två dagar. Just nu är planen att 
filmningen ska ske den 5 mars och den 6 mars 2022. Det finns även önskemål om 
att dagen ska delas i två pass, så att man som rasrepresentant inte behöver vara 
närvarande dela dagen om inte behovet finns.  
 
Kontaktrådet poängterar vikten av att samtliga tjurar visas likvärdigt samtidigt som 
filmen håller hög kvalitet. Viktigt att tjurarna visas tydligt både framifrån samt 
bakifrån. Kameramannen har tidigare stått på samma plats och filmat, just för att få 
ett likvärdigt material. Går det att få kameramannen mer mobil, utan att tumma på 
kvaliteten? Att avbryta filmningen för att rengöra tjurarna känns också sekundärt. 
 
Martin, kameramannen samt ansvariga från rasföreningarna kommer planera inför 
filmningen och tar med sig synpunkterna från kontaktrådet. 
  
Avslutningsplan, bilaga 1 
Preliminär avslutningsplan bifogades till kallelsen. Årets avslutningsplan blir något 
annorlunda då slutvägning av grupp 1 och 2 blir samtidigt.  
 
Vad gäller slaktanmälan behövs det mer framförhållning gentemot slakteriet. KLS 
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Ugglarps önskar att justeringar görs senast fredagen veckan innan slakt (slakt på 
tisdagen). Har inte djurägaren bestämt sig då får man stå över till nästa slakttillfälle 
två veckor senare och får då betala de extra foderdagar som det innebär eller 
hemtagskostanden om djurägaren bestämmer sig för det. Kontaktrådet ansåg att 
förslaget var fullt rimligt.  

 
6. Besöksdag 1 december 2021 
Inbjudan till besöksdagen går ut den 3 november i samband med vikterna. Agria och 
KLS Ugglarps bjuder på lunch, se utskick. Dagen kommer bjuda på visning av 
tjurarna samt annan aktuell information. Besöksdagen är för uppfödare och 
anmälan gäller (senast den 19 november).  

 
7. NAV- Nordiska avelsvärdering för köttraser 
Första NAV avelsvärdena för kött publicerades 2 november 2021 (kalvning, tillväxt 
och slaktkroppsegenskaper). Publicerades på NAVs hemsida. NAVs avelsvärdering 
kommer ske fyra gånger per år (mars, april, juni och november) för Angus, 
Hereford, Charolais, Limousin och Simmental. Arbetet påbörjat för gemensamma 
axelsindex med gemensam rankning för de tre länderna och målet är också att 
inkludera flera raser i framtiden (Blonde, Belgisk blå och Highland Cattle).   

 
8. Övriga frågor 
Det finns önskemål att tjurdata ska publiceras som pdf-fil på Köttrasprövningens 
hemsidan, förslagsvis att man publicerar tjurens titt-bild. Johanna informerar om att 
utvecklingen av hemsidan ligger inom ramen för detta. Ambitionen är att redovisa 
fler egenskaper för tjurarna.  

 
9. Nästa möte, förslag på datum 
I samråd med kontaktrådets nya ordförande, Lennart Nilsson, föreslogs efter mötet 
måndagen den 6 december 2021, kl. 10.00-12.00. Mötet blir digitalt via Teams. 
 

 
 
 
Med vänlig hälsning 
Louise Ryberg och Johanna Bengtsson, Svensk Köttrasprövning AB 


