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SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB    

  

Protokoll från kontaktrådets möte nr 193   

 

Tid:  Måndagen den 14 november 2022, kl. 10:00-12:00  

Plats:   Gunnarp 

 

Närvarande: Lennart Nilsson, ordf. 

  Louise Ryberg, sekr. 

  Benny Gustavsson, A 

  Anna Ingvar-Nilsson, C 

  David Johansson, L 

  Anders Åkesson, S 

  Johan Sandström 

Linda Risberg 

Martin Risberg 

Carlos Kallay 

 

Frånvarande:  Carl-Henrik Rehn, B 

  Oskar Caster, H 

 

Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 

Lennart hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  

 

3. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll, nr 192, godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Prövningsomgången 2021/2022 

Det är 182 tjurar startvägda för årets prövningsomgång. För närvarande finns 181 tjurar 

på Gunnarp, en Charolais har utgått sedan startvägning.  

 
Ras Antal vid startvägningen  

Angus  15 

Hereford 31 

Limousin 16 

Simmental 40 

Charolais 80 

 

Erfarenheter från insättningen 

Insättningen har fungerat bra i år. Linda Risberg berättar att strategin med att fylla på en 

box i taget vid ankomst och sortera tjurkalvarna senare när alla kalvar är på plats 

fungerar mycket bra, tjurarna kommer till ro tidigare. Insättningen blir också mer 

effektiv när fler använder sig av Köttrasprövningens samordnade transporter, vilket även 
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det bidrar till mindre stress för kalvarna. 

 

Samtransporter 

Intransporten har generellt fungerat bra i år. Västtransporten fick dock besked en dag 

senare än utlovat. Årets samtransport blev något dyrare än tidigare år, vilket inte var 

någon överraskning med tanke på det allmänt höga kostnadsläget.  

 

Ansvariga transportplanerare lägger väldigt mycket tid på planering. Det är en tight 

tidsplan, det är därför mycket viktigt att alla prövande besättningar respekterar sista 

datum för inlämning av veterinärintyg (vilket är underlag för transportplaneringen). Det 

görs många justeringar in i det sista, vilket försvårar framförhållningen i planeringen. 

Till kommande prövningsomgång ska det även finns med en rad på veterinärintyget där 

man anger hämtningsadress för kalvarna (om annat än hemadress).  

 

Kontraktrådet beslutade att VD undersöker om det går att involvera anlitade 

transportörer i planeringen (lägga över planeringen på dem).  

 

Utfodring och tillväxt 

Tabellen nedan visar innehåll av råprotein, NDF (fibrer) samt grovfoderprocent för de 

olika fullfoderblandningarna. Två olika färdigfoder finns att tillgå, Galant Ordinär och 

Galant Snabb. Mineralfodret blandas i fullfoderblandningen, saltstenar i fri tillgång på 

foderbordet. Hackad halm ingår i foderstaten med ca 100-200 gram. Foderkonsumtionen 

är bra.   

 
Ras Rp % NDF % Grf % 

Simmental 16,0 39 53 

Charolais 16,0 40 59 

Limousin 18,0 36 50 

Angus  16,0 42 64 

Hereford 16,0 41 63 

 

Tabellen nedan visar innehåll av råprotein, NDF, iNDF, energi, kalcium och fosfor för 

årets grovfoder. Just nu blandas ensilage från två olika partier, a och b. Det låga 

proteininnehållet i parti a är mest troligt relaterat till ett lågt innehåll klöver i provet. 

Omprov ska tas.  

  
Råprotein NDF iNDF OE (MJ) Ca  P 

Grönmassa Rasten 

2022 

134 486 113 11,5 5,2 3,3 

Ensilage a 

1:a sk 

119 447 127 11,6 3,8 2,1 

Ensilage b 

1:a sk 

181 557 150 10,8 3,6 2,9 

 

Vid startvägningen var tillväxten hög. Därefter följde några vägningar med lägre och 

framför allt en ojämnare tillväxt, vilket mest troligt kan relateras till hälsoläget. Senaste 

vägningen visar på en tendens till utjämning för samtliga raser. Rasföreningarna är nöjda 

med aktuell tillväxt och utfodring. Anett Seeman lägger ett stort engagemang i sitt arbete 

med foderstatsberäkningarna.  
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Ras Tillväxt från startvägning Tillväxt 

från föregående  
vägning 

Mål- 

tillväxt 

 Grupp 1 Grupp 2 Medeltal ras Grupp 1 Grupp 2  

Angus 1,592 1,408 1,506 2,500 2,184 1400  

Charolais 1,756 1,609 1,697 1,821 1,719 1750 

Hereford 1,493 1,284 1,412 1,895 1,702 1400 

Limousin 1,681 1,671 1,675 1,969 1,992 1700 

Simmental 1,958 1,775 1,880 2,183 2,235 1850 

 

Veterinärfrågor 

Höstens fuktiga och milda väderlek har inte varit till någon fördel för tjurarna. 

Besättningsveterinär Carlos sammanfattar ändå hösten som lindrig med få 

luftvägsinfektioner och enstaka behandlingar.  

 

I fjol vad frågan angående vaccination mot luftvägsinfektioner uppe. Frågan dyker upp 

lite då och då, därför redogjorde Carlos åter sina tankar kring vaccination av tjurkalvarna 

på Gunnarp. Carlos underströk 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 var om man genom 

vaccinering eventuellt avlar på djur med genetiskt sämre immunförsvar. Det primära för 

Köttrasprövningen är att ta fram robusta och hållbara avelstjurar. Kontaktrådet ser inget 

behov av att vaccinera tjurarna på Gunnarp i dagsläget. Däremot kan prövande 

besättningar välja att vaccinera kalvarna på gård. Vaccinet som injiceras ges med tre 

veckors mellanrum, där full effekt uppnås två veckor efter andra dosen.  

 

Tidigare år har tjurarna fått en magnet vid insättning, men de små magneterna har utgått 

ur sortiment och går inte att gå tag på. Möjligheten finns att sätta in en magnet senare när 

tjurarna är större. Bedömningen är dock att risken för vasst är mycket liten.   

 

Härstamningsverifiering 

Alla tjurar är genomiskt testade. Tre tjurar är ännu inte verifierade, men detta bör vara 

klart närmsta tiden. Johan Sandström, Skånesemin bevakar.  

 

Exteriörbedömning 

Exteriörbedömningen utförs av Karin Karlsson och Johanna Bengtsson, Växa Sverige 

samt Johan Sandström, Skånesemin. Som tidigare år erbjuds det tre 

exteriörbedömningstillfällen. I samband med bedömningen kommer även en 

rasrepresentant vara närvarande för de raser som så önskar.  

 

Gällande tjurar som är utslagna på T-tal, men som ännu inte är exteriörbedömda: Om 

djurägaren önskar få tjuren exteriörbedömd utan att rasen har behov av referensmaterial 

så får djurägaren ta kostnaden för extra foderdagar.   

 

Scanning 

Planen är att Maiju Pesonen från Finland kommer och scannar vid två separata tillfällen.   
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Filmning inför digital auktion 

I fjol var två kameramän med vid filmningen. Tanken var att en kameraman skulle vara 

mer rörlig och en stå i fast position. Det slutliga filmmaterialet som användes var dock 

enbart från den fasta kameramannen. VD undersöker om det är tillräckligt med enbart en 

kameraman inför filmningen denna omgång.  

 

Anledningen till att filmningen höll högre kvalitet i fjol jämfört med tidigare år var på 

grund av ett bättre djurflöde, och då möjligt att filma tjurarna från fler positioner. Vidare 

poängterar kontaktrådet vikten av att samtliga tjurar visas på ett likvärdigt sätt. På bilden 

ska enbart tjurens huvud vara med. Förslaget är att filmningen ska fördelas på två dagar. 

 

Slakt 

Förfrågan om anbud på slakttjurar har skickats ut till ett par slakterier. Förhandlingen är 

klar, det blir ett fortsatt samarbete med KLS under 2023. Slaktanmälan behöver göras 

senast på fredag veckan innan slakt (slakt på tisdagen).  

 

Avslutningsplan 

Preliminär avslutningsplan bifogades till kallelsen.  

VD ser över registreringarna som ligger inplanerade efter första slaktdag.  

 

5. Utvärdering SIRE 

Vid årets SIRE-klass på Elmia redovisades endast tjurarnas totala poängresultat 

(sammanvägt resultat från prestanda samt utställning). Önskemål från kontaktråd är att 

både utställningsresultatet och prestandaresultatet redovisas separat i samband med 

finalen på Elmia. Kontaktrådet önskar även en översyn av ingående parametrar för 

prestandaberäkningen. Rasföreningarnas engagemang vad gäller urval av tjurkandidater 

bör fastställas inför SIRE 2024. VD tar med sig samtliga inspel från kontaktrådet inför 

kommande år.    

 

6. Övriga frågor 

Är ålderskorrigering för testikelmått överskattat? 

I fjol genomfördes mätningar av pungomkretsen vid två separata tillfällen för grupp 2 

(19-21 dagar mellan mätningarna). Mätningarna visare på en ökning motsvarande 0,02 

cm per dag i genomsnitt. I nuvarande formel för ålderskorrigering av testikelmåttet 

ligger faktor 0,06 cm per dag. Det påvisade resultatet styrker hypotesen om att faktorn 

för korrigering är för hög, framför allt för yngre djur under 365 dagars ålder. 

 

Även i år kommer pungomkretsen mätas vid två separata tillfällen för grupp 2. VD har 

fått i uppdrag av Köttrasprövningens styrelse att undersöka hur man lämpligen arbetar 

vidare med frågeställningen. VD har varit i kontakt med expertis på SLU och undersöker 

bland annat om det finns relevans för ett examensarbete inom området.   

  

7. Nästa möte 

Nästa möte äger rum onsdagen den 14 december kl. 10.00. Separat outlook-kallelse 

skickas ut.  

 

 

Med vänlig hälsning 

Louise Ryberg, Svensk Köttrasprövning AB 


