SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB
Protokoll från kontaktrådets möte nr 165
Tid:
Plats:
Närvarande:

1.

Onsdagen den 25 april 2018
Telefonmöte
Anders Wiklert, ordf.
Johanna Bengtsson, sekr.
Linda Risberg
Benny Gustavsson, A
Mikael Jonazon, B
Sven-Olof Hägg, C
Mats Roos, H
David Johansson, L
Roger Mårtensson, S
Sven-Åke Lövgren
Carlos Kallay

Mötets öppnande

Ordförande Anders Wiklert hälsade välkommen och öppnade mötet. Ett extra välkommen till David
Johansson som är nytt kontaktråd för Limousin

2.

Dagordning

Dagordningen godkändes med ändringen att lägga till punkten 8. Övriga frågor.

3.

Föregående mötes minnesanteckningar

Föregående protokoll, nr 164, godkändes och lades till handlingarna

4.

Prövningsomgång 2017/2018

Resultat och utvärdering av avslutad omgång
Det var 181 st startvägda tjurar och lika många slutvägda. Innan mötet skickade Johanna ut en
PP-presentation med sammanställning över prövningsomgången. Se bilaga 1, Prövningsomgång
2017-2018.

5.

Rapport från Arbetsgrupp nytt auktionsgodkännande

Arbetsgruppen för nytt auktionsgodkännande har haft möte onsdagen den 18 april och redovisat
önskade viktningar, tröskelvärden och gränser för auktionsgodkännande och medeltal för PT.
Tabell för ingående egenskaper och viktning för respektive ras
Angus

Egenskaper PT
T-tal

Viktning %
40
30

Blonde
Charolais

Hereford

Limousin

Simmental

Exteriör
Aix (Enbart avelsindex med säkerhet över 30 % ska inkluderas i PTtalet. I annat fall egenskapen fördelas ut på övriga egenskaper
proportionerligt enligt viktningen i PT-tal)
Marmorering
T-tal
Exteriör
T-tal
Exteriör
Aix
Testikelomkrets
Ryggmuskeldjup
T-tal
Exteriör
Aix (Enbart avelsindex med säkerhet över 25 % ska inkluderas i PTtalet. I annat fall egenskapen fördelas ut på övriga egenskaper
proportionerligt enligt viktningen i PT-tal)
Testikelomkrets
Marmorering
T-tal
Exteriör
Aix
Testikelomkrets
Klövar
T-tal
Exteriör
Klövar

Tabell för tröskelvärden för respektive ras
Tröskelvärde
Angus
T-tal
Exteriör – Helhet
Exteriör - Ben
Testikelomkrets
Klövar
Blonde
T-tal
Testiklar
Klövar
Charolais
T-tal
Exteriör – Helhet
Exteriör – Ben
Testikelomkrets
Klövar
Hereford
Exteriör – Helhet
Exteriör – Ben
Testikelomkrets
Klövar

20

10
100
0
26
26
26
15
7
40
24
20

10
6
60
15
15
5
5
70
20
10

Lägst 95
Lägst 5 under medel
Lägst 5 under medel
Lägst 31 cm
Lägst 8 poäng
Lägst 100
Lägst 29 cm
Lägst 5 poäng
Lägst 97
Lägst 75 poäng
Lägst 75 poäng
Lägst 32 cm
Lägst 5 poäng
Lägst 75 poäng
Lägst 75 poäng
Lägst 30 cm
Lägst 5 poäng

Limousin

Simmental

T-tal
Exteriör – Helhet
Exteriör – Ben
Testikelomkrets
Klövar
T-tal
Exteriör – Helhet
Exteriör – Ben
Testikelomkrets
Klövar

Lägst 100
Lägst 75 poäng
Lägst 75 poäng
Lägst 29 cm
Lägst 5 poäng
Lägst 102
Lägst 75 poäng
Lägst 75 poäng
Lägst 32 cm
Lägst 5 poäng

Tabell över önskad gräns för auktionsgodkännande samt önskat medelvärde
Gräns auktionsgodkännande
Angus
Önskar underkänna 30 % på slutvägda tjurar. (Antalsgränsen för
auktionsgodkännande ska inte dras inom samma PT)
Blonde
Önskar ingen ytterligare gräns utöver tröskelvärden
Charolais
Önskar 56 % av tjurarna som har högst PT, efter borttag av tjurar som inte klarar
fastställda tröskelvärden, skall vara auktionsgodkända. Antalsgränsen för
auktionsgodkännande ska inte dras inom samma PT. Önskar medelvärde 110
Hereford
Lägst PT 100 för godkännande, men önskar bas/medelvärde på 105 (dvs enligt sista
körningen kommer tjurar med som har PT 95).
Limousin
Önskar ingen ytterligare gräns utöver tröskelvärden alternativt låg satt gräns för PT
(90)
Simmental Önskar ingen ytterligare gräns utöver tröskelvärden

6.

Rapport från Styrelsemötet 2018-04-23

Nytt auktionsgodkännande
Styrelsen beslutade att rasföreningarna själva bestämmer över vilken gräns för
auktionsgodkännande på PT som de väljer samt att det är frivilligt att sätta en gräns. Önskar man
enbart att använda sig av tidigare tröskelvärden och enbart använda sig av PT som rangering så
finns det inga hinder för det. Däremot beslutade styrelsen att samma medelvärde på PT ska gälla
för samtliga raser. VD Johanna Bengtsson tillsammans med Hans Stålhammar och Jens Fjelkner
fick i uppdrag att besluta om medeltal 105 eller 110 ska fastställas efter att ha tagit fram mer
beslutsunderlag för att så stor utsträckning som möjligt möta samtliga rasers önskemål. I
kommande auktionskatalog kommer tjurarna att rangeras/katalogordning efter prövningstalet
inom samtliga raser.
Årets auktion
Styrelsen var inte nöjd med genomförandet av auktionen, bland annat var högtalatanläggningen
under all kritik. Det föregår dialog mellan prövningen och auktionsförättaren inför kommande
auktion. Ytterligare förslag på förbättring inför kommande år från Kontaktrådet var att
veterinärens kommentar även ska finnas skriftligt tillgänglig och inte enbart muntligt som hit till
dags.

Omläggning av hemsidan
Bakomliggande data till hemsidan är föråldrad och inte längre driftssäker och avsaknad av
support. Styrelsen har därför beslutat att den ska läggas om till ny IT-miljö och att det ska vara
gjort innan kommande prövningsomgång. Förhoppningen är att detta också kommer innebära
rationalisering och effektivisering vid inmatning av ny data/uppgifter till hemsidan.
Ekonomi
På grund av höjning av foderdagar enligt avtal med Gunnarp samt omläggning av hemsida
kommer prövningsavgiften att höjas med 300 kr per tjur inför kommande prövningsomgång. På
grund av utveckling, beräkningar samt senare beslut om auktionsgodkännande (och där med fler
foderdagar per tjur i genomsnitt efter prövningsperioden) som införandet av Prövningstal, PT,
innebär, kommer avgiften på auktionsgodkända tjurar att höjas med 600 kr per tjur.
Inför prövningsomgång 2018/2019 kommer utskick av sms att upphöra i samband med nya
vägningar. Kostnaden har bedömts som allt för hög i förhållande till nytta.
Höjning av lägsta utropspris
Styrelsen har beslutat att rekommendera en höjning från 25 000 till 30 000 kr som lägsta
utropspris vid auktion 2019. Detta med motiveringen att prisnivån generellt har stigit på
avelstjurar samt att införandet av prövningstalet ger en ny värdefull rangering och ytterligare
information om tjurarna inom prövningsomgången som ytterligare ökar värdet. En höjning i
lägsta utropspris ska i så fall också följas åt av ett motsvarande höjning av försäkringsvärde i
grundförsäkringen.
Det fanns delade meningar om en höjning av lägsta utropspris till 30 000 kr i Kontakrådet. Både
de som var för, de som menade på en ökad risk för osålda tjurar samt så kom förslaget upp om att
höja till 27 000 kr.
SIRE på Elmia i höst
Styrelsen har beslutat att tillsammans med Agria arrangera SIRE på Elmia i höst enligt upplägg
från de senaste två åren. De som har en lämplig kandidat kommer under sommaren att få
inbjudan till att delta.

7.

Prövningsomgången 2018/2019

– Antagningskrav – hälsokrav gällande:
Salmonellaprovtagning
Kontaktrådet önskar samma modell för salmonellaprovtagning som under prövningsomgång
2017/2018 vilket innebär att begränsa provtagningen till högriskområden definierade av SVA
samt enbart analysera för Dublin.
BVD, ParaTB
Inga förändringar inför kommande omgång.

Tidsplan
Inga synpunkter fanns på föreslagen tidsplan. Se bilaga 2 Tidsplan 2018-2019. Auktionen sker
fredagen den 29 mars 2019.
Inbjudan
Inbjudan läggs ut på hemsidan i vecka 20, med hänvisning från rasföreningarnas hemsidor.
Inbjudan i pappersform skickas till de som haft vägningslistan per post. Observera att inget sms
kommer att skickas ut i samband med att inbjudan läggs upp på hemsidan.
Önskemål om antalet platser från rasföreningarna samt antagningskrav för födelsevikt och150
dagars vikt.
Ras
Platser
Max f-vikt Min 150dv
A
20
45
210
B
7
----C
75
54
240
H
30
47
220
L
18
48
220
S
34
54
265
Summa
184
Antagningskrav gällande födelsetidpunkt
Födelsetiden beslutades till 20 december 2017 – 10 april 2018. Undantag för blonde, som har en
tidig eller sen grupp.
Antagningskrav gällande avelsvärden
Antagningskraven gällande avelsvärden är oförändrat mot föregående år.
Ang – FödM och FödD max 108, FIX lägst 95 Undantag kan göras om kalven anses vara extra
värdefull av andra skäl för svensk avel.
Cha – AIX lägst +9, 200M lägst 98, Slkrtv lägst 106, FIX lägst 93
Her – FIX bör vara lägst 95
Sim – Föd M och Föd D högst 110, 200M lägst 100, Tillv tot lägst 106, FIX bör inte understiga
95, MIX bör inte understiga 100, AIX lägst +5
DNA-typning hornstatus
DNA- typning av kalvarnas hornstatus är även för kommande omgång frivilligt. Information
kring testerna tas med i inbjudan.
DNA-typning av hårlöshet, Hereford
Nytt för i år är att för Hereford så krävs det att tjuren är DNA-testad för hårlöshet och inte bärare
av anlag för hårlöshet för att få säljas på auktionen.
Härstamningsverifiering
Inga förändringar, samma regler som 2017/2018

Utfodring
Inga förändringar gällande utfodring och önskad måltillväxt
Gränser för auktionsgodkännande 2018/2019
Se punkt ”Arbetsgrupp för nytt auktionsgodkännande” för liggande förslag. Tills inbjudan går ut
ska samtliga kriterier för auktionsgodkännande vara fastställda (kan skilja sig från nu lagda
förslag/önskemål) och framgå tydligt i inbjudan.
GDPR – Nya dataskyddsförordningen
Johanna informerade att hon just nu ser över vad som krävs från prövningens sida gällande den
nya dataskyddsförordningen. Troligtvis kommer det med ett par rader och en ”kryssruta” om att
man godkänner att kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och ev. e-post publiceras
på hemsidan under menyn ”Tjurdata” och respektive tjur under rubriken ”Uppfödare”

8.

Övriga frågor

Ordförande Anders Wiklert avtackade Mats Roos som gjorde sitt sista möte som kontaktråd för
Hereford.

9.

Nästa möte

Nästa möte hålls per telefon onsdagen den 5 juni, kl.10:00-12:00. Separat outlook-kallelse
skickas ut.

Vid anteckningarna

Justeras

Johanna Bengtsson, sekreterare

Anders Wiklert, ordförande

