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SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB 
 
Protokoll från kontaktrådets möte nr 179 
 
Tid:  Torsdag 4 juni 2020 
Plats:  Telefonmöte 
 
Närvarande:  Anders Wiklert, ordf.  
  Johanna Bengtsson, sekr. 
  Benny Gustavsson, A  
  Mikael Jonasson, B 
  Sven-Olof Hägg, C 
  Oskar Caster, H 

David Johansson, L 
Anders Åkesson, S  

  Sven-Åke Lövgren 
Linda Risberg  

Frånvarande:   Carlos Kallay 
Martin Risberg  

 
1.  Sammanträdets öppnande 
Anders hälsade välkommen och öppnade mötet.  
 
2.   Dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Föregående protokoll, nr 178, godkändes och lades till handlingarna.  
 
4.   Prövningsomgången 2020/2021 
Anmälningsläget 
Sven-Åke rapporterade om anmälningsläget, se tabell nedan.  

 Av besättningarna önskade 
platser (rasens önskemål) 

Anmälda kalvar, 
fjolåret inom parantes 

Anmälande 
besättningar, fjolåret 
inom parantes 

Angus 26(16) 68(54) 18(17) 
Blonde 8(8) 24(15) 6(6) 
Charolais 93(75) 251(239) 41(35) 
Hereford 32(32) 84(118) 26(32) 
Limousin 19(18) 73(69) 14(19) 
Simmental 37(34) 123 (121) 24(26) 
Summa 215(183) 623(616) 129 

i fjol var av besättningarna önskade platser för Angus 23 st, Blonde 9, Charolais 90 st, Hereford 47 st, 
Limousin 29 och Simmental 43, totalt 231 st. 
 
Angus önskar öka upp sina antal platser till 20 pga stort intresse. Platserna får se över internt för att se 
om det är möjligt. 
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Besked till antagna besättningar 
Brev till anmälande besättningarna med besked ska vara Sven-Åke tillhanda senast den 18 juni. Dessa 
brev skickas ut tillsammans med övrig information senast den 26 juni. 
 
Johanna stämmer av med Sven-Åke 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). 
 
Informationsutskick 2 
Informationsbrev till uppfödarna var med som bilaga till kallelsen. En ny version skickades ut strax innan 
mötet idag med kompletteringar gällande härstamningsverifieringen. Senaste versionen ska 
kompletteras ytterligare med info om att 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. 
 
Foder 
Anett Seeman, G&D och Johanna träffade Linda och Martin på Gunnarp den 19 maj och diskuterade 
foder och foderstrategi inför kommande prövningsomgång. Anett tog också en vallprognos i början av 
förra veckan.  
 
Linda berättade att de har skördat gräset, hackade i måndags, den 2 juni. Prov på grönmassa är inlämnat. 
Linda tror ts-halten ligger på ca 40-45 %.  
 
Transportplanering 
Årets transportplanering görs i östra och norra Sverige av Oskar, i Skåne av David, 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 pga försäkringsfrågan. Meddela Johanna den 7 aug, när transportplaneringen ska vara 
klar, om vilka samlingsgårdarna är. 
 
 
5.   Auktionen 2021 
Det primära önskemålet om en live auktion, dvs digitalt kombinerat med fysisk är inte tekniskt möjlig i 
dagsläget (pga avsaknad av bredband mm). Styrelsen har beslutat om en digital auktion 2021 och 
motiveringen till det beslutet ligger uppe på Köttrasprövningens hemsida. Synpunkter och inspel från 
rasföreningarna angående visningdag och den digitala auktionen önskas senast den 17/8, datumet har 
kommunicerats till NAB. Styrelsen för Köttrasprövningen önskar bland annat inspel om när visningsdagen 
ska äga rum. Ett förslag som kom upp var helgen innan avslut av den digitala auktionen. Ett annat 
önskemål var att filmerna ska ha kommit upp innan visningsdagen. Frågan är om det hinns med i fall 
visningsdagen är lördagen innan avslut på den digitala auktionen.  

 
 
6.  Övriga frågor 
 
Vägningslistor på onsdagar med mer information 
Det har kommit önskemål om att få mer information via mail kopplat till vägningarna. För att det ska 
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vara praktiskt möjligt behövs mer tid och ett förslag är att vägningarna läggs ut på hemsidan på onsdagar 
istället. Kontaktråden fick i uppdrag att ta med sig frågan till rasföreningarna och återkomma med 
besked till nästa möte då vi tar ett beslut om hur vi gör.  
 
Veterinärbesiktning i Skåne 
Sven-Åke kommer även i år att vara behjälplig vid samordning av veterinärbesiktningarna i Skåne. 
 
 
7.   Nästa möte 
Telefonmöte tisdagen den 4 augusti kl.08:00. Johanna skickar ut outlook-inbjudan med länk till Teams 
och även ett telefonnummer som går att ringa på in till Teams-mötet. Agendan skickas ut en vecka innan 
mötet. 
 
                    Justeras 
 
 
 
 
Johanna Bengtsson, Sekr.     Anders Wiklert 


