
Ekologiska nötköttsproducenter behöver söka dispens vid inköp av tjur på prövningsauktionen 
 

Vid årsskiftet ändrades det ekologiska regelverket som rör inköp av avelsdjur. De nya reglerna innebär att en 
individuell dispens krävs från Jordbruksverket vid inköp av enstaka icke-ekologiska djur, vilket även innefattar 
avelstjurar.  

Svensk Köttrasprövning AB som bedriver individprövning av köttrastjurar har haft en aktiv dialog med 
Jordbruksverket (SJV), då dom nya reglerna kommer att påverka bland annat den tjurauktion som anordnas 
varje år.  

Köttrasprövningen hade gärna sett en generell dispens för att underlätta inköp av avelstjur på auktionen. Men 
EU-förordningen för ekologisk produktion är tydlig, inga generella dispenser vid inköp av djur får utfärdas.  

- Samtliga tjurar som står på prövningsstationen blir konventionella. Det betyder att man som ekologisk 
producent behöver söka dispens från SJV innan man kan köpa en avelstjur på auktionen. Har man som 
ekologisk avelsuppfödare en tjur på prövningsstationen som av någon anledning måste återvända hem 
behöver man även då söka dispens, säger Louise Ryberg, VD för Svensk Köttrasprövning AB.   

Som ekologisk producent måste man först undersöka om det finns någon motsvarande ekologisk tjur i SJVs 
databas OrganicXlivestock innan man ansöker om att få köpa en icke ekologisk tjur. Här vill Köttrasprövningen 
vara tydliga med att tjurarna som säljs på auktionen har en särställning. På prövningsstationen erhåller tjurarna 
ett P-tal som ger en bild av tjurens prestationer under prövningen inklusive ett unikt T-tal, som är ett mått på 
tillväxten på prövningsstationen och visar tjurens tillväxt i förhållande till andra tjurar inom samma ras och år. 
Tjurarna är också veterinärbesiktigade, exteriör- och klövbedömda, har dokumenterad testikelstorlek och 
ultraljudsscannade för uppskattning av slaktkroppsegenskaper.    

Varje år prövas årets bästa tjurkalvar från de olika köttraserna på stationen. Efter avslutad prövning säljs de 
bästa tjurarna på auktion. För att få deltaga i auktionen krävs att tjurarna uppfyller de krav som ställs både från 
respektive rasförening och från Svensk Köttrasprövning.  

- Tjurarna som säljs på auktionen är Sveriges främsta avelstjurar, säger Louise Ryberg. För ett fortsatt 
hållbart avelsarbete är det av största vikt att individprövade tjurar även i fortsättning finns tillgängliga i 
samma omfattning, oberoende val av produktionsinriktning. 

Årets auktion hålls fredagen den 25 mars och lördagen den 26 mars. Som spekulant på en avelstjur är det 
viktigt att skicka in sin ansökan till SJV i god tid.  

Känner man sig tveksam inför ansökan är man välkommen att höra av sig till VD Louise Ryberg på Svensk 
Köttrasprövning, alternativt läsa mer och ansök på SJVs hemsida  
(E-tjänsten Ansökan om inköp av icke-ekologiska avelsdjur - Jordbruksverket.se).  
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Information från SJVs hemsida 

”Databas för ekologiska djur 

Någon gång under det första kvartalet 2022 kommer databasen OrganicXlivestock. Det är en databas 
där du som har ekologiska djur att sälja kan saluföra dina djur. Om du söker nya avelsdjur till din 
besättning måste du först leta i databasen innan du ansöker om att få köpa icke ekologiska djur. 
Innan databasen är på plats behöver du givetvis inte göra det. En länk till databasen kommer att 
finnas på den här sidan”. 

…. 

Info Svensk Köttrasprövning AB 

Svensk Köttrasprövning AB bedriver individprövning av köttrastjurar. Individprövningen av 
köttrastjurar är en officiell avelsvärdering och följer rambestämmelser fastställda av Statens 
Jordbruksverk. Växa Sverige är huvudman för den officiella kontrollen och fastställer detaljreglerna. 
Svensk Köttrasprövning AB ägs av Nordiska Avelsföreningen för Biffraser (NAB), Växa Sverige och 
Svenska Köttföretagen. Sedan 2010 sker individprövningen av köttraser på Gunnarps 
prövningsstation utanför Hörby i Skåne. På stationen finns idag plats för ca 180 tjurar.  

 


