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SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB 
 
Protokoll från kontaktrådets möte nr 180 
 
Tid:  Tisdag 4 augusti 2020 
Plats:  Teams- möte 
 
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  
  Carlos Kallay 
  Johan Sandström 
  Linda Risberg 
     
 
1.  Sammanträdets öppnande 
Anders hälsade välkommen och öppnade mötet.  
 
2.   Dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Föregående protokoll, nr 179, godkändes och lades till handlingarna.  
 
4.   Prövningsomgången 2020/2021 
 
Lägesrapport, antal tjurar 

Ras På väg in Önskade platser Reserver  
Ang 18 18 (20) Reserver finns 
Blo 7 7 En reserv  
Cha 77 75 5-7 st reserver 
Her 30 32 Några reserver finns till 30 platser 
Lim 15 18 Kommer inte fylla önskade platser 
Sim 34 34 Reserver finns 
Summa 181 184   

 
Hereford överlåter två platser till Angus, vilket möjliggör insättning av 20 st Angus.  
 
Veterinärintyg 
Linda uppdaterar listan dagligen. Alla har inte kommit in än. 

 Angus – ok, inget saknas  
 Blonde – Saknas ett 
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 Charolais – ok, inget saknas 
 Hereford – ok, inget saknas 
 Limousin – Saknas ett 
 Simmental – ok, inget saknas 

 
Om intyg försvunnit med posten så går det bra att maila in dem. Saknas digital kopia, så ska nya 
skickas/mailas in snarast genom kontakt med veterinären som besiktigat.  
 
Linda och Carlos ska titta på veterinärintygen i veckan så allt ser ok ut. 
 
Transportplanering  
Väst – Anders W och Benny är ansvariga – Transporten går ner på tisdagen den 11 aug.  
 
Östra och Norra Sverige – Oskar ansvarig– Norrlandskalvarna kommer till Stenhammar senast på 
måndagen den 10 aug. Är Hörby Djurtransport som kör från Stenhammar. Transporten från Gotland är 
under kontroll 

Skåne - David ansvarig – Förberett transportörer. Patrik Karlsson, Onslunda kommer att köra. 
 
De transportansvariga stämmer av kontinuerligt med varandra så ingen besättning faller mellan stolarna. 
Det är också viktigt att rasansvariga uppdaterar transportansvariga om besättningar som önskar 
samtransport där veterinärintyg ännu inte har kommit in samt uppger antal kalvar som ska med från 
respektive gård av de som önskat samtransport. Johanna får kopior på samtliga mail angående 
transporter för att kunna fakturera korrekt.  
 
Transportansvariga meddelar Johanna via mail vilka samlingsgårdarna är, så fort de vet.  
 
Kvittens transporter 
Transportansvariga uppmanas att be dom anlitade transportörerna för samtransporterna att de lämnar 
kvittenser till gårdarna på vilka kalvar de har lastat på. Särskilt viktigt vid samlingsgårdarna.  
 
Gruppering av tjurar 
Insättningen kommer att ske som ifjol, vilket innebär att vid ankomst fylla på alla nio boxar allt eftersom 
för att det ska bli lugnare för dem som anländer först. Målsättningen är sedan att snabba på den slutliga 
grupperingen för att minimera stressen för kalvarna. Grupperingen blir troligtvis som ifjol, men den är 
beroende av hur den slutliga ras- och åldersfördelning ser ut.  
 
Foder och Utfodring 
Grönmassa-analyserna för 1:a skörden visar på 11,7-11,9 MJ, 135-169 råprotein och 432-469 NDF. 2:a 
skörden är slagen 19 juli och grönmassa-analyserna visar på 9,4-10,3 MJ, 140-160 råprotein och 480-530 
NDF. Viktigt att få med halm tillsammans med 1.a skörden för att förhindra för höga tillväxter i början. 
Fodermöte i eftermiddag med Linda, Anett på G&D och Kajsa på Lantmännen i eftermiddag för att 
bestämma sammansättning av färdigfoder. En kompletterande ensilage-analys ska göras så snart som 
det är möjligt.  
 
Härstamningsverifiering 
Ännu ingen färdig bild över hur det ser ut, lite mer komplext med två olika sätt att verifiera. Många utav 
Charolais- och Hereforduppfödarna har valt genomisk analys. Kräver lite mer arbete att gå in och leta 
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upp provsvar för dessa än med det gamla systemet där man får en avisering istället när det är klart.  
 
Salmonellaläget, Carlos 
Ingen besättning har behövt ta salmonellaprov i år.   
 
Para TB, Johanna 
Är två besättningar kvar som måste skicka in en ny djurägarförsäkran till G&D. Komplettering av Johanna 
efter mötet: En har kommit in till G&D, den andra ska vara inskickad och besättningen har varit i 
direktkontakt med G&D så det ska vara under kontroll. 
 
5. Övriga frågor 
 
200-dagarsvägningen 
Den 19 augusti kommer kalvarna att 200-dagars vägas. Det görs ingen annan korrigering av vikterna än 
du brukliga (ålder vid vägningstillfälle, moderns ålder vid klavning och för flerfödsel). 
 
6. Nästa möte 
Nästa möte hålls onsdag 4 november på Gunnarp. Samma dag hålls Svensk Köttrasprövnings 
bolagsstämma.  
 
 
 
                    Justeras 
 
 
Johanna Bengtsson      Anders Wiklert 
Sekr. 


