
 

 
 
SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB 
 
Protokoll från kontaktrådets möte nr 184 
 
Tid:  Måndag 26 april 2021 
Plats:  Teams- möte 
 
 
Närvarande:  Anders Wiklert, ordf.  
  Johanna Bengtsson, sekr. 
  Benny Gustavsson, A  
  Kalle Rehn, B  
  Sven-Olof Hägg, C 
  Oskar Caster, H 
                                               David Johansson, L 
  Anders Åkesson, S  
  Johan Sandström 

  Linda Risberg       
  Carlos Kallay  

   
   
1.  Sammanträdets öppnande 
Anders hälsade välkommen och öppnade mötet.  
 
2.   Dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Föregående protokoll, nr 183, godkändes och lades till handlingarna.  
 
4.  Resultat och utvärdering av avslutad omgång 
Kort före mötet skickade Johanna ut en PP-presentation med sammanställning över prövningsomgången.  
Se bilaga 1, Prövningsomgång 2020 – 2021. Varierande erfarenheter för de olika raserna, varit mer 
krångel för en del. Härstamningsverifieringen har krånglat en del men även annat där det behöver bli 
bättre ordning. 
 
Utvärdering av auktion 
Lång tid mellan utropen med 5 min, ska ses över till nästa år. Det var fel budstege med för små steg mot 
önskat, upptäcktes först när auktionen var igång. Även här olika erfarenheter mellan raser där man 
gjorde olika bra auktion prismässigt. Stillbilderna på tjurarna på HOABs auktionssajt var varierande 
kvalitet, behöver ges bättre instruktioner till nästa år.  
 
 
 
 
 



 

 
 
5. Rapport från Styrelsemötet 2021-04-22 
 
Auktion 
Det blir digital auktion även 2022 med en visningsdag veckan före. Det långsiktiga målet är en digital live 
auktion på plats när tekniken tillåter. Det kommer även arrangeras en besöksdag till hösten. 

Höjning av lägsta pris 
Lägsta/utropningspriset höjdes till 30 000 kr och det höjer även försäkringsvärdet.  

P-tal för auktionsgodkännande 
Samtliga raser ska gå över till att auktionsgodkänna på P-tal senast prövningsomgång 2022–2023. 
Däremot kommer det att vara upp till varje ras att själv bestämma ingående egenskaper och viktningar 
för P-talet samt gränserna. 

Uppdragsavtal VD 
Svenska Köttföretagen har sagt upp uppdragsavtalet (VD) med Svensk Köttrasprövning vilket innebär att 
Svensk Köttrasprövning har påbörjar rekryteringsarbetet efter ny VD som ska ersätta Johanna Bengtsson.  
Annons kommer ut inom kort. 

Ekonomi  
Oförändrad prövningskostnad för kommande prövningsomgång, 2021–2022. 
 
Ändade krav på härstamningsverifiering 
Precis som tidigare år ska prover vara inskickade senast i samband med veterinärbesiktningen men det 
kommer att bli en kontroll av att allt är inskickat till startvägningen, annars kommer inte kalven att bli 
startvägd. Kalv, mor och far ska vara inne i systemet senast i samband med startvägningen. Orsaken till 
regelförändringen är de förseningar som orsakades under årets prövningsomgång. En tidigare ”check-
point” kommer förhoppningsvis att förebygga det.  
 

6.  Prövningsomgången 2021/2022 
 
Tidsplan 
Inga synpunkter fanns på föreslagen tidsplan. Se bilaga 2, Tidsplan 2021 - 2022. Auktionen sker fredagen 
den 25 mars och lördagen den 26 mars 2022. 
 
Inbjudan 
Inbjudan läggs ut på hemsidan i vecka 19, med hänvisning från rasföreningarnas hemsidor.  
 
 
 
 
 



 

 
 
Önskemål om antalet platser från rasföreningarna samt antagningskrav för födelsevikt och150 dagars 
vikt. 

Ras Platser Max f-vikt Min 150dv 
A 18 45 210 
B 8 --- --- 
C 75 54 240 
H 32 47 220 
L 18 48 220 
S 34 54 265 
Summa 185   

 
Antagningskrav gällande födelsetidpunkt  
Antagningskraven gällande födelsetidpunkt är oförändrat mot ifjol, 20 december 2020 – 10 april 2021 
men rasföreningarna kan själva rekommendera ett kortare intervall inom det uppsatta intervallet för 
födelsetidpunkt.  Ingen av rasföreningarna har valt att gå på linjen att korta ned intervallet men Angus 
kommer fortsatt att rekommendera sina uppfödare om att kalvarna inte ska vara för sent födda. Blonde 
har ett max 60-dagarsintervall att förhålla sig inom det uppsatta intervallet.  
 
Antagningskrav gällande avelsvärden 
Antagningskraven gällande avelsvärden: 
Ang – FödM och FödD max 108, FIX lägst 95 Undantag kan göras om kalven anses vara extra värdefull av 
andra skäl för svensk avel. Återkommer efter mötet om det blir några förändringar.  
Blo – inga antagningskrav gällande avelsvärden 
Cha – AIX lägst +9, 200M lägst 98, Slkrtv lägst 106, FIX lägst 93 
Her – FIX bör vara lägst 95 
Lim - inga antagningskrav gällande avelsvärden?? 
Sim – Föd M och Föd D högst 110, 200M lägst 100, FIX bör inte understiga 95, MIX bör inte understiga 
100, AIX lägst +5.  
 
Antagningskrav – hälsokrav gällande: 
Salmonellaprovtagning, BVD och Para TB 
Inga förändringar inför kommande omgång. Kommer att vara samma modell för salmonellaprovtagning 
som under prövningsomgång 2020/2021 vilket innebär att begränsa provtagningen till högriskområden 
definierade av SVA samt enbart analysera för Dublin.   
Viktigt att ha en aktuell djurägarförsäkran för Para TB som sträcker sig i tid över insättningen av kalvar på 
prövningen.  
 
DNA-typning hornstatus 
Hornstatus kommer att ingå i genomisk test för härstamningsverifiering. Alla djur som 
härstamningsverifieras, även de med DNA-microsatellit, kommer att få hornstatus per automatik då 
dessa prover även kommer att testas genomiskt.  
 
 

 



 

 
 

DNA-typning av hårlöshet, Hereford 
Hårlöshet ska gå att få ut på genomtestet men kommer att ligga en extrakostnad. För Hereford så krävs 
det att tjuren är testad för hårlöshet och inte bärare av anlag för hårlöshet för att få säljas på auktionen, 
oförändrat mot 2020–2021.  

 
Rutiner härstamningsverifiering 
Rekommendationen kommer att vara att ta genomiska tester på så många kalvar som är möjligt, då det 
kommer att bli långa svarstider för DNA-microsatelliter pga att proverna först skickas till Danmark där de 
samlas ihop till 96 prover innan de skickas till Tyskland för analys. Det kommer att ta ca tre månader för 
att få svar och det är också dyrare. DNA- microsatellit analys ska därför enbart användas om inte båda 
föräldrarna finns i livet och det är enda sättet att få kalven härstamningsverifierad. Se även under 
Rapport från styrelse angående kontroll av inskickade prover för att få startväga. 

 
Genomiska tester 
Om man önskar provsvar på monogenaegenskaper innan insättning är det viktigt att ta prover i god tid 
för att hinna få svar. Det är inte tillåtet att få avbryta prövningen pga oönskat svar på monogena 
egenskaper. De monogena egenskaper som ingår i genomiska test för härstamning kommer samtliga 
tjurar att få svar på senast under prövningsomgången. Kan komma att bli aktuellt att redovisa dessa 
monogena egenskaper i auktionskatalogen. Informationen om hur genomiska egenskaper kommer att 
hanteras under prövningsomgången ska framgå i inbjudan. 
 
 
Utfodring 
A oförändrat 1400 
B oförändrat maxtillväxt 
C oförändrat 1750 
H oförändrat 1400 
L  sänkning till 1700, men högre proteingiva i samband med insättning/startvägning 
S höjning till 1850  
 
Simmentals höjning av önskad måltillväxt kommer att förhindra mixad box med cha och sim. Finns ingen 
lösning i dagsläget om hur önskade antal platser ska kunna tillmötesgå med de nya förutsättningarna. 
Johanna kommer att diskutera frågan med Gunnarp i samband med fodermötet i maj som de brukar ha 
tillsammans med foderrådgivare Anett Seeman. Limousin har inte varit missnöjda med att 
grovfoderprocenten varit så låg, därför har de nu sänkt sin önskade måltillväxt.  
 
 
Gränser för auktionsgodkännande 2021/2022 
Tills inbjudan går ut ska samtliga kriterier för auktionsgodkännande vara fastställda (kan skilja sig från nu 
lagda förslag/önskemål) och framgå tydligt i inbjudan.  
 
 



 

 
 
 
 
Tabell för tröskelvärden för respektive ras 

 Tröskelvärde 
Angus 
  

T-tal 
Exteriör – Helhet 
Exteriör - Ben 
Testikelomkrets 
Klövar 

Lägst 95 
Lägst 75 poäng 
Lägst 75 poäng 
Lägst 31 cm 
Lägst 8 poäng 

Blonde  T-tal 
Exteriör – Helhet 
Exteriör - Ben 
Testiklar 
Klövar 

Lägst 100 
Lägst 75 poäng 
Lägst 75 poäng 
Lägst 29 cm 
Lägst 5 poäng 

Charolais T-tal 
Exteriör – Helhet 
Exteriör – Ben 
Testikelomkrets 
Klövar, Någon form av U så är man underkänd. 

Lägst 97 
Lägst 75 poäng 
Lägst 75 poäng 
Lägst 33 cm 
Lägst 7 poäng 

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

Lägst 97 
Lägst 75 poäng 
Lägst 75 poäng 
Lägst 30 cm 
Lägst 5 poäng 

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

Lägst 100 
Lägst 75 poäng 
Lägst 75 poäng 
Lägst 75 poäng 
Lägst 29 cm 
Lägst 5 poäng 

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

Lägst 102 
Lägst 75 poäng 
Lägst 75 poäng 
Lägst 32 cm 
Lägst 5 poäng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Tabell för ingående egenskaper och viktning för respektive ras 

 Egenskaper P-tal Viktning % 
Angus T-tal 

Exteriör 
Aix (Enbart avelsindex med säkerhet lägre än 30% ska inte 
inkluderas i PT-talet. I annat fall egenskapen fördelas ut på övriga 
egenskaper proportionerligt enligt viktningen i PT-tal) 
Marmorering 
ev. Ryggmuskeldjup återkommer 

40  
30  
20 
 
 
10 
? 

Blonde T-tal 100 
Charolais T-tal 

Exteriör 
Aix  
Testikelomkrets 
Ryggmuskeldjup  

26 
26  
26  
15 
7 

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

60 
25 
10 
 
 
5 

Limousin T-tal  
Exteriör 
Aix  
Testikelomkrets  

40  
25  
25 
10  

Simmental T-tal 
Exteriör 

70 
30 

 
Tabell över önskad gräns för auktionsgodkännande samt önskat medelvärde  

 Gräns auktionsgodkännande 
Angus  Lägst P-tal 100 för godkännande 
Blonde Önskar ingen ytterligare gräns utöver tröskelvärden 
Charolais 56 % av antalet insatta tjurar (ex. 42 st av 75) blir auktionsgodkända, räknat från 

toppen av listan. Om fler tjurar har samma P-tal där gränsen hamnar, godkänns 
samtliga inom det Prövningstalet. 

Hereford Lägst P-tal 100 för godkännande 
Limousin Önskar ingen ytterligare gräns utöver tröskelvärden  
Simmental Önskar ingen ytterligare gräns utöver tröskelvärden 

 
Hemtagning av tjurar 
Varit fall där utdömda tjurar har tänkts säljas vidare, tåls därför att vara extra tydlig i kommunikationen 
inför kommande omgång.  - Tjurar som inte klarar kraven för auktionsgodkännande gällande lynne, 
klövar, exteriör-ben, testikelmått och veterinärbesiktning ska till slakt med undantaget om att de får tas 
hem för eget bruk. De ska alltså inte säljas vidare. Även viktigt att poängtera att det är en bestämd dag 
för hemtag och att transporterna ska vara rena vid hemtag av tjur.   



 

 
 
7.     Övriga frågor 
 
Löpande redovisning på hemsidan   
Målet är att se över hemsidan och kunna bygga om, där vi kan lägga in uppgifter löpande allt eftersom 
registreringarna görs. Det kommer att framgå i inbjudan att det kan bli aktuellt att redovisa fler 
resultat/registreringar för samtliga tjurar, t.ex exteriör, testiklar, scanning, löpande på hemsidan för 
kommande prövningsomgång. Hur det kommer utformas beror på kostnaden för utveckling av 
hemsidan.  
 

Styrelsens beslutanderätt 
Frågan diskuterades om vem som äger besluten gällande Köttrasprövningens verksamhet. De framfördes 
kritik från Simmental och Hereford om att styrelsen tar beslut över huvudet på rasföreningarna. I sak 
gällde det bland annat beslut om digital auktion 2022. I många av frågorna tycker rasföreningarna olika, 
t.ex utrops/lägstapris, där har man fått bidra med önskemål men saknar diskussionerna i Kontaktrådet.  
Rasföreningarna representeras via NAB i Köttrasprövningens styrelse med tre ledamöter. 
 
 
Härstamningsbevis och tittbilder.  
Frågan lyftes om titt-bilder som uppfödarna själva skriver ut skulle kunna ersätta köp av H-bevis för 40 kr 
i samband med urval av kalvar till Köttrasprövningen. Johan Sandström förklarade att han debiterar 
ingen tid för sitt arbete med mottagande av anmälningar och utskick av antagningsbesked utan de 
finansieras genom H-bevisen. Rutinerna blir därför oförändrade.  
 
 
Testikelmätning 
Charolais framförde att de upplever att ålderskorrigeringen för testiklar gynnar de yngre tjurarna medan 
de äldre straffas mer. Önskemål om att se över tidpunkt när mätningarna görs. 
 
 
Ålderskorrigering exteriör 
Charolais framförde att de önskar ålderskorrigerade värden för exteriörbedömning i auktionskatalogen 
 
 
Lynne 
Frågan lyftes om hur lång tillvänjning en tjur ska tillåtas ha vad det gäller lynne. En del tjurar blir lugnare 
med tiden när de vant sig. Risk att de åter blir nervösa när de byter miljö. Finns även de som fått 
lynnesförändringar mot slutet  mot slutet har vi nästan aldrig.  
 
 
Magneter 
Inför årets omgång fick tjurarna inga magneter pga att de inte gick att få tag på. Önskemålet är att göra 
ett nytt försök inför kommande omgång, att försöka få tag på de små magneterna som krävs för att 
kunna ge kalvarna i samband med insättning. 
 



 

 
 
 
8.   Nästa möte 
Nästa möte hålls torsdagen den 3 juni, kl.10:00-12:00. Separat outlook-kallelse skickas ut. 
 
 
 
Vid anteckningarna     Justeras 
 
 
 
 
 
Johanna Bengtsson, sekreterare    Anders Wiklert, ordförande 


