
Årsberättelse avelsrådet 2019

Individprövning
Vid prövningen 19/20 prövades 16 tjurar varav 15 slutvägdes, medeltillväxten blev 1474 g/dag. Måltillväxten 
var 1400 g/dag och nytt för denna omgång var att även hereford utfodrades med den extensivare foderstaten. Det
gjorde att tjurarna kunde delas med avseende på ålder eftersom angus och hereford kunde dela boxar. På grund 
av sämre näringsinnehåll i ensilaget var grovfoderandelen relativt låg, 60%. Övriga raser hade foderstater med 
37-46% grovfoderandel.

Trots den extensivare foderstaten var det återigen angus som hade bäst resultat vid ultraljudsbedömningen av 
marmoreringen.

Av 16 insatta tjurar blev 11 st godkända varav två st såldes till Viking Genetics som semintjurar, 360 Aberdeen 
av Bäck PT127 och 8084 Red Attack av Höganäs PT120.

Tjuren 360 Aberdeen av Bäck PT127 efter Usain av Sjövången utsågs till bäst prövade tjur, uppfödare Lena och 
Roland Johansson. Även tjurens morfar är en svensk semintjur nämligen Hagens Tiger Cat.

På grund av coronarestriktioner blev den fysiska auktionen ersatt av en webauktion där tjurarna presenterades 
mha videofilmer, trots mycket kort förberedelsetid blev resultatet mycket bra. Det var 9 angustjurar som såldes 
med ett medelpris på 49 333 kr, bäst betalda tjur blev 3407 Red Agent av Stenhammar, köpare Ulf Paulsson, 
Agromax AB.

Beslut har fattats att inför nästa prövningsomgång så kommer det krävas minst 75 i ben och helhet samt lägst 
PT100. De senaste åren har exteriörgränsen varit 5 poäng under medel, orsaken till det var att jämförelsegruppen
blev ändrad från att tjurarna först bara jämfördes inom prövningsomgången till att de därefter jämförs även med 
historiska data. När tjurarna jämfördes inom prövningsomgången blev medelvärdet alltid 80 och gränsen var 75. 
De första åren med historiska data i jämförelsegruppen visste vi inte hur utfallet skulle bli och medelvärdet har 
också varierat kraftigt mellan åren varför modellen med 5 poäng under medel var att sätt att bibehålla samma 
selektionstryck som tidigare. Nu har mer data tillkommit och exteriörbedömningsmetodiken utvecklats varför 
Avelsrådet har beslutat att införa en fast gräns på 75 för auktionsgodkännande.

Spermaimporter
Sperma har beställts efter den kanadensiska tjuren HF Alcatraz 60F men den har i skrivande stund ännu ej 
levererats.

Exteriörbedömning
Exteriörbedömningen utvärderas kontinuerligt och beslut har fattats om en omfördelning av vikterna för 
benbedömning med sänkt vikt på framben framifrån och ökad vikt på hasvinkel, kotvinkel och ben bakifrån.

Tomas Persson, Benny Gustavsson, Olof Friberg, adjungerad Jens Fjelkner


