Utdrag från:
Protokoll från sammanträde med
Herefordföreningens avelsråd
22-23 september 2017 på Ekerödsrasten
Närvarande:
Stefan Oweson (ordf), Maria Andersson, Lennart Svensson, Mats Roos (ej §§ 68) och Birgit Ahlström. Adjungerade: Oskar Caster(styrelsen) hela
sammanträdet och Jens Fjelkner §§ 1-2.

§1

Stefan hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat.

§2

Jens Fjelkner redogjorde för förslaget till nytt prövningstal, kallat PT, för
individprövningen. De olika raserna kommer att låta olika många och olika
slag av parametrar ingå i PT. Man utgår från T-talet i dess nuvarande
utformning och till detta kan läggas Aix (avelsindex), exteriör helhet,
testikelomkrets, marmorering och eventuella fler egenskaper. Dessa kan ges
olika vikt beroende på varje rasförenings beslut. Godkännande för
auktionsdeltagande kan sedan sättas utifrån en viss gräns för uppnått PT och
dessutom kan man ha tröskelvärden för vissa egenskaper, t ex klövstatus eller
benpoäng, på samma sätt som nu gäller.
Genom simuleringar med olika viktningar av olika egenskaper i ett excelprogram visade Jens hur det nya PT kan bli och hur det påverkade
rangordningen av tjurarna i senaste prövningsomgången jämfört med T-talet.

§3

Uppgifterna inom avelsrådet fördelades så att Lennart har koll på import av
semindoser och embryon, Maria har köttkvalitet och avel gentemot
bruksbesättningar som sina specialiteter och Birgit avelsvärdering och
mötessekreterare. Mats är ledamot av kontaktrådet och även ansvarig för
övrigt gällande individprövningen, enligt beslut i styrelsen som också utsett
Stefan till avelsrådets ordförande.

§4

Diskussion fördes om hornstatusens betydelse, särskilt gällande
prövningstjurarna. Att det tillmäts så stor betydelse att tjurarna är homozygot
pollade (d v s inte bär på något hornanlag) och att scurs ses som
diskriminerande, är mycket olyckligt och får till följd att många bra tjurar blir
nedvärderade och att avelsframstegen inom rasen blir mindre. Vi var överens
om att det är viktigt att också heterozygot pollade tjurar, liksom tjurar med
scurs inte blir uteslutna, eftersom dessa egenskaper inte har någon negativ

betydelse. Stefan och Lennart fick i uppdrag att skriva om detta i
Herefordtidningen.
§5

Utfodringintensiteten för herefordtjurarna på prövningen diskuterades. Frågan
tas upp igen vid nästkommande gemensamma möte mellan avelsråd och
styrelse.

§6

Lennart hade tagit fram uppgifter på fyra importsemintjurar och vi beslutade
att erbjuda medlemmarna att köpa doser av FTF Prospector 145Y och
Moeskaer Samson 1480.

§7

Elitdjursauktionen diskuterades och beslutet blev att avvakta med beslut inför
framtiden tills den nu kommande auktionen är genomförd och kan utvärderas.

§8

Synpunkten framfördes att prövningstjurar som inte blir auktionsgodkända
bör slaktas och inte tas hem av sina uppfödare. Frågan tas upp vid det
gemensamma mötet med styrelsen.

§9

Hanna Johansson har bett avelsrådet om material till nästa Herefortidning,
som blir ett nummer med avelstema.

§ 10 Föreningens katalog över svenska semintjurar är slut. Vi beslutade att göra en
ny utifrån den gamla, med information på engelska, med den nya semintjuren
Hamras Excellent tillagd, med utgallring av gamla tjurar som i Seminguiden
och med komplettering med seminkodnummer samt storlekstyp för varje tjur.
§ 11 Önskemål om könssorterad sperma diskuterades och Lennart fick i uppdrag
att ta upp frågan vid kontakt med Viking Genetics.
§ 12 Sammanträdet avslutades.

