Protokoll från sammanträde med Herefordföreningens
avelsråd
23-24 november 2018 på Höörs Gästgifwaregård
Närvarande:
Stefan Oweson (ordf), Lennart Svensson, Maria Andersson, Oskar Caster, Eva Nilsson
§ 1 Stefan Oweson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
§2

Köttrasprövningen: hälsoläge, utfodring- intensitet.
Hälsan är mycket bra på våra herefordtjurar, endast någon enstaka tjur har haft
svårdiagnostiserade febertoppar. Även om storlek och tillväxt varierar på tjurarna så är
samtliga välmående med mycket balanserade magar. Genomsnitts-tillväxten har varit
jämn och hög. Frågan är? Har den varit alltför hög med tanke på tillväxtskador i leder??
I år ingår spannmålsensilage i foderstaten vilket våra herefordtjurar mår mycket bra av.
Inblandning av spannmålsensilage kombinerat med en sänkning av utfodringsintensiteten
ses positivt av samtliga i avelsrådet. Finns det möjlighet att även kommande år ha en viss
inblandning av spannmålsensilage i foderstaten. Oskar Caster tar frågan vidare.

§3

Exteriörbedömningen: Strama åt viktningen på has-och kotvinkel för att höja den
exteriöra kvalitén på auktionsgodkända tjurar. Frågan går vidare till styrelsen.

§4

Diskussion om köttrasprövningstjurarnas härstamning. Hur lämpligheten är att pröva
tjurar efter ej auktionsgodkända fäder. Frågan går vidare till styrelsen.

§5

Seminimport: Intressanta ungtjurar från USA har varit på gång men det har fördröjts av
olika anledningar så istället kommer det in en Australiensk ungtjur, Days Horizon som
förhoppningsvis finns för användning kommande seminerings-säsong.

§6

Uppgift av styrelsen att granska herefordrasens kalvnings-statistik angående svåra
kalvningar och dödfödslar. Vi bedömde att vi ligger bra till och finner inte att det finns
belägg för att rasen har kalvningsbekymmer.

§7

Vi diskuterade embryoimporter, ”då och nu”. Är storleken mindre nu än tidigare? Det är
inte helt enkelt att hitta s.k. ”rätt embryo over there”. Det är kostsamt men otroligt viktigt
att få in nytt blod till Sverige. Att lyckade ET-tjurar troligtvis i hög grad kommer att bidra
till en bättre formklass och högre marmorering vilket vi bör eftersträva.

§8

Vi diskuterade hemsidan. Det finns önskemål om att en del justeringar behöver göras.
Maria Andersson kontaktar webmaster, Tobias Helmin.

§9

Sammanträdet fortsatte gemensamt med avelsföreningens styrelse.

--------------------------------------------/Eva Nilsson, sekr./

--------------------------------------------/Stefan Oweson, ordf./

