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Avelsrådet beslutade om spermaimport för 2018. Efter scanning av tillgängliga tjurar
beslutades erbjuda föreningens medlemmar norske ungtjuren Ludde PP samt franske
ungtjuren Luther P. Mer information i tidningen Charolais nr 4 2017.



För kommande semineringssäsong beslutades att VB Lucky, VB Lynch, Ludde PP, Luther P
och Joker ska rekommenderas till insättning 2019. Detta under förutsättning att
importerna av Ludde och Luther går att verkställa. (För insättning 2018 är VB Jackson, VB
Ivanhoe, VB Lucky tillsammans med de senaste spermaimporterna Cabar, Ikea, Iceberg,
Grieg och Joker prioriterade ).



Mila 2018 diskuterades inklusive domarförslag vilket redovisas på hemsidan så snart det
är klart.



Pristagarna på årsmötet 2018 utsågs. Årets ko, tjur och individprövade tjur presenteras
på årsmötet.



Årets prövningsomgång diskuterades. Tillväxten har varit ojämn men är nu på väg att
stabiliseras. Tillväxten för grupp 1 strax över tillväxtmålet 1 750 g/dag medan grupp 2 i
nuläget är 150 g/dag under (171123). Köttrasprövningens preliminära avslutningsplan
visades, det framkom inga anmärkningar på denna. Vi framställer lilla katalogen som
vanligt med ändringen att tidigare G-Tal ersätts av det nya samlingstalet.



Mest troligt kommer Viking Genetics inte att köpa någon Charolais tjur ur årets omgång.
Slutgiltigt besked i December.



Exteriörbedömningen diskuterades. Vi avvaktar med att sätta auktionsgränser tills vi ser
utfallet av utvecklingen av exteriörbedömningen och dess resultatbearbetning då basen i
det nya programmet är 5 år tillbaka. Vi föreslår Köttrasprövningen att publicera
färdigkorrigerade bedömningspoäng.
Viktningarna mellan ingående bedömda kroppsdetaljer inom kropp diskuterades med
anledning av en del förändringar på senare år i bedömningssätt och beräkningsmodell av
bedömningsdata. Beslutades att nedanstående viktning ska gälla inför kommande
bedömningsomgång;
Bogbredd 15 %,

Bröstdjup 16 %,

Överlinje 10 %,

Korslutning 10 %,

Korslängd 11 %,

Korsbredd 8 %,

Storlek

Harmoni

10 %,

20 %

I linje med avelsmål och diskussion runt hållbarhet beslutades att optimal storlekstyp ska
vara 7,6 i stället för tidigare 8,0.
För att få större effekt på tidigare genomförd höjning av formklass inom Aix, beslutades
också att höja viktningen för muskelgruppen i exteriörbedömningen. Därmed viktas 30 %
vardera på Kropp och Ben medan Muskler ska viktas med 40 %.
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Tidigare diskuterat samlingstal på prövningen diskuterades. På förslag av Charolais kallas
det PT-tal. Beslut är taget att detta ska beräknas för kommande omgång, men att
resultaten inte blir officiella utan kommer att redovisa som ”skuggtal”. Dessa ska inte
presenteras på respektive tjurs auktionskatalogsida, utan istället redovisas samlat på
annan plats i katalogen. Viktningar och ingående egenskaper för skuggredovisningen
beslutades utifrån tidigare diskussioner vilka kommer att redovisas på årsmötet.



Med anledning av det historiskt sett mycket stora antalet avkommor efter
rekommenderade fäder gjordes en justering jämfört med senare års prövningspremier
utbetalade av föreningen för anpassning till totalt budgeterad nivå om 30 000 kr.
Beslutades att premie om 1 500 kr/avkomma efter rekommenderad semintjursfader ska
utgå, och att det därmed inte utgår premier för övriga semintjursavkommor. För ETavkommor gäller samma som tidigare, 3 000 kr för inhemsk producerad ET-avkomma och
5 000 kr för importerad embryoavkomma. Beslutades att höja ersättningen för
förstagångsprövare till 2 000 kr.



Nästa prövningsomgång diskuterades. Vi föreslår inga förändrade i
intagningsrekommendationerna. Som tidigare beslutat är VB Jackson, VB Ivanhoe, VB
Lucky tillsammans med de senaste spermaimporterna Cabar, Ikea, Iceberg, Grieg och
Joker prioriterade inför insättningen 2018.



Vid avelsrådets höstmöten är alltid utvecklingsfrågor högt på dagordningen. I år
diskuterades avelsvärdering avseende födselindex, härstamningsverifiering med
genomiska tester, hållbarhet på individprövade tjurar och progressiv ataxia. Flera av
dessa frågor kommer vi att återkomma till bland annat i vår tidning. Inför kommande
tidningar diskuterades även utformningen av seminguiden och hur den blir tydligare.

2

