
Till SRB-föreningens styrelse angående VR Cigar 

Sedan februari används den danska korsningstjuren VR Cigar RDM 36678 som tjurfader i Sverige, Finland 

och Danmark.  Tjurens genetiska bakgrund är följande: 

27,7 % Holstein+Montbeliarde (varav 21,7 Red Holstein och 6,0 % Montbeliarde) 

21,9 % Brown Swiss 

28,5 % Original RDM 

21,9 % SRB (varav 13,0 % Ayrshire, 7,3 % Korthorn och 1,6 % Gammal nordisk Lantras) 

 

Denna användning strider på ett uppseendeväckande sätt mot SRB-föreningens nu gällande och av stämman 

fastställda regler för användning av tjurar i SRB-aveln (regler från 2003 och förnyade 2011). Tjuren är inte 

heller kvalificerad för användning på dispens av flera skäl – bland annat på grund av att han inte används i 

begränsad och reglerad användning och på grund av att inte ens hans avkomma har en teoretisk chans att 

klara den nu gällande 12,5 %-regeln (det är ingen diskussion om att inte MB-delen ska räknas in i det 

otillåtna – och så har också VikingGenetics själva räknat fram till dess att Cigar dök upp vilket bevis av att t 

ex en tjur som VR Fergus med sina 12,1 % HF och 6,0 % MB klassas som RDM och inte som SRB). 

 

Eventuellt kommer nu gällande regler för användning i SRB-aveln att ändras i framtiden. På SRB-

föreningens vårmöte redovisades ett förslag till nya stamboksregler som innebär en kraftig liberalisering av 

den nuvarande gränsen för tillåten mängd främmande ras – från maximalt 12,5 % till 40 % främmande ras. 

Detta förslag är inte fastlagt ännu och förhoppningsvis kommer det slutliga förslaget inte att bli 

tillnärmelsevis så långtgående. Det ska dock understrykas att VR Cigar inte skulle klara att bli godkänd för 

användning i semin ens om det extrema förslag som redovisades på vårmötet skulle bli slutligt fastlagt. 

 

Det ankommer på SRB-föreningens styrelse att efter bästa förmåga tillse att fattade stämmobeslut efterlevs – 

för det är upprepade gånger fastlagt att när det gäller Sverige så är det SRB-föreningens stämma och inte 

VikingGenetics rasstyrelse som är högsta beslutande instans i frågor som denna. 

 

Mot bakgrund av det ovan sagt vill jag därför uppmana SRB-föreningens styrelse att skyndsamt kontakta 

VikingGenetics och kraftfullt anmoda dem: 

 att omgående sluta att använda VR Cigar till högindexdjur i Sverige 

 att omgående sluta marknadsföra tjuren i Sverige (tjuren får givetvis användas av den lantbrukare 

som så önskar men enligt de utfästelser VikingGenetics tidigare gjort vad gäller tjurar som har mer 

än 25 % främmande ras får tjuren inte användas i aveln eller aktivt marknadsföras i Sverige (på 

motsvarande sätt som t.ex Fastrup, Harvard m.fl)). 

 att omgående sluta använda VR Cigar som tjurfader i Danmark. SRB-föreningen har i och för sig 

ingen bestämmanderätt över användningen i Danmark men genom att danskarna har utfäst sig att 

från och med kommande årsskifte inte sätta in några ungtjurar med mer än 12,5 % HF är 

användningen av Cigar på det danska hondjursmaterialet ett oförsvarligt slöseri med värdefulla 

genetiska resurser (märk väl att denna utfästelse upprepades flera gånger på senaste vårmötet av tre 

ledande företrädare för VikingGenetics, inklusive såväl förre som nuvarande ordföranden i 

rasstyrelsen) 

 att rekommendera finnarna att sluta använda tjuren som tjurfader i Finland med hänvisning till det 

täta samarbetet mellan våra länder 

 

I den händelse styrelsens anmodan till VikingGenetics inte skulle vara enhällig (eller i den händelse någon 

anmodan inte alls skickas till VikingGenetics) begär jag att det på kommande SRB-stämma redovisas vilka 

styrelseledamöter som röstat emot att till VikingGenetics skicka en anmodan om att följa nu gällande och av 

SRB-stämman fastlagda regler. 
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