
Förslag revidering av Svensk Mjölks stamboksregler för Svensk Röd och Vit boskap 

Bakgrund 

Efter ett beslut från stämman 2011 om att undersöka möjligheten att liksom i Finland dela in 

stamboken i klasser efter renrasighet föreslås följande. Målet med förändringen är att 

 Behålla SRB som ett starkt varumärke. 

 Inte utestänga djur från det nordiska avelsarbetet. Alla djur ska ingå i avelsvärderingen 

antingen de står som ras A el B- korsnings kategori. 

 Alla ska få använda de djur de själva väljer till sitt avelsarbete 

 Systemet ska vara enkelt att förstå och använda, och verka för ökad rasrenhet 

 Att reglerna accepteras av alla  

 Att de följer EU direktiven.  

 Ny ras kan godkännas av stämman 

Till grund för beräkning av rasandelar är Svensk Mjölks redovisning i bla KOOL som baseras på 

NAV uppgifter som i sin tur ligger till grund för avelsvärdering. Rasandelar räknas så långt det 

finns uppgifter. 

Elittjurar som idag har ett SRB stbf nr är rasrena =A 

Dispenstjurar redovisas efter sitt verkliga innehåll 

Förslag ändringar 

3. Rasbeskrivning och godkända utländska stamböcker 

• SRB ingår i Röd Europeisk Mjölkboskap 

• Röd Dansk= Gammal Röd Dansk ORDM 

• SRB-rasen omfattas dessutom av utländska stamböcker eller populationer vilka godkänts 

av fälthuvudman finsk och kanadensisk Ayrshire 

• NRF nytt 

• Nedanstående tas bort 

• Angler  

• Estnisk röd 

• Lettisk Brun 

• Litauisk Röd 



3.1 Rasenskännetecken 

Mankhöjd ändras till korshöjd.  135 cm ändras till 142 cm. 

4.2 Antalet avelsdjur  

Uppdateras  

6. Härstamningskrav mm 

Ändra EU direktiv till senaste direktivet skrivit 2007 

6.5 Hondjur  

Indelning av hondjur    

B1, max  50 % främmande raser 

B2, max 25 %, främmande raser 

B3, max 12,5 %, främmande raser 

B4 = A,  max 6,25 främmande raser, beaktas renrasig = 0 procent 

Grupp B3 och B4 kan stamboksföras i riksstamboken raskod 1 

Som främmande raser avses Röd Holstein, Holstein, SLB, Montbeliarde 

0 % Montbeliarde och köttras  i grupp  B3 och  B4 

Brownswiss inslaget accepteras med nuvarande nivå. Se vidare stämmobeslut 2011. 

Procentandelen redovisas. 

6.6 Handjur  

B1, max 50 % främmande raser kan inte användas i semin  

B2,  max 25 %, främmande raser. Kan inte införas i SRB rikstamboken 

B3, max 12,5 %, främmande raser. Kan användas som tjurfader. 

B4 = A,  max 6,25 främmande raser, beaktas renrasig = 0 procent. Kan användas som tjurfader. 

Grupp B3 och B4 kan stamboksföras i SRB riksstamboken raskod 1 

Som främmande raser avses Röd Holstein, Holstein, SLB, Montebeliarde 

0 % Montbeliarde och köttras i grupp B3 och B4 



Brownswiss inslaget accepteras med nuvarande nivå. Se vidare stämmobeslut 2011. 

Procentandelen redovisas. 

  

Förslag där denna indelning ska synas 

Genvägen 

Kokort 

Nyckeltal avel 

Seminorder 

KOOL 

Härstamningsbevis 

Stamboksnumret (vi har idag numeriska nummer det går inte att lägga in tex B) 

VikingGenetics redovisningar 

 

Offertförfrågan ska skickas till Svensk Mjölk för att få dessa föreslagna ändringar gjorda. 

 

SRB Styrelsen 
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