
Motion 

Efter att vi har varit på studieresa i Danmark och fått tagit 

del av deras mycket överskådliga besättningsredovisning, 

så önskar vi en liknande i Sverige. Den kan djurägaren ta ut 

när som helst. Den är mycket bra att ha vid t.ex. studie- och 

rådgivn i ngsbesök. 

Vi föreslår att SRB-föreningen påverkar Svensk Mjölk att ta 

fram en liknande besättningsredovisning till svenska mjölk-

producenter. 

Värmlands Koklu 

~ 

Bif. ett exemplar av den danska besättningsredovisningen. 

l 



Dansk Kvmg Malkekvmg MmlkeproduktionsopQl2lrelse .... Udskrevet 05.03.12 13.28 Side 1 
Konlroldato 03.02.12 5 

Dansk Holstein 
87 40 50 00 9927 

Mallk Fedt Protein F+P KgEKM 
Kontroldagen: Keer Golde kg pel. kg pet. kg kg Mål Opnået 

lalt 64~6 Kg mallk 211 13 30,5 4,21 1,28 3,36 1,02 2,30 32,7 31,1 '* 
1. kalvs 

0-24 uger 37 32,3 3,87 1,25 3,14 1,02 2,27 35,1 31,1 '* 
fra 25 uger 47 7 24,4 4,33 1,06 3,52 0,86 1,92 25,2 25,6 

0vrige 
60 3 38,0 4 , 12 1 , 56 3,24 1,23 2,79 41,S 38,0 '* 0-24 uger 

fra 25 uger 67 3 27,0 4,48 1,21 3,58 0,96 2,17 28,8 28,9 
Tankpreve mejeri 02.02.12 4,17 3,41 4,2 
Gns sldste 12 mdr. 
Kontroi pr. 31.01 211,3 11042 4,18 462 3,34 369 831 lalt 2.333 . 146 kg mal. 
Mejeri pr. 31.01 211,3 10337 4,14 428 3,39 350 778 lall 2.184.156 kg mallk 

Pe t . leveret/afvigel.e pr. 31.01 94\ 0,04 (0,9%) 

Kvoteåret 01.04 . 11 - 31.03 . 12 Opgjort 19.02.12 Ungdyrstatus 31. 01.12 

Mmlkekvote 2 • 33 6 • 199 kg 4,23 pct.fedl Leveret fedtreg. 1.892.593kg Antal 

NB: Melkeudvalget tager forbehold for evt. endringer I baslsmmngden. 
Kvier Tyre 

Forudsmtnlnger for beregnlng: Standard Igen VIIrdi 
lalt 100 24 
Over 24 mdr. 5 

Fedlreguleringsfaktor 18-24 mdr. 3 1 
Forvenlet kvoleudnyllelse 100 Pet. 104 Pet. 12-18 mdr. 6 
Fedlpct. i reslkvoleår 4,14 Pet. 4,34 Pet. 9-12 mdr. 18 

6·9 mdr. 34 
Leveranee: 3-6 mdr. 15 Maks. kg melk pr. dag I restkvoteår: 10.998 kg 12.970 kg 0·3 mdr. 19 23 



Dansk Kvmg MalkekvmQ Mette bes"asbllag -
Landmand Per 0ris H0gh Bes.nr 41815 CHR 41815 Udskrevet 05.03.12 13.28 Side l 
Troe1strupvej 9 Kontroldato 03-02-12 S 
9632 Mmldrup Udskrlflsperlode Dansk Holstein 
86 69 13 46 87 40 SO 00 9927 

CHR-NR FAR Ons Livsydelse kg NTM Y- RING 
år malk fedt prot ind KROP LEM YVER HELHED 

109442-00005 Lance10t 5,5 10533 441 364 O 107 86 84 81 85 
030598-02296 T Funkis 8,4 11092 539 389 O 96 80 78 80 79 
030598 - 02445 VAR ClUllaro 7,4 12484 548 416 9 103 84 87 86 87 
032003-02019 Jardin 2,1 11968 475 426 22 123 83 80 82 82 
032003-02021 Jardin 1,8 13463 487 479 13 126 86 87 73 81 

032003-02033 S Bolton 1,9 12120 488 417 8 121 88 86 90 90 
032003-02043 RGK Bob ev 1,7 11585 595 441 18 121 82 90 87 88 
032003-02332 D Opus 70 2582 95 72 -3 98 82 87 76 81 

01256 T Lambada 8,7 13687 543 399 -8 88 88 83 89 88 
01523 Zecher 5,5 11447 530 388 -6 98 83 87 77 82 

01610 Novize 4,7 11215 545 401 3 108 79 89 91 87 
01646 Oman Justi 4,7 12486 588 458 21 128 79 82 86 83 
01652 VAR Elvis 4,2 9374 421 326 -3 91 80 84 85 84 
01671 TVM Ho10 4,1 11413 535 416 8 111 88 87 77 85 
01672 S Jordan 3 3,9 11326 545 409 17 123 82 82 83 83 

01685 T Ulster 3,3 13420 584 433 S 104 83 84 87 86 
01686 D Michael 4,0 11343 440 373 -2 102 77 68 72 71 
01692 Oman Justi 4,1 11550 533 399 15 112 85 85 79 84 
01694 Okendo 4,0 12509 483 411 15 113 81 81 83 82 
01696 V Blo 4,1 13165 475 428 11 109 87 82 77 83 

01706 Laudan 3,9 12447 498 418 3 111 84 71 71 75 
01711 VAR Elvis 3,5 12828 501 445 13 121 87 82 77 83 
01732 F Bngard 3,7 10430 465 352 3 94 85 86 80 84 
01749 R Murphy 3,3 13737 503 441 9 116 81 81 80 81 
01754 Manager 3,2 12552 512 408 4 112 83 83 86 85 

01762 V Exces 3,1 14561 530 469 10 115 86 84 60 74 
01784 Lucky Mike 3,3 12226 499 394 -12 101 77 83 76 78 
01785 V Exces 3,1 12239 SOS 421 l 104 82 75 69 74 
01791 Lucky Mike 3,2 11710 445 369 -15 93 78 80 85 82 
01795 T Silver 3,2 12335 577 408 11 113 84 72 84 81 

01810 V GroovyBL 3,5 11057 471 369 -2 104 79 82 75 78 
01812 V Gottorp 3,0 13294 506 453 12 113 87 80 75 81 
01822 V GroovyBL 3,3 11587 509 387 6 103 73 68 80 73 
01830 D C1yde 3,0 9933 472 341 O 100 78 85 87 85 
01836 Sharky 2,9 13641 520 418 -4 101 79 81 69 75 

01837 R Murphy 2,8 13323 558 440 12 108 77 87 82 82 
01838 OInan Justi 3,2 10531 496 372 11 110 77 75 74 74 
01847 V Exces 3,0 12037 523 424 14 118 83 82 84 84 
01851 Amador 2,9 10604 473 365 3 102 78 81 83 81 
01855 Jefferson 2,9 11812 427 381 -3 105 82 78 87 83 

01859 Burt 2,9 10841 498 394 9 106 78 87 88 86 
01860 Toystory 2,9 11345 451 398 9 117 83 85 85 85 
01869 D Lion 2,9 12125 500 398 -3 102 86 80 83 84 
01873 O Zenith 2,9 12185 495 405 9 107 82 79 84 82 
01886 D Robbie 2,5 11331 499 372 -2 104 85 89 78 84 

01891 Mascol 2,7 10744 479 378 S 100 74 81 82 79 
01899 D Ekra 2,7 9829 443 355 -2 101 81 82 76 79 
01919 B Goldwyn 2,6 12978 542 438 21 116 85 80 75 79 
01920 D Bio 2,6 14079 522 438 -4 107 85 80 78 81 



Dansk KValS 
Landmand Per 0ris HCDgh 
Troelstrupvej 9 
9632 MCDldrup 
86 69 13 46 

CHR-NR FAR 

01922 D Bio 

01926 Ramos 
01932 Toystory 
01948 VAR Etlar 
01950 VAR Etlar 
01954 Encino 

01962 C-B Artic 
01963 Buckeye 
01968 F Halling 
01971 O Zenith 
01972 Jefferson 

01983 D Button 
01984 F Halling 
01987 O Zenith 
01988 D Button 
01989 O Zenith 

01992 D Must 
01997 V Exces 
02000 Jardin 
02003 RGK Flak 
02012 O Zenith 

02013 O Zenith 
02014 D Elver 
02021 D Nolan 
02024 V Haslund 
02027 RGK Bob ev 

02039 S Bolton 
02041 Billion 
02045 T James 
02052 DR Chassee 
02058 Roumare 

02059 S Bolton 
02062 S Bolton 
02065 Amador 
02067 D Milk 
02072 VAR Hector 

02079 Jardin 
02082 S Bolton 
02083 Jardin 
02085 AJnador 
02086 Billion 

02090 RGK Bob ev 
02093 Billion 
02094 D Erling 
02095 DR Chassee 
02099 S Bolton 

02101 O Zenith 
02106 V Haslund 

Gns 
år 

2,4 

2,3 
2,3 
2,5 
2,3 
2,3 

2,5 
1,7 
2,1 
3,4 
3,2 

2,4 
1,6 
2,3 
2,1 
2,4 

1,8 
1,9 
2,3 
2,1 
2,2 

2,0 
2,1 
2,0 
1,9 
2,1 

'. 

2,1 
1,8 
1,7 
1,8 
1,9 

2,0 
1,6 
1,9 
1,9 
1,7 

1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 

2,0 
1,4 
1,7 
1,7 
1,6 

1,7 
1,5 

Malkekvmg Mette besegsbllas 
Bes.nr 41815 CHR 41815 Udskrevel 05.03.12 13.28 Side 2 
Konlroldalo 03-02-12 5 
Udskriftsperiode Dansk Holstein 

87 40 50 00 9927 

Livsyde1se kg NTM Y- RING 
melk fedt prot ind KROP LEM YVER HELHED 

12170 487 408 102 81 83 81 82 

10038 465 364 11 103 78 81 88 83 
10551 469 361 5 105 84 84 85 85 
10585 409 317 -6 87 78 85 85 84 
12984 515 397 -6 98 78 77 82 79 
10622 436 356 8 105 78 85 74 78 

11758 445 394 7 111 86 82 81 83 
13051 462 402 -9 97 83 73 81 79 
12568 525 417 13 106 84 89 85 87 

9328 375 319 3 97 81 84 84 84 
12908 503 448 14 125 85 88 85 87 

10638 421 336 -2 97 87 87 66 78 
10458 452 355 2 92 80 87 67 76 
10239 441 343 6 99 86 88 85 88 
11900 502 383 12 105 83 89 80 84 
11839 484 382 2 96 88 84 89 89 

14402 563 458 8 112 83 81 77 80 
13248 572 472 24 121 84 82 80 82 
10636 399 385 7 118 78 78 84 80 
11433 473 379 5 105 81 88 81 84 
12913 538 430 13 119 82 84 89 87 

12427 556 408 9 118 83 84 88 86 
12482 496 395 4 107 80 90 85 86 
11996 572 434 7 122 86 79 84 85 

9869 495 365 1 107 79 88 88 86 
11088 527 407 19 119 82 80 87 84 

11616 510 386 10 118 82 82 89 86 
12233 458 392 l 102 81 89 81 84 

9809 442 338 6 100 74 82 86 81 
12708 560 453 20 130 81 84 83 83 
12269 469 399 8 113 85 84 86 87 

12239 444 382 2 107 82 89 92 90 
11807 489 394 2 111 85 82 91 88 
13129 493 414 9 110 85 82 89 87 
11510 455 407 100 68 85 86 80 
11015 462 385 1 109 79 85 74 79 

9883 432 383 17 129 82 79 89 85 
12109 495 416 3 117 81 80 89 85 
10893 483 401 20 125 79 84 83 83 
12367 447 405 2 109 84 87 83 85 
12034 518 407 9 117 86 87 86 88 

10134 479 378 16 119 79 85 87 85 
13093 508 404 5 102 86 86 81 85 

8196 347 273 -2 85 79 82 90 85 
9940 427 329 1 97 78 75 82 78 

12274 436 355 -1 102 84 89 90 89 

10172 439 348 9 97 83 82 89 86 
10379 463 330 -10 91 87 87 83 87 



Uppföljning motioner 

Alla motioner som kommer in till stämman är viktiga. En del motioner skickas vidare till 
Svensk Mjölk, andra tas beslut om på stämman. Vi anser att det är viktigt att det rapporteras 
tillbaka till medlemmarna hur det gått med motionerna, både de som skickats till andra 
instanser och de som det tagits beslut om på stämman. 

Vi yrkar på att styrelsen årligen rapporterar resultatet av tidigare års motioner. 
Återrapporteringen ska ske på stämman och i SRB Bladet/Husdjur. 

Jönköpings SRB klubb 



3 

Motion från Hallands SRB-klubbs styrelse angående det föreslagna 
stambokföringssystemet. 

Styrelsen ställer sig bakom förslaget och gör följande kommentarer och tillägg. 

1. De föreslagna korsningskategorierna för såväl hondjur som handjur bör ske i 

huvudstamboken, som ett komplement till riksstamboken. 

2. När ett djur uppnått B4 skall det betraktas som rasrent och automatiskt flyttas över i riks

stamboken. 

3. Djur som anses rasrena och ingår i riksstamboken, skall inte tillföra några % främmande 

raser. Alltså hondjur som har 6,25 % eller mindre aven främmande ras tillför O % vid 

stamboksberäkningar. Likaså en tjur som har 12,5% totalt och max 6,25 från en främmande 

ras tillför 0%. 

4. Vi anser det däremot angeläget att det verkliga innehållet av främmande raser blir korrekt 

redovisat genom Svensk Mjölks försorg. Både för hon och handjur. 

5. Vi anser att NRF-tjurar skall anses rasrena om det är minst 4 generationer utan inblandning 

av ren Hf eller gammal SLB. 

6. Tjurar som fått dispens skall anses rasrena. 

7. Brown Swiss ses som godkänd ras med det innehåll som f inns i SRB och RDM. Dock stängs 

stamboken för användning av nya renrasiga BS-tjurar. 

8. Främmande raser hanteras lika både i riksstamboken som i huvudstamboken. 

9. Stämmobeslut från 2003 och 2011 om inslag av främmande raser, ersätts av det föreslagna 

stambokföringssystemet, eftersom reglerna i riksstamboken uppfyller kravet på max 12,5 % 

främmande ras i SRB. 

Enligt uppdrag styrelsen för Hallands SRB-klubb 

Ordf. Bernt Bengtsson 

V. Ordf. Ulrica Regen 

Sekr. Anders Gustafson 



Motion ang. Inslaget av främmande raser i SRB 

Som SRB-bonde blir det allt svårare att ha koll av inslaget av 
HF.MB och BS i SRB ibland står det i alla fall HF inslaget 

Alla tjurar kan för tillfället bli t j urfäder. Fast de som sämst 
har 60 % godkända raser i härstamningen 

Vi kräver därför: 

Att ingen t j urfader får innehålla mer än 12,5% av främmande ras 

Att såväl avkommebedömda,genvik plus och ungtjurars inslag av 
främmande rasers procentueIIa inslag redovisas klart och tydligt 

HF=holstein 
MB= montbeliard 
BS= Brown Swiss 

Motionen antagen på Västsvenska kok lubbens rsmöte 120319 

ordförande Bernt Larsson 



Motion ang. framtidens namn på röda rasen i Norden 

I Sverige, Finland och Danmark används mer och mer sam ma tj urar. 

Om några år blir SRB FAY och ROM mer likvärdiga och det kan 
bli angeläget att bilda ett enhetligt namn. 

Vi kräver att: 

s 

Framtidens namn bli r ett neutralt namn t.ex Nordisk röd boskap och inte 
ett företagsnamn som Viking red. 

Motionen antagen på Västsvenska kokubbens årsmöte 120319 

Ordförande Bernt Lar son 
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Motion till SRB-stämman ang. rasinblandningar . 

För att avelsrådgivare och lantbrukare som använder genvägen lätt ska kunna se 

avkommans ev. rasandelar så behöver det finnas med i Data programmet 

genvägen. Rasandelarna skall redovisas i procent. 

Därför yrkar vi på att styrelsen kontaktar Svensk Mjölk så att detta så fort som 

möjligt blir genomfört . 

Skaraborgs SRB-klubb 



Förslag till ny stambok från SRB Klubben 
Skaraborg 

Inledning 
Huvudsyftet är att få regler som alla kan acceptera och att de följer EU direktivet. Och 
att den nordiska röda populationen skall sträva efter att bli renrasig. För att vara ett 
alternativ i ren ras avel i och utanför dom nordiska länderna och fortsätta med att vara 
det bästa alternativet för korsnings avel utomlands. 
Genom gång av dagens stamboksregler upprättade av Svensk Mjölk. Förslag till 
revidering bifogas. Punkt 6,5 och 6,6 föreslås den stegvisa modellen som finland har. 

Förslag ändringar av 6,5 och 6,6 
Hondjur 
Indelning av hondjur fadern skall vara renrasig 

B l, 50 % främmande ras Får ej stambokföras som SRB kod l ( Huvudstamboken ) 

B2, 25 %, främmande ras Får ej stambokföras som SRB kod I (Huvudstamboken ) 

B3, 12,5 %, främmande ras Stambokförs som SRB kod l ( Huvudstamboken ) 

B4 = A, 6,25 % främmande ras, beaktas renrasig SRB kod I ( Huvudstamboken ) 

Grupp B3 och B4 Ras kod l (SRB) i huvudstamboken kan stambokföras i 
riksstam boken 

Tjurar 
Indelning Handjur Fadern skall vara renrasig 

Bl , Max 50% främmande ras kan inte användas i semin. Får inte stambokföras som 
SRB kod I i huvudstamboken förslags viss används ras kod 6 till denna grupp 

B2 Max 25% främmande raser. Får inte stambokföras som SRB kod 1 i 
huvudstamboken förslagsviss används kod 6 Får inte användas som t j urfader. 

B3 Max främmande ras 12,5 % Går in i SRB stamboken som ras kod I Får användas i 
semin och som t j urfader 

B4 Max främmande ras 6.25 % Räknas som renrasig ras kod I i huvudstamboken. 

Grupp B3 och B4 ras kod 1 (SRB) i huvudstamboken kan stambokföras i 
rikstamboken 



Alla tjurar och kor som inte uppfyller kraven till SRB stamboken (max 12,5% annan 
ras) får inte stambokföras i huvudstamboken. Djur som är stambokförda i 
huvudstamboken med ras kod 1 får införas i riksstamboken. 
Tjurar och kor måste ha färgen röd eller röd och vit för att över huvudtaget kunna 
stambokföras som SRB eller Röd boskap ( ras kod 6 ). 

För att fastsäIIa rasandelar räknar man faktiska rasandeIar. För djur i antavlan med 
kända faktiska rasandelar används dessa vid beräkningen av rasandelarna för det 
aktuella djuret. För djur i antavlan som saknar verifierad härstamning räknas sådana 
djur som främmande. Om hondjur i sjunde generationen saknar kända faktiska 
rasandelar räknas dock det djuret som renrasigt. Rasandelarna för vissa djur i Svensk 
Mjölks och NAV:s register är idag felaktiga. När sådana fel uppdagas ska SRB
föreningen anmoda Svensk Mjölk och NAV att korrigera uppgifterna. 
Som godkända raser räknas Ayrshire, SRB, Gammal RDM, NRF (exklusive HF-blod) 
om tjuren uppfyller ovannämnda krav. 

Som främmande ras Menas t.ex. Röd Holstein, Holstein, Lågland, Brown Swiss, 
Montbeliard Och övriga mjölkraser som inte omfattas av godkända raser. 

Dispens mellan dom olika stamboks grupperna är inte möjlig. Detta för att Stamboken 
skall motivera lantbrukare och avelsföretag att arbeta med Renrasig avel. 
En avkomma efter ett djur som är stamboksförd i Röd boskaps stambok i grupp B2 
(max 25% främmande ras ) Kan stambokföras i SRB stamboken Grupp B3 (Max 
12,5% annan ras) om rasandelarna är under nämnda krav och om fadern är renrasig. 
Punkt 6:8 och 6:9 skall strykas ur stamboken. 

Stamböckerna för raserna Angler, Estnisk röd, Litauisk brun och Lettisk röd likställs 
med Röd Boskap (raskod 6). Enskilda djur eller avkomma till enskilda djur av dessa 
raser kan dock godkännas i SRB-stambok enligt samma regler som under punkterna 
6,5 och 6,6. 

På Stämman 2003 slog man fast 12,5% beslutet och detta förnyades 2011. 2012 tog 
också Växa Sveriges stämma beslut på att ingen t j urfader får innehålla mer än 12.5% 
annan ras. Om stambokens regler och utformning ska ändras måste det ske så att 
dessa beslut respekteras. Därför yrkar vi på att max gränsen är 12.5% annan ras för att 
ett djur ska kunna användas i SRB-aveln och stambokföras som SRB i 
Huvudstamboken och Riksstamboken enligt ovan redovisade förslag. 

SRB Klubben Skaraborg. 



Avelsrådgivare 

l. Stamboksföring/individaveI bör skötas i regi av SRB-föreningen. Antingen skulle detta kunna göras 

genom specialiserade egna bedömare alternativt inhyrda. Syftet skulle bl.a. vara en enhetligare 
bedömning. Bedömarna kan hjälpa till att lokaliseraltopsa blivande ~jurmödrar, ge råd hur de bör 

semineras och marknadsföra rasen direkt ute på fält, detta bör ge bättre ekonomi till 

rasen1föreni ngen. 

Vi yrkar på att styrelsen skall utreda om detta är möjl igt. 

Skaraborgs SRB klubb 

SRB minskar i antal, varför? \0 
2. Att styrelsen, i en tid där andelen röda kor minskar, får i uppdrag att ta reda på varför det förhåller 

sig så. Undersökningar visar ju på att den röda kon är lika lönsam som den svarta. Kan det t.ex vara 
så att den fun gerar bättre i vissa typer av system, Lex uppbundet, lösdrift, robot, fullfoder, blandfoder 

osv. 

Vi yrkar på att utifrån denna undersökning borde beslut ta om hur rekryteringen av t j urmödrar skall 

göras i framtiden. 

Skaraborgs SRB klubb 

Tjurprofil ~ l 
3. Flera bönder/rådgivare upplever idag att de t1esta tj urar på tjurlis tan inte är intressanta. Hur 

kommer det sig tex att Edbo legat högst i NTM inte blir mer använd? Det högsta NTM-et borde ju 
vara den tjur med högsta värdet för bonden. NTM må vara ett teoretiskt ekonomiskt ätt att välja tjur, 

men i praktiken fungerar det inte med tjurar som har "diskvali fi cerande" fe l, t.ex låg mastitre istens, 

dåliga ben mm. 

Vi yrkar därför på att styrelsen får i uppdrag reda ut vilken profil tjurarna skall ha för att vara 
intressanta för framtidens bönder. 

Skaraborgs SRB klubb 



Redovisning av motioner 

4. Informationen från styrelsen ut i föreningens klubbar är bristfällig angående vad som händer med 

behandlade motioner och tagna beslut. 

Vi yrkar därmed att styrelsen får i uppdrag att i SRB-föreningens forum (tidningIhemsida) löpande 

ska redogöra för vad som händer med arbetet med godkända motioner och tagna beslut. 

Skaraborgs SRB klubb 

Viking Red 

5. På stämman 2011 deklarerade Auli Himanen att begreppet viking red inte är en ras utan ett 
avelsprogram. Detta har sedan varit väldigt svårt för VikingGenetics att hålla isär. T.ex. har man i 

Avelsnytt och Husdjur hela tiden kallat SRB för viking red. Det fi nns ingen anledning att alltid tala 

om vad avelsprogramet har för namn om avsikten inte är att faställa det som ett varumärke. Man 

kallar inte Holstein för viking Holstein. Vi är övertygade om att man från VikingGenetics sida vill 

ändra ras namnet SRB till Viking red. SRB är ett starkt och viktigt varumärke och skall rasnamnet i 
framtiden ändras för att jämka ihop SRB, FA y och ROM så skall inte företagsnamnet Viking vara 

med. 

Vi yrkar därför på 

- Att SRB föreningen ställer krav på VikingGenetics att inte använda viking red om ett rasnamn. 

- Att SRB föreningen fortast möjligt varumärkesskyddar namnet SRB (Svensk Röd o Vit Boskap) 

- Om rasens namn skall ändras i framtiden skall SRB Föreningens medlemmar vara med och fatta 

det beslutet. 

Skaraborgs SRB klubb 

x-VIK 

6. Något väldigt viktigt för SRB rasens framtid är att det behövs mer könsorterad sperma från renrasiga 

tjurar. Könsorterad sperma är ett väldigt viktigt verktyg för att uppnå snabbare avelsframsteg och ett 

bra sätt för den enskilde lantbrukaren att utöka besättningen vid en nybyggnation. Skall SRB ha en 
chans i konkurrensen med HF måste detta åtgärdas snarast. Det är inte rimligt att Danmark med den 

minsta populationen röda kor skall få förtur till denna teknik. 

Vi yrkar därför på att SRB-föreningen skall arbeta för att det erbjuds fler tjurar från Finland och 

Sverige med höga NTM som könsorterade. 



Motioner ungdomsgruppen 

Motion 1 l~ 

Fullmäktige till stämman 

Det har förekommit att fullmäktige som till vardags är anställda av husdjursföreningarna fått 

direktiv av sina chefer hur de ska rösta i vissa frågor på SRB-stämman. För att säkerställa att 

klubbarnas vilja får komma fram yrkar vi på att: Fullmäktige till stämman inte bör bestå av 

heltidsanställda från Husdjursföreningarna för att undvika jäv och påtryckningar. 

Motion 2 I~ 

SRB aktivare robotko än Holstein? 

På Aspa gård med 4 robotar har SRB-korna i snitt 10% fler grindpasseringar än Holstein

korna. Många bland-besättningar som satt in robot upplever att de hämtar flera svarta än 

röda kor som är sena till mjölkning. 

Vi yrkar därför på att styrelsen snarast ger SLU i uppdrag att undersöka ( tex. genom ett 

examensarbete) om det är så att SRB-kor generellt är aktivare i robotsystem. För att kunna 

använda detta som ett argument varför SRB ska vara förstavalet i robotbesättningar. 

Motion 3 

Dispenser av tjurar 

Att ge dispens till tjurar med höga procent främmande raser verkar gå i ett raskt tempo. Så 

snart en dispens är given innebär det grönt ljus att användas inom SRB-aveln, men 

begränsad användning är det sällan frågan om . Desto mer främmande raser vi för in i SRB 

desto mer suddar vi ut rasbegreppet och SRB som ett ras-alternativ. För att få styrelsen att 

inse allvaret i dispensförfarandet: 

Yrkar vi på att det åligger styrelsen att inför varje enskilt dispenförfarande av varje enskilt 

djur ta fram och jämföra renrasiga härstamningsalternativ mot denna. För att försäkra sig 

om att styrelsens beslut stämmer överens med av stämman bestämda vilkor "men endast 

om sådan användning skäligen kan förväntas stärka SRB rasens konkurrenskraft utan att 

äventyra rasbegreppet och rasens stä llning som ett alternat iv t ill holstein ." 



Motion 4 

Redovisning av dispenser av tjurar 

För att stämmans fullmäktige och gemene man inom föreningen ska kunna följa upp att 

styrelsen arbete stämmer överens med av stämman taget beslut när det gäller dispenser av 

tjurar måste besluten redovisas tydligt. 

Vi yrkar på att alla enskilda dispenser som ges redovisas snarast både på SRB-föreningens 

hemsida och föreningssidorna i Husdjur. Besluten ska motiveras för varje enskild tjur där 

man redogör vilka egenskaper som renrasiga tjurar av liknande härstamning inte har och på 

vilket sätt tjuren väntas förstärka SRB-rasens konkurrenskraft. En fullständig lista över alla 

beviljade dispenser skall även finnas tillgänglig på hemsidan. 

Motion 5 

SRB-föreningen behöver en egen avelsrådgivare 

För att vända den minskande trenden av SRB-kor i dagens besättningar blir det mer och mer 

klart att SRB behöver en egen avelsrådgivare som aktivt promotar SRB-korna ute i 

besättningarna. En rådgivare som aktivt stöter på att använda x-vik på kvigor efter den 

bättre halvan av SRB-kor oavsett om mer rekrytering behövs eller inte på just den 

besättningen. Överskottet av bra rekryteringsdjur hjälper man sedan till att förmedla till 

utökande gårdar i behov av rekrytering. Då slaktpriset på hondjur kommer att stiga efter 

utfasningen av handjursbidraget bör även priset på rekryteringsdjur stiga något, en 

ekonomisk morot för att sälja kvigor. 

Vi yrkar på att styrelsen snarast börjar arbeta med den praktiska utformningen av hur 

rådgivningstjänsten skall se ut. 

Motion 6 

Ungdomsgruppen 

Vi yrkar på att stämman fastställer att ungdomsgruppen ska ha med 2 egenvalda 

representanter på SRB-föreningens styrelsemöten 



Motion 7 

Könssorterad sperma 

Ett viktigt verktyg i aveln idag är könssorterad sperma. T ex. för att säkra att de bästa djuren 

får kvigor vilket ger snabbare avelsframsteg eller att vid en utbyggnation kunna täcka ett 

större behov av rekryterings kvigor. I dag erbjuds det en uppsjö av ROM tjurar med höga 

andelar andra raser som x-vik men endast ett fåtal renrasiga SRB/ FAY. Det är väldigt viktigt 

att Vikinggenetics genast börjar att sortera renrasiga tjurar med högt avelsvärde för att säkra 

rasens konkurrenskraft gentemot HF. 

Vi yrkar därför på att SRB styrelsen skall arbeta hårdare med att förmå Vikinggenetics att 

sortera fler SRB- och Finska Ayrshire tjurar och inte bara ROM. 

Motion 8 

Revidering av stambok 

Syfte 

Målet med att revidera stamboken är att skapa större acceptans för den av samtliga 

medlemmar i föreningen samtidigt som den följer EU direktivet för rasaveI. Utgångspunkten 

måste vara lönsam renrasig avel men att samtidigt kunna hantera de korsningsdjur som 

förekommer inom det nordiska avelssammarbetet. För att vara ett alternativ i renrasig avel i 

och utanför norden och samtidigt fortsätta vara det naturliga alternativet för korsn ingsavel 

på holstein måste den nordiska populationen sträva efter renrasighet. 

Vi yrkar på att om st amboken skall ändras, att den ändras efter följande förslag: 

Punkt 6.5 och 6.6 

Hondjur 

Indelning av hondjur, fadern skall vara stamboksförd som SRB (raskod 1) 

Bl, 50 % främmande ras, får § stambokföras som SRB kod 1 ( Huvudstamboken ) 

B2, 25 % främmande ras, får § stambokföras som SRB kod 1 ( Huvudstamboken ) 

B3, 12,5 % främmande ras, Stambokförs som SRB raskod 1 

B4 = A, 6,25 % främmande ras, betraktas renrasig ( SRB ) 



Tjurar 

Indelning handjur, fadern skall vara stamboksförd som SRB (raskod 1) 

Bl, Max 50% främmande ras, kan inte användas i semin. Får!ti stambokföras som SRB kod 1, 

förslagsvis används raskod 6 till denna grupp. 

B2 Max 25% främmande raser. Får inte stambokföras som SRB kod 1, förslagsvis används 

raskod 6. Får inte som bestämt tidigare av stämman användas som tjurfader i SRB-aveln. 

B3 Max främmande ras 12,5 %. Går in i SRB stamboken som raskod 1 och får användas i 

semin och som tjurfader 

B4 Max främmande ras 6.25% Räknas som renrasig. 

Alla djur som inte uppfyller ovan ställda krav och som inte klassas som raskod 1 (max 12,5% 

annan ras) får inte införas i huvudstamboken för SRB. Däremot får alla djur med raskod 1 

som införts i huvudstamboken också införas i riksstamboken. 

Tjurar och kor måste ha färgen röd eller röd och vit för att kunna stambokföras som SRB, 

raskod 1 eller Röd boskap, raskod 6 . 

Raskoderna beräknas med faktiska rasandelar. För djur med kända faktiska rasandelar 

använder man dessa vid beräkningen av rasandelarna för det aktuella djuret. För djur som 

saknar verifierad härstamning räknas okänd anfader som främmande ras. 

Som godkända raser räknas Ayrshire, SRB, Gammal ROM, NRF (exklusive HF-blod och 

låglandsblod). 

Som främmande ras räknas: Röd Holstein, Holstein, Lågland, Brown Swiss, Montbeliard samt 

övriga mjölk- och köttraser som inte omfattas av godkända raser. 

Att ge dispens mellan dom olika stamboksgrupperna blir inte möjligt, om lantbrukare vill 

använda sig av tjurar från raskod 6 är givetvis upp till var och en men det ska inte aktivt 

rekryteras djur med dessa som fader. 

Punkt 6:8 och 6:9 bör strykas ur stamboken. 



Stamböckerna för övriga raserna inom det europeiska röda sammarbetet (Angler, Estnisk 

röd, Litauisk brun och Lettisk röd) likställs med Röd Boskap (raskod 6). Enskilda djur av dessa 

raser kan dock godkännas i SRB-stamboken om de uppföljer kraven under punkterna 6.5 och 

6.6. 

SRB-ungdomens styrelse 14/5-2012 
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Motioner till SRB-stämman 2012 

Bilaga till samtliga motioner från Per E. Falk. 

Här redovisas 2003 och 20 II års stämmobeslut angående vilka tjurar som får användas i 
SRB-aveln. Detta beslut åberopas som bilaga till samtliga motioner från undertecknad. 

Sjöbo 2012-05-15 

Per E. Falk 

Tjurar som används inom SRB-rasen, svenskfodda eller importerade, får ha högst 12,5 % 
Holsteininslagfor att kunna erhålla ett SRB-stamboksnummer och användas i SRB-aveln. 
Efter dispens kan tjurar med högre inslag av Holstein eller annan främmande ras bli 
godkändafor begränsad och reglerad användning - men endast om sådan användning 
skäligen kan forväntas stärka SRB-rasens konkurrenskraft utan att äventyra ras begreppet och 
rasens ställning som ett alternativ till Holstein. 

Eventuella dispenser skall, i varje enskilt fall och i forväg, hanteras av SRB-foreningens 
styrelse på i behörig ordning utlyst styrelsemöte. Alla eventuella dispensärenden skall 
redovisas på närmast efterfoljande SRB-stämma ochfortlöpande meddelas medlemmarna. 
t.ex. i tidningen Husdjur. 



Motion till SRB-stämman 2012: 

VR Cigar - otillåten användning i SRB-aveln 

I skrivandets stund används tjuren YR Cigar som t j urfader I Sverige, Finland och Danmark. 
Detta är ett uppseendeväckande brott mot gällande regler för vilka tjurar som tär användas i 
SRB-aveln enligt 2003-års stämmobeslut - ett beslut som ånyo fastställdes vid 2011-års SRB
stämma. ] skrivelse till syreisen daterad 2012-05-04 (bifogas) begär undertecknad att styrelsen 
skyndsamt ska kontakta YikingGenetics och - under åberopande av gällande regler för 
användning av tjurar i SRB-aveln - anmoda dem att stoppa användningen. 

l) Jag yrkar att styrelsen redovisar hur/om man agerat i frågan . 
2) Jag yrkar att varje styrelseledamot ska redovisa om man är för eller emot att skick 

anmodan till YikingGenetics 
3) Jag yrkar att stämman ska rösta om i vad mån styrelsen agerat i enlighet med nu 

gällande regler 
4) Jag yrkar att denna motion ska behandlas separat och innan frågan om ansvarsfrihet 

för styrelsen behandlas. 

Sjöbo 2012-05-15 

Per E. Falk 

Bilaga: 2003-/20 Il -års stämmobeslut om vilka tjurar som far använda i SRB-aveln. 
Bilaga: Skrivelse från undertecknad till SRB-föreningens styrelse daterad 20 12-05-04. 



Motion till SRB-stämman 2012: 

David och Bangkok använda som tjurfåder utan dispens 

Tjurarna David och Bangkok har nu söner insatta som ungtjurar - en omständighet som 
ledamöterna i SRB-styrelsen torde och borde känna till. Båda tjurarna har därmed bevisligen 
använts i SRB-aveln. Båda tjurarna har 25 % HF-blod i sig. Ingen av tjurarna har tätt dispens 
fOr att användas som tjurfåder. Ingen av tjurarna har varken på Vikinggenetics hemsida eller i 
tidningen Avelsnytt vid något tillfålle angivits vara tjurfåder. 

1) Jag yrkar att styrelsen redovisar hur/om man agerat i frågan. 
2) Jag yrkar att varje styrelseledamot ska redovisa om man anser att användningen skett i 

enlighet med nu gällande regler. 
3) Jag yrkar att stämman ska rösta om i vad mån styrelsen agerat i enlighet med nu 

gällande regler 
4) Jag yrkar att denna motion ska behandlas separat och innan frågan om ansvarsfrihet 

fOr styrelsen behandlas. 

Sjöbo 2012-05-15 

Per E. Falk 

Bilaga: 2003-/20 I I-års stämmobeslut om vilka tjurar som tär användas i SRB-aveln. 



Motion till SRB-stämman 2012: 

Många genomiskt testade tjur med för hög andel främmande ras används 
som tjurfåder 

I skrivandets stund används flera tjurar med klart mer än 12,5 % främmande ras som tjurfåder. 
Utöver YR Cigar är dessa YR Elmo, YR Fergus, YR Fimbe och YR Escape. Ingen av dessa 
tjurar har såvitt känt tätt dispens från SRB-tOreningen. Samtliga dessa tjurar är genomiskt 
testade tjurar - det vill säga deras avelsvärden är säkrare än härstamningsinformation men 
klart osäkrare än avelsvärden baserade på avkommeprövning. Flera av dessa tjurar har 
dessutom likvärdigt genomiskt bedömda halvbröder som har mindre än 12,5 % främmande 
ras. 

I) J ag yrkar att styrelsen redovisar hur/om man agerat i frågan. 
2) Jag yrkar att varje styrelseledamot ska redovisa om man anser att användningen av 

dessa tjurar som tjurfåder skett i enlighet med nu gällande regler. 
3) Jag yrkar att stämman ska rösta om i vad mån styrelsen agerat i enl ighet med nu 

gällande regler 
4) Jag yrkar att denna motion ska behandlas separat och innan frågan om ansvarsfrihet 

tOr styrelsen behandlas. 

Sjöbo 2012-05-15 

Per E. Falk 

Bilaga: 2003-/201 l-års stämmobeslut om vilka tjurar som tär användas i SRB-a eln. 



Motion till SRB-stämman 2012: 

Dispens till avkomman till tjurar med 12,5-25 % främmande ras 

I SRB-bladet nr I 2012 anges att styrelsen fatta beslut om att ge dispens till sönerna till alla 
tjurar fallna efter korsningstjurar med 12,5-25% främmande ras - detta under förutsättning att 
sönerna själva har under 12,5 %. Utöver att stå i strid med reglerna för dispans förefaller 
ytterst ologiskt att ge dispens för avkomman när fadern - som många gånger har dubbelt så 
mycket främmande ras - uppenbarligen kan användas fritt utan något dispensförfarande - i 
och med att dom alstrar söner har dom ju bevisligen använts i SRB-aveln. 

I) Jag yrkar att styrelsen redovisar vilken formulering i 2003120 I I -års stämmobeslut 
man stödjer sig på för att ge dispenser på detta sätt. 

2) Jag yrkar att varje styrelseledamot ska redovisa om man anser att denna 
dispensgivning är förenlig med 2003/201 I-års stämmobeslut 

3) Jag yrkar att stämman ska rösta om i vad mån styrelsen agerat i enlighet med nu 
gällande regler 

4) Jag yrkar att denna motion ska behandlas separat och innan frågan om ansvarsfrihet 
för styrelsen behandlas. 

Sjöbo 2012-05- 15 

Per E. Falk 

Bilaga: 2003-120 II-år stämmobeslut om vilka tjurar som får använda i SRB-aveln. 



Motion till SRB-stämman 2012: 

Dispens till ungtjurar med mer än 12,5 % främmande ras 

Ungtjurar ska användas slumpmässigt. Alla Vikingländerna har vid upprepade tillfällen utlast 
sig att aldrig sätta in ungtjurar med mer än 12,S % HF (för dansk del dock först från och med 
2013). Trots detta beviljade styrelsen i vintras dispens till tre ungtjurar varav åtminstone två 
innehåller mer än 12,S % främmande ras. Flera av dessa tjurar har den norske tjuren Lien i 
härstamningen. Tjuren har en HF-andel på 21,8 % och han blev för ett antal år sedan använd i 
SRB-aveln på dispens från SRB-föreningen (i begränsad och reglerad omfattning). En 
avkomma till Lien tar därmed ca Il % HF från honom. 

Som motiv till att ge dispens till de nu aktuella ungtjurarna åberopas vad jag kan förstå att 
HF-andelen i Lien inte ska räknas eftersom Lien själv tätt dispens. Detta synsätt är 
naturligtvis fullständigt ovetenskapligt och orimligt. En avkomma till dispenstjuren Lien 
skulle alltså inte tä Il % utan 0% HF från honom medan avkomman tiII en godkänd SRB-tjur 
med t.ex 10 % HF skulle tä S % HF från sin fader. Än mer märkligt framstår detta synsätt då 
en av tä saker som klargjordes mycket tydligt på senaste vårmötet (av flera företrädare för 
VikingGenetics själva) var just att de rasandelar som fastställts för en tjur alltid följer med och 
ska ingå i beräkn ingen av avkomman. 

l ) Jag yrkar att styrelsen redovisar vilken formulering i 2003120 1 l -års stämmobeslut 
man stödjer sig på när man vill bortse från HF-andelar som kommer från vissa djur. 

2) Jag yrkar att varje styrelseledamot ska redovisa om man anser det rätt att bortse från 
HF-andelen i vissa tjurar 

3) Jag yrkar att stämman ska rösta om i vad mån styrelsen agerat i enlighet med nu 
gällande regler 

4) Jag yrkar att denna motion ska behandlas separat och innan frågan om ansvarsfrihet 
för styrelsen behandlas. 

Sjöbo 2012-0S-1S 

Per E. Falk 

Bilaga: 2003-/201 l-års stämmobeslut om vilka tjurar som tär användas i SRB-aveln. 



Motion till SRB-stämman 2012: 

SRB-stämman utse representanter i VikingGenetics rasstyrelse 

SRB-föreningens stämma är högsta beslutande organ i övergripande avelsfrågor rörande 
SRB-rasen. Av detta skäl är det rimligt att SRB-stämman ska vara den instans som utser de 
svenska representanterna i VikingGenetics Röda rasstyrelse. Detta förefaller i varje fall vara 
det i särklass mest demokratiska förfarandet. 

Jag yrkar därför att SRB-föreningen ska begära hos VikingGenetics att SRB-stämman ska 
vara den instans som utser de svenska representanterna i VikingGenetics Röda rasstyrelse. 

Sjöbo 2012-05-15 

Per E. Falk 

Bilaga: 2003-/20 I l -års stämmobeslut om vilka tjurar som får användas i SRB-aveln. 



Motion till SRB-stämman 2012: Holstein-tjurlinjer inom SRB 

Utöver genetisk rassammansättning uttryckt som procent av olika raser så tillmäter de flesta 
länder i världen tiurlinjer en i varierande rad stor betydelse. Till exempel har de flesta 
Ayrshirepopulationer en regel som säger att en tjur som används på fädernet måste härstamma 
från en Ayrshiretjur. 

Sverige, Finland och även Norge är i genetiskt hänseende en del av världens 
Ayrshirepopulation. Ayrshire är i alla länderna den i särklass största enskilda 
raskomponenten. Så har det varit länge och både SRB och Finsk Ayrshire har sedan lång tid 
varit anslutna till Världs Ayrshirefederationen. SRB och Finsk Ayrshire har på senare år haft 
stor påverkan på många av världens Ayrshirepopulationer men vi har även fått in en hel del 
värdefullt genetiskt material i retur. Heligo känner alla till, Johhny (far till den framstående 
tjuren Hyllela) och nu senast Jerry (far till Facet) är exempel på detta. 

Idag härstammar de flesta svenska och finska tjurarna från en Ayrshiretjur på fädernet. I 
Danmark är det tyvärr inte så - där härstammar det flesta tjurarna som har mer än 12,5 % HF 
från amerikanska Holsteintjurar. Utöver den procentuella rassammansättningen är det viktigt 
att inte dessa Holstein-tjurlinjer får breda ut sig inom SRB och finsk Ayrshire. Det är viktigt 
för att vi inte ska stänga dörren för export till andra Ayrshirepopulationer (och därmed inte 
senare kunna tä något tillbaka) och det är generellt viktigt för vår trovärdighet som ett 
alternativ till Holstein. 

För SRB-rasens framtida rykte, anseende och affårsmöjligheters skull yrkar jag därför att vi 
inte ska tillåta dessa tjurlinjer att breda ut sig inom SRB utan stoppar dem medan tid ännu är. 
Jag yrkar därför att inga tjurar som på fädernet härstammar från en amerikansk Holsteintjur 
ska tillåtas att få bli tjurfåder inom SRB. 

Sjöbo 2012-05-15 

Per E. Falk 

Bilaga: 2003-/20 I l -års stämmobeslut om vilka tjurar som tär användas i SRB-aveln. 



Motion till SRB-föreningens stämma 2012 

Frågan om förändring av SRB-rasens stamboksregler har väckts under året. Styrelsen 
presenterade sitt förslag vid vårrnötet och klubbarna gavs tillfälle till remissvar i ärendet. 
Därefter har det varit tyst från styrelsens håll, vilket måste tolkas som att det ursprungliga 
förslaget ligger fast. 

Östergötlands SRB-klubb yrkar på förändring av stamboksreglerna enligt förslag 
nedan, (tidigare inlämnat som remissvar). 
Målet med dessa förändringar är: 

att behålla SRB som ett starkt varumärke. En fortsatt urholkning av rasbegreppet är 
skadligt för SRB men inte för någon annan - SRB kan inte trovärdigt verka vare sig 
inom renras- eller korsningsavel om inblandningen av andra raser fortsätter att öka. 
att inte utestänga djur från det nordiska avelsarbetet. Alla djur kommer att ingå i 
avelsvärderingen antingen de står som ras 1 eHer 6 i huvudstamboken. 
att alla ska få välja vilka djur de vill använda i aveln. 
att systemet skall vara enkelt att förstå och använda. 

Förslag till nya stamboksregler. 
1. 
SRB har rärgen röd eller röd och vit. Denna regel är tvingande. 

2. 
SRB-djur måste innehålla minst 87,5 % godkända raser för att få stambokföras som SRB, 
både i huvudstambok och riksstambok. Ett rött djur som sålunda innehåller mer än 12,5 % 
främmande raser kan endast införas som RB (ras 6) i huvudstamboken. 

Rasandelar beräknas av Svensk Mjölk för varje enskilt djur och hänsyn tas till all ti llgänglig 
information, dock minst sju generationer. 

Godkända raser är Ayrshire, gammal ROM, NRF och även andra populationer där 
inflytande av godkända raser gör att avkomma klarar gränsen för att stambokföras som SRB. 
För samtliga gäller maximalt 12,5 % främmande ras i aktuellt dj ur. 
Avkomma av RB-ko och SRB-tjur är stamboksberättigad om den innehåller minst 87,5 % 
godkända raser. 

Främmande raser är t.ex. Holstein (svart och röd), gammal SLB, Brown Swiss, 
Montbeliarde. 
En ny ras kan godkännas efter stämmobeslut. 

Dispens för stamboksföring är inte möjlig. Undantag kan dock eventuellt göras för den 
inblandning av Brown Swiss som förekommit genom importen av tjurarna Mabru och Abru, 
som haft en relativt stor inverkan på SRB-rasen. Det rör sig om få fall där de idag skulle föra 
ett djur över gränsen för stamboksberättigande i SRB. 

Det är lämpligt att SRB-föreningen tar hand om upprättandet aven ri ksstambok även för RB. 

Lommaryd den 15 maj 2012 IStyreIsen i Östergötlands SRB-klubb 
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