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Svar på motionerna SRB stämman 2012 
____________________________________________________________________________________ 

Motion nr 1  

Styrelsen bifaller motionen och beslutar att rekommendera stämman att föreslå att den skickas vidare till 

Svensk Mjölk för behandling.  

Motionen nr 2 och 12  

Styrelsens svar. Styrelsen är mycket positiv till dessa motioner. Vi ska se till att återrapporteringen blir 

mer tydlig genom media, hemsida och stämman. Motionerna anses med detta besvarad. 

 

Motion nr 3 

Till de flesta punkterna som finns upptagna i motionen vill jag åberopa det liggande stamboksförslaget 

som svar. 

Till punkt sex: Vi har genom diskussioner kommit fram till att tjurar med dispens kommer att räknas 

efter sin verkliga %. 

Till punkt nio: Eftersom detta bara ännu så länge är ett förslag och det är svårt i dagsläget att säga när 

förslaget ev, kan träda i kraft ,är det något tidigt att ta bort det stämmobeslutet. För övrigt är det endast 

stämman som kan ta bort ett liggande beslut. Motionerna anses med detta besvarad. 

 

____________________________________________________________________________________  

Motion nr 4 ,17,23 ,24 ,2 5,26 ,29 se styrelsens svar nedan 

Styrelsens svar på motionerna som vidarebefordras till VikingGenetics. Svaren från VikingGenetics 

på dessa motioner sänds ut separat.. 

SRB-föreningen är fälthuvudman för SRB stamboken och har ansvar för marknadsföring av rasen.  

Det praktiska avelsarbetet som till exempel rekrytering av tjurar och spermaproduktion har VikingGene-

tics ansvar för. Viking har ansökt och fått dispens för 7 st. ungtjurar varav 3 st. hittills satts in för an-

vändning. SRB styrelsen har dock inte varit enig vid dispensbesluten. 2 och i något fall 3 av styrelsens 9 

ledamöter har reserverat sig mot besluten. 

Eftersom dessa motioner i huvudsak berör VikingGenetics så har SRB styrelsen vidarebefordrat motion-

erna till Vikingred, det röda avelsprogrammet för raserna SRB, FAY och RDM för att få redovisat på 

stämman vilka fördelar samarbetet har och vilka problemen är, som till exempel utfasningen av 

Holstein. Motionerna  anses på detta sätt besvarad. 

 

Motion nr 5 och 13  

Styrelsen är av samma åsikt som motionärerna att vi måste värna rasnamnet svensk Röd och vit boskap 

(SRB).Skulle det i framtiden bli aktuellt med namnändring är det självklart att SRB-föreningens stämma 

ska ta det beslutet.  

"Viking Red" kan inte bli aktuellt eftersom det används avelsmaterial från andra avelsföretag. 

styrelsen föreslår att det påpekas för Viking att de rätta rasnamnen används SRB,FAY,RDM. Så att inga 

missförstånd uppstår. Styrelsen ska undersöka möjligheten att märkesskydda namnet. Motionerna anses 

med detta besvarad. 

 

Motion nr 6 

Utslagsorsak är en viktig del av kokontrollen och det är av stor vikt att det blir korrekt rapporterat. Vad 

gäller tjurars avelsvärdering är det dock inte så effektivt, resultatet kommer efter tjurens användning. 

Styrelsen föreslår bifall av motionen och sänder den vidare till Svensk Mjölk för behandling. 

 

Motion nr 7 

Styrelsen instämmer helt i motionärens önskemål. Informationen finns redan i dataprogrammet 

KOOL.Vi tycker också att rasandelarna skall redovisas inte bara i genvägen utan också på seminorder , 

kokort, härstamningsbevis o nyckeltal avel.  

Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen sänds till Svensk Mjölk för åtgärdande 
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____________________________________________________________________________________ 

Motion 8, 22 och 30. 

Dessa motioner är likartade och anknyter till det diskussionsförslag som lagts fram till Vårmötet. 

Det förslag till nya stamboksföringsregler som SRB-styrelsen tagit fram att behandlas av stämman är i 

huvudsak svaret på dessa motioner. Detta förslag är en sammanvägning av de olika synpunkter som 

kommit fram under tidigare diskussioner, Vårmötet och den efterföljande remissrundan, samt de mot-

ioner som inkommit i ämnet. En kompromiss där somliga delar känns bra, andra mindre bra, beroende 

på vilken grundinställning man har. 

Förutom de mål som anges i förslaget kan tilläggas att vi behöver ett system där vi kan hantera den situ-

ation som vi lever med i samarbetet med FAY och RDM i Viking Red. Det SRB-föreningen kan be-

stämma om är: Vad definitionen för ett SRB-djur är. Rastypiska egenskaper och rasinnehåll och i det 

nya förslaget, vilka skall placeras i korsningskategorin, B-gruppen.  

I diskussionsförslaget till Vårmötet så utgick vi från den finska modellen med ett trappstegssystem, där 

man vid användning av rasrena hon eller handjur kan flytta upp ett korsningsdjur till en mer rasren kate-

gori, för att slutligen komma upp i B4 eller den rasrena A-gruppen. 

Som underlag för procentberäkningarna föreslår vi att man använder NAV-s beräkningar som officiell 

version, eftersom Svensk Mjölk använder detta i bl.a. KOOL. 

I Sverige har Brown Swiss använts tidigare och innehållet är idag drygt 6 % i snitt i SRB-rasen. Därför 

har vi accepterat det nuvarande innehållet av BS i SRB, RDM och FAY. Inget rasrent BS-material tas 

numera in i RDM, stamboken är stängd för det. I och med att BS är ok, kan vi till skillnad från den 

finska modellen, ha samma procentsatser i trappstegen både för hon- och handjur. Detta gör hela syste-

met enklare och mer logiskt uppbyggt. 

Montebeliarde däremot har ej förekommit i SRB tidigare och för att om möjligt minska användningen 

av tjurar med MB-inslag, har vi satt en nolltolerans för MB i SRB-s Riksstambok, samt i B3 och B4 i 

korsningskategorin. Djur med MB-inslag stannar i B2 och får raskod 6 = RDM, eller RB(röd boskap).  

HF( svart som röd) accepteras som tidigare med max 12,5% i Riksstamboken. Djur som har mer hamnar 

i B1 eller B2 och kan ej införas i riksstamboken, varken som tjurfäder eller övriga han- och hondjur. 

SLB egen ras och behandlas på samma sätt som HF. 

NRF ingår nu som godkänd ras, dvs den delen som är röd eller röd och vit, ca. 70% av NRF-

populationen. 

Djur som räknas som rasrena SRB, ingår i B4 eller A-gruppen(riksstamboken) tillför 0%. Så om en A 

eller B4 kombineras med en B3  blir avkomman B4. En A eller B4 med en B2 ger en B3 o.s.v. Detta ger 

ett logiskt och enkelt system som kan förstås och tillämpas av alla. För den som vill gå djupare in i de 

exakta procentinnehållen, skall dessa redovisas för de enskilda såväl hon- som handjuren. 

Vi har föreslagit att Angler, Estnisk röd, Lettisk brun samt Litauisk röd tas bort ur godkända raser p.g.a. 

de höga innehåll av HF som dessa raser har idag. Alternativt kan de accepteras i B-gruppen som RB, om  

procentsatserna av främmande raser är ok enligt det föreslagna systemet. Med tanke på vårt samarbete i 

ERDB vore det lämpligt. 

Dispensförfarandet är inskrivet i det gamla stambokföringssystemet och står kvar. De nya reglerna 

kommer att minska behovet av dispensansökningar. Mot bakgrund av att länder som länge använt SRB, 

som Nya Zeeland, Australien m.fl. kan komma att få fram genomiskt högtestat material, som kan bli 

aktuellt för användning hos oss, bör denna möjlighet bevaras. I sådana lägen kan det eventuellt bli aktu-

ellt att Stämman tar ställning till att godkänna en ny ras. 

Förslaget i motion 30 att SRB-föreningen bör inrätta en stambok för RB(röd boskap) d.v.s. grupp B1 

och B2, är intressant och bör tas under övervägande, om Stämman beslutar anta det föreslagna Stambok-

föringssystemet. 

____________________________________________________________________________________ 
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Motion nr 9 

Styrelsen ställer sig positiv till motionen. Hur det ska ske bör utredas i samarbete med husdjursförening-

arna för att undvika dubbelarbete. Motionen anses därmed besvarad. 

___________________________________________________________________________________ 

Motion  nr 10 och 16  

Styrelsen är positiv till motionerna och föreslår stämman att ge styrelsen i uppdrag att gå vidare med 

detta och t.ex. kontakta  SLU för att ge exempel på examensarbete som kan ge svar på de frågeställning-

ar som motionerna innehöll. Motionerna anses med detta besvarad. 

Motion nr 11. 

NTM är ett sammanvägt avelsvärde som passar de flesta lantbrukarna bra. De tjurar som har ett högt 

NTM är också de mest använda. Varje bonde kan sedan välja tjur efter de egenskaper han/hon prioriterar 

högt. Vikterna på de olika egenskaperna som ingår i NTM ses över vid behov, och SRB föreningen är en 

av de som kan vara med och påverka. Det kan vara ett lämpligt ämne på höstens avelsdag att gå igenom 

vikterna på de olika egenskaperna i NTM och se om justeringar behöver göras. 

Styrelsen anser att motionen på detta sätt är besvarad. 

 

Motion nr 12 se nr 2 

 

Motion nr 13 se nr 5 

_____________________________________________________________________________ 

Svar motion 14 och 21 

Styrelsen är helt enig med motionärerna om vikten av att få fram mer könssorterad sperma efter SRB- 

och FAY-tjurar med höga index, och arbetar vidare på att förmå Viking att satsa på detta. Motionerna 

förs vidare till Vikings styrelse och Viking Red. 

Bakgrund: 

Vid fusionen mellan Svensk Avel och Dansire, fanns redan en sorteringsanläggning i Assentoft. Av 

kostnadsskäl är det inte möjligt att ha likadana anläggningar även i Sverige och Finland. Alternativa 

sorteringsmetoder har undersökts men inte fungerat. Att flytta tjurar till Assentoft blir för riskabelt ur 

smittskyddssynpunkt, detta har dock gjorts i mindre omfattning. Försök att transportera råsperma för 

sortering i Danmark har pågått en längre tid. 

Ett genombrott i dessa ansträngningar har nu skett när Viking fått tillgång till en ny spädningsvätska, 

som gör det möjligt att förlänga tiden mellan spermatäkt och sortering till 10 timmar. Dessutom har ana-

lysmetoderna för vilken sperma som kan sorteras förbättrats så att man nu kan göra dessa prover direkt i 

Sverige och Finland. Det är ungefär 65% som fungerar alltid ca, 20% ibland och ca, 15% aldrig. 

Detta har resulterat i att det nu finns X-viksperma efter  Föske och Nora Prästgård, förhoppningsvis skall 

det även snart finnas FAY-X-viksperma, om allt går som vi hoppas. Denna fråga har varit föremål för 

många diskussioner både i den röda raskommitten och SRB-styrelsen. Glädjande är också att efterfrågan 

och användningen av röd X-viksperma ökat. Motionerna anses med detta besvarad. 

 

Motion nr 15  

Stadgemässigt är det svårt att neka en som är medlem i SRB-föreningen att vara fullmäktige på stäm-

man. Det är upp till var och en att avstå uppdraget om man inte kan vara neutral. Det är viktigt för de-

mokratin i föreningen att alla som är medlem har rösträtt och det är upp till klubbarna att välja represen-

tanter som är lämpliga. Styrelsens förslag är att motionen avslås. 
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____________________________________________________________________________________ 

Motion 16 se nr 10 

 

Motion nr 17 se nr 4 

____________________________________________________________________________________ 

Motion nr 18. 

Styrelsen håller med motionären och skall försöka redovisa dispenser och motiv enligt yrkande i 

motionen. Motionerna anses med detta besvarad. 

 

Motion nr 19 

Styrelsen ställer sig positiv till motionen. Vi behöver en mer aktiv rådgivning för SRB. Den praktiska 

utformningen måste samordnas med Växa. Motionen anses därmed besvarad. 

____________________________________________________________________________________ 

Motion nr 20 

Utbytet med ungdoms gruppen har varit givande för alla parter, och har varit under en prövotid på snart 

ett år. Styrelsen vill göra en utvärdering under kommande året  hur arbetet har utfallit, i samverkan med 

ungdomsgruppens styrelse. Därefter rekommendera stämman till 2013 hur utformningen av ungdoms-

gruppens deltagande i styrelsearbetet skall ske för framtiden. 

Styrelsen anser motionen besvarad. 

 

Motion nr 21 se nr 14 

____________________________________________________________________________________ 

Motion nr 22 se nr 8 

 

Motion nr 23,24,25,26 se nr 4 

 

Motion nr 27.  

Tjurar med dispens har räknats som SRB tjurar. I övrigt hänvisas till stamboksförslaget där problem-

ställningen i motionen hanteras och dispenser bör kunna undvikas i framtiden. 

Styrelsen anser att motionen på detta sätt är besvarad. 

____________________________________________________________________________________ 

Motion nr  28 

 

Styrelsens svar. Styrelsen är mycket positiv till denna motion. Vi tycker att det är mycket lämpligt att 

SRB-föreningen ska utse de svenska representanterna i VikingGenetics Röda rasstyrelse. Motionen 

skickas vidare till Växa Sverige tillsammans med styrelsens svar. 

Motion nr 29 VG se nr 4 

____________________________________________________________________________________ 

Motion nr 30 se nr 8 

 

Motion nr 31  

Styrelsen håller helt med motionären om att vi skall fokusera mer på rasens fördelar och se framåt så att 

SRB kon får den spridning hon förtjänar. En marknadsplan är framtagen sedan tidigare. 

Styrelsen skall försöka att arbeta enligt intentionerna i motionen. Motionerna anses med detta besvarad. 
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