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Ett 30-tal medlemmar från 
SRB-föreningen samlades 
förra veckan till vårmöte. 
På dagsprogrammet stod 
bland annat kokontroll, 
energiomsättning, bildvis-
ning och aktuellt från för-
eningen. Samt ett studiebe-
sök i ladugården på Natur-
bruksgymnasiet Kalmar. 

SMEDBY. SRB-föreningen 
värnar om och verkar ak-
tivt för avelsfrågor som rör 
rasen SRB, svensk röd och 
vit boskap. En av Sveriges 
vanligaste mjölkkoraser. 

– Vi är drygt 800 med-
lemmar i föreningen, och 
har 23 klubbar i landet. I 
och med att medlemmar-
na är spridda över hela 
landet ordnar vi träffar på 
olika ställen, berättar Ma-
ria Eriksson, konsulent i 
SRB-föreningen. 

Vårmöte, höstmöte och 
årsstämma är föreningens 
tre årliga stora träffar. 
2023 års vårmöte hölls i 
fredags, platsen var Natur-
bruksgymnasiet Kalmar.

– Deltagarna som kom 
längst uppifrån landet 
kom från Uppsala. Sedan 
var det medlemmar från 
Västkusten, Västergöt-
land, Småland, Skåne och 
Halland samt från närom-
rådet Kalmar. 

Dagen innehöll ett  
varierat utbud som bland 
annat kokontrollen 125 år, 
energiomsättning och 
BHB-värden i tidig lakta-
tion, tillbakablickar i för-
eningens historia och ak-
tuella ämnen. 

– Främsta tanken med 
mötena är att träffas och 
att vi från föreningen kan 

delge aktuell information. 
Vi hoppas deltagarna får 
lite mer på benen om vad 
som händer i föreningen, 
säger Maria och tillägger.

– Vi hoppas att aktivite-
terna skapar ett engage-
mang, att man känner del-
aktighet i föreningen och 
att man får lite extra ener-
gi av att träffa kollegor i 
branschen. Vi hoppas 
även att vi tillsammans 
med medlemmarna kan ta 
fram nya idéer om verk-
samheten framåt vid träf-
farna. 

Erling Petersson, tidigare 
konsulent i föreningen, 
hade laddat diaprojektorn 
med bilder, och stod för ett 
inslag med minnen och 
tillbakablickar. 

– Jag är född fyra mil 
härifrån, norrut. Och inte 

långt härifrån började jag 
1967 mitt jobb på Barkes-
torps tjurstation. 

Under 1995-2005 arbe-
tade han som konsult i 
SRB-föreningen. De flesta 
bilder och minnen var från 
den tiden, och han berät-
tade om tidigare möten 
och stämmor, kalvlotteri-
er, utställningar, koresor 
till olika världsdelar, tjurar 
och kvigor som gjort  
avtryck samt veteraner i 
föreningen. 

– Jag vill ge perspektiv 
på historien. Man måste 
kunna lite om sin historia 
för att kunna gå framåt, 
menar Erling.

Vår- eller höstträffen brukar 
bjuda på ett studiebesök. 
Med tanke på att träffen 
hölls på Naturbruksgym-
nasiet blev det logiskt med 

ett besök i skolans ladu-
gård. Där fick de träffa 
Martin Nordén, som driver 
Kläckeberga gård och  
arrenderar ladugården av 
skolans ägare, Hushåll-
ningssällskapet. 

– Jag tog över i septem-
ber 2015, då Hushåll-
ningssällskapet inte ville 
ha kvar egna kor. Men sko-
lan hyr in sig för undervis-
ning hos mig, och vi har ett 
bra samarbete med lärare 
och elever. Eleverna har 
också praktik och medver-
kar i vårbruket, berättar 
Martin.

Fram till 2019 hade Martin 
även mjölkkor på Kläcke-
berga gård, sju kilometer 
bort från Naturbruksgym-
nasiet. 

– Under fyra år hade vi 
mjölkdjur på två olika stäl-

len. Det går ett tag men är 
krävande, och i längden 
går det inte att vara på två 
olika ställen. 

En alltför sliten ladu-
gård som skulle kosta för 
mycket att fixa iordning, 
fick Martin att 2019 beslu-
ta sig för att endast ha kor i 
Ingelstorp. Där har han, 
sina två heltidsanställda 
samt två deltidsanställda 
nu 75 mjölkkor. 

Till SRB-medlemmar-
nas förtjusning fick de 
höra att 50 procent av  
besättningen är SRB,  
47 procent Holstein och 
tre procent Jersey.

LINA WATANEN

Träff med fokus på  
arbetet med fyrbenta djur 

I samband med vår- eller höstträffen brukar det ordnas med ett studiebesök. Den här gången var det Naturbruksgymnasiet och 
Kläckeberga gård som fick berätta om och visa sin verksamhet. FOTO: LINA WATANEN

Skoskydd på gällde innan deltagarna fick gå in i ladugården. 
Maria Eriksson såg till att alla fick blå tossor på fötterna.

Erling Petersson arbetade som konsulent i SRB-föreningen 
under 1995-2005, och bjöd på minnen från den tiden. 

Erling visade en bild och bjöd på en underbar historia om när 
man på 90-talet skulle ta reklambilder för SRB-rasen, att 
använda utomlands. Man  sökte en vacker miljö och bestämde 
sig för att fotografera i Kalmarsundsparken. ”Den här tjuren 
hade ett lynne så man tordes göra detta”, skojar Erling.

Martin Nordén (i mitten), Kläckeberga gård och hans anställde 
Christer Olsén (längst till höger) välkomnade in till ladugården.

Bernt Bengtsson från Varberg deltog på vårmötet. Kor är något 
han är van vid, då han har en gård med cirka 100 mjölkkor. 


