
  

     JULBREV FRÅN SRB-FÖRENINGEN 
 

Ytterligare ett år har passerat och vilket år 2022 blev för föreningen! Vi vill med julbrevet tacka för det goda 
samarbetet som varit, passar på att göra en sammanfattning av vad som hänt under året samt blickar framåt mot 
nästa.  
 
Detta år har verksamheten kunnat återgå till ”det normala” men föreningen har valt att kombinera de fysiska 
träffarna med de arbetssätt som inarbetades under pandemin. Styrelsen har fortsatt med digitala styrelsemöten 
cirka en gång i månaden och under våren arrangerades en digital utställning där medlemmar från hela landet 
visade sina fina djur! Vinnarna presenterades i samband med årsstämman i augusti. 
 
I slutet av mars och i början av april arrangerades aktiviteter i dagarna tre. Först ut var bolagsstämma för SRB-
Föreningens Service AB, ett helägt bolag i vilket affärsverksamheten bedrivs. Dagen därefter arrangerades 
traditionsenligt vårmöte på Uddetorpsskolan samt studiebesök på Nötcenter Viken. Sist ut var dagen för 
utställningen Avelskon i Väst. Denna lockade många utställare, besökare och kor. 
 
Årets höjdpunkt, som det planerats för sedan 2019 blev ändå årsstämman i Haparanda! Allt gick enligt plan och 
blev precis så bra som man hoppats på! Det andra stora evenemanget måste tilldelas Elmia Lantbruk med 
tillhörande utställningar. Där blev det många bra möten och diskussioner i montern och sista dagen på mässan 
avslutades med utställning av SRB-korna. Vilken fest!  
 
SRB-bladet har getts ut i tre nummer och dessa har behandlat aktuella ämnen, avelsarbete, topplistor och 
pristagare, reportage om studiebesök och träffar, tjurar som gjort avtryck, utställningar och mycket annat.  
 
Det har förmedlats cirka 200 livdjur, många av dem i samarbete med KLS Ugglarps. Marknaden har varit osäker 
från augusti med torka i stora delar av östra Sverige. Till nästa år är efterfrågan stor igen.  
 
I november ändrade NAV avelsvärderingen för de röda djuren, från tidigare tvåstegsmodellen till Single Step för 
de exteriöra egenskaperna. Målet med byta avelsvärderingsmetod är en säkrare och stabilare beräkning. 
Beräkningen berör alla raser men är av stor vikt för avelsprogrammet VikingRed som har haft utmaningar med 
det genetiska avelsframsteget.  
 
Senaste kokontrollresultatet visade att andelen röda kor minskar. Detta tas på största möjliga allvar och tänkbara 
orsaker till detta diskuteras flitigit i styrelsen, samtidigt som man även tittar på hur man ska motverka ytterligare 
minskning. Den röda kon har så många egenskaper som bidrar till en god totalekonomi och dessa måste lyftas 
på ett eller flera synbara sätt.  
 
Arbetet för 2023 har redan inletts och i skrivande stund är arbetet med SRB-bladet nr. 1 i gång. I detta nummer 
kommer bland annat stämman i Ystad att presenteras, listan över hållbara kor med över 8 500 kg fett och protein 
publiceras, ett reportage om foderprojektet som pågår i Danmark redovisas samt en artikel om Lövsta 
Lantbruksforskning.  
 
NAV Workshop arrangeras i Köpenhamn den 19 januari där delar av styrelsen och konsulent medverkar. En 
sammanfattning av detta möte kommer att finnas i SRB-bladet nr. 1. 
 
Föreningen planerar med de andra nordiska rasföreningarna ”Red Breed Association Meeting” som nästa år 
kommer hållas i Sverige. Ett vårmöte kommer också att gå av stapeln under första delen under året och är under 
planering. 
 
SRB-Föreningen ser med glädje tillbaka på året som varit och ser fram emot nästa års arbete.  
 
God jul & gott nytt år – stort tack för ett gott samarbete det gångna året och vi ses nästa!  
 
SRB-Föreningen genom Maria  

 


