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Svensk Mjölks bestämmelser angående

Stamboksregler för NAB, omfattar raserna Aberdeen
Angus, Blonde d´Aquitaine, Charolais, Hereford, Highland
Cattle, Limousin och Simmental
1. Organisation
1.1 Beslut och överklagande
1.1.1 Beslut om stambokföring och registrering
Beslut om stambokföring och registrering fattas av fälthuvudman. Beslutet lämnas
skriftligt i form av stamboks- eller härstamningsbevis och/eller införande av uppgiften i
kokontrollens databas.
1.1.2 Överklagande
Beslut om stambokföring och registrering som fattas av fälthuvudman kan överklagas till
Svensk Mjölks styrelse. Innan beslut fattas av Svensk Mjölks styrelse bereds ärendet i
Nötkontrollnämnden.
Om styrelsens beslut går emot den klagande kan beslutet överklagas till Statens
jordbruksverk. I ett sådant beslut skall styrelsen vid delgivningen informera om
• Att beslutet kan överklagas om klaganden anser att ärendet inte handlagts i
enlighet med gällande föreskrifter eller plan och riktlinjer
• Att överklagande skall ske till Statens jordbruksverk i enlighet med 7 §
förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m.
• Vad en klagande har att iaktta, enligt 2 § lagen (1986:1142) om överklagande
av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter, för att ett
överklagande skall kunna tas upp till prövning.
1.2 Förvaltningslagens tillämplighet
Svensk Mjölk förbinder sig att i frågor som rör registrering av härstamning, avkastning
avelsvärdering och stambokföring av nötkreatur tillämpa förvaltningslagen (1986:223) i
frågor om parts rätt att få del av uppgifter, om jäv samt motivering av underrättelser om och
överklagande av beslut.
1.3 Fälthuvudman, registrator
NAB är fälthuvudman i enlighet med punkt 2.2.3 i svensk Mjölks plan och riktlinjer.
Fälthuvudmannens styrelse utser en registrator.

2. Ickediskriminering och offentlighet
Grundprincipen vid tillämpning av dessa regler skall alltid vara principen om ickediskriminering av djurägare, uppfödare eller föreningsmedlemmar. Uppgifter om registrering,
stambokföring och avelsvärdering och moment som ingår i dessa är offentliga.
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Personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204).

3. Rasbeskrivning och godkända utländska stamböcker
Raserna Aberdeen Angus, Blonde d´Aquitaine, Charolais, Hereford, Highland Cattle,
Limousin och Simmental omfattar djur som införts i NAB:s stamböcker. Ovan nämnda raser
ingår i de större populationerna i världen av respektive ras. NAB:s stamböcker omfattas
dessutom av utländska stamböcker eller populationer vilka godkänts av fälthuvudmannen.
3.1 De ingående rasernas kännetecken
Aberdeen Angus: En specialiserad köttras med ursprung i Storbritannien. Djuren är
helsvarta, men lite vit färg får förekomma på juver respektive pung. Rasen är kullig.
Blonde d´Aquitaine: En specialiserad, relativt nybildad köttras med ursprung i södra
Frankrike. Färgen är gul- ljust brun, djuren är stora och högställda med lång muskulös
kropp.
Charolais: En specialiserad, tung köttras med ursprung i Frankrike. Färgen är beige och
djuren är tunga och muskulösa.
Hereford: En specialiserad köttras av något lättare typ med ursprung i Storbritannien.
Färgen är mörkt röd med vitt huvud och nacke, liksom dröglapp, buk och nedre delen av ben
och svansspets. Rasen utmärks för lätta kalvningar, litet vinterfoderbehov, relativt tidig
fettansättning och ett lugnt temperament.
Highland Cattle: En mindre, specialiserad köttras för extensiv produktion med ursprung i
Skottland. Färgen kan vara svart, tigrerad, röd, gul gråbrun och vit. Djuren har mycket lång
päls och stora horn.
Limousin: En specialiserad köttras av medelstorlek med ursprung i Frankrike. Färgen är
gyllenbrun och djuren är muskulösa med förhållandevis låg andel ben i slaktkroppen samt
lätta kalvningar.
Simmental: Köttras med goda mjölkanlag genom sitt ursprung som mellaneuropeisk
kombinationsras. Färgen är gul, röd eller rödbrun med vita inslag. Vitt huvud, oftast med
mindre eller större mörka pigmentfläckar. Rasen är av tyngre typ med goda
tillväxtegenskaper och förekommer även som kullig.

4. De ingående rasernas avelsmål och antal avelsdjur
4.1 Avelsmål
I samtliga rasers avelsmål ingår förbättring av såväl köttproduktions- som
modersegenskaperna. Goda kalvningsegenskaper är viktiga för samtliga raser liksom ett gott
lynne.
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4.2 Antal avelsdjur
Antal kalvningar i officiell kontroll
Kontrollår A. Angus
Blonde
2001/2002 935
364
2000/2001 861
397
1999/2000 761
393
1998/1999 638
346
1997/1998 492
303
1996/1997 339
181
1989/1990 135
32
1984/1985 111
1979/1980 253
Kontrollår
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999
1997/1998
1996/1997
1989/1990
1984/1985
1979/1980

Limousin
1037
1180
1079
1050
1035
768
602
326
181

Charolais
6720
7177
7247
7157
6652
5148
4345
2970
2674

Hereford
2844
2982
3016
2939
2890
2430
1673
1910
3879

Highl. Cattle
1335
1558
1492
1348
1289
864
540
197
32

Simmental
2368
2459
2329
2219
1875
1515
1056
709
905

Antal individprövade tjurar
År
A, Angus Blonde Charolais Hereford Limousin Simmental
2001/2002
11
4
75
16
16
33
2000/2001
11
6
81
31
15
34
1999/2000
15
5
84
25
15
32
1998/1999
8
4
84
29
17
29
1997/1998
7
5
86
33
16
18
1996/1997
9
5
75
30
20
26
1989/1990
5
87
43
17
23
1984/1985
4
60
46
9
26
1979/1980
5
43
58
6
36

5. Identitet
5.1 Identifieringsmetod
Identifiering, märkning och registrering av djur skall ske enligt de regler som finns i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:190) om märkning och registrering av djur samt
kompletterande regler fastställda av Svensk Mjölk för härstamningsregistrering och
faders/moderskapsbestämning.
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5.2 Identitetshandling.
Identitetshandling är lika med härstamningsbevis, stambokscertifikat och/eller
exportcertifikat.
På identitetshandlingen anges:
 Stambokens namn (ras)
 Införingsnummer i stamboken (ej för djur införda i huvudavdelningen)
 Datum för utfärdande
 Identifieringsmetod: plastöronbrickor enligt Statens jordbruksverks föreskrifter
 Födelseidentitet
 Eventuellt utländskt registreringsnummer
 Födelsedatum och födelseår
 Ras
 Kön
 Eventuella viktiga kännetecken, t.ex. färgtecken, kullighet
 Födelsebesättningens identitet
 Ägarens namn och adress
 Faderns härstamning i minst två generationer
 Moderns härstamning i minst två generationer
 Resultat från avelsvärdering på berörda individer
Identitetshandlingen skall i samband med export (exportcertifikat) vara undertecknad av
Svensk Mjölk och när det gäller stambokscertifikat av registrator.

6. Härstamningskrav m.m. för införande i huvudavdelningen i stambok
för NAB, ( register B ” EU- register ” )
Stamboksreglerna för huvudavdelningen i stamboken uppfyller kraven i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:83) om nötkreatur som används för avel, vilka i sin
tur bygger på EG:s direktiv 87/328/EEG rörande stambokföring av renrasiga djur. Samtliga
djur som uppfyller kraven för respektive avdelning i stamboken skall införas i stamboken
om djurägaren så önskar.
6.1 Huvudavdelningen i stamboken för NAB omfattar djur som i kontrollbokföringen, KAP,
utmärks vara av raserna Aberdeen Angus, Blonde d´Aquitaine, Charolais, Hereford,
Highland Cattle, Limousin och Simmental enligt följande krav.
6.2 Såsom grund för införande av djur i huvudavdelningen i stamboken godtas endast
uppgifter från KAP:s, NAB:s stamböcker eller godkänd utländsk stambok.
6.3 För att få införas i huvudavdelningen i stamboken skall djuret vara fött i kontrollerad
besättning med härstamningen verifierad i enlighet med reglerna för officiell kontroll.
6.4 Den som önskar få djur infört i huvudavdelningen skall anmäla detta till KAP. För
importdjur skall kopia på stamtavla och blodtypnings-/DNA-uppgifter sändas till NAB:s
stamboksexpedition.
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6.5 Hondjur får införas i huvudavdelningen i stamboken om föräldrar, morföräldrar och
farföräldrar är införda i huvudavdelningen i stamboken. Importerade hondjur får införas i
huvudavdelningen i stamboken om föräldrar, morföräldrar och farföräldrar är införda i
godkänd utländsk stambok.
6.6 Handjur får införas i huvudavdelningen i stamboken om föräldrar, morföräldrar och
farföräldrar är införda i huvudavdelningen i stamboken eller godkänd utländsk stambok.
Samma regler gäller för importerad sperma.
6.7 Avelstjurars härstamning skall vara verifierad genom DNA-typning eller annan av
Statens jordbruksverk godkänd metod.
6.8 I ett tillägg till huvudavdelningen i stamboken får hondjur införas som inte uppfyller
kraven i punkt 6.5. Förutsättningarna för detta är att:
a) Djuret uppfyller kraven i punkt 6.4
b) Djuret bedöms motsvara rasens standard
6.9 Hondjur, vars mor och mormor är införda i tillägget i punkt 6.8 och vars far, farfar och
morfar är införda i huvudavdelningen i stamboken kan införas i huvudavdelningen i
stamboken.

7. Avdelningen riksstambok för NAB, ( register A ” ordinarie
stamboksregister ” ) samt avdelningen elitstambok för NAB
Djur som uppfyller kraven för införande i huvudavdelningen i stamboken kan införas i
avdelningen riksstambok respektive avdelningen elitstambok för NAB om de uppfyller
nedanstående krav.
7.1 Avdelningen riksstambok respektive avdelningen elitstambok för NAB utgöres av
samlingen av stamboksprotokoll avseende djur, för vilka stamboksbevis blivit utfärdade och
djurägaren erlagt fastställd stamboksavgift.
7.2 Ägare av djur, för vilka stambokscertifikat utfärdats, skall till fälthuvudmannen erlägga
fastställd stamboksavgift. Djur skall anses vara infört i avdelningen riksstambok respektive
elitstambok då fälthuvudmannen utfärdat stambokscertifikat och djurägaren erlagt fastställd
avgift.
7.3 Vid eventuell besiktning av djur för införande i stamboken skall verkställas av utav
fälthuvudmannen och Svensk Mjölk godkänd besiktningsman.
7.4 Den som önskar få djur infört i avdelningen riksstambok respektive elitstambok skall
anmäla detta till fälthuvudmannen samt om så är aktuellt bereda godkänd besiktningsman
möjlighet att företa besiktning av djuret.
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7.5 I avdelningen riksstambok respektive elitstambok kan införas djur som uppfyller av
Svensk Mjölk fastställda rasvisa resultat beträffande renrasighet, vikter och exteriör för de
olika avdelningarna.
7.6 Ägaren till djur, infört i stamboken, ansvarar för riktigheten av de av honom inlämnade
uppgifterna. Föreligger ofullständiga eller mot varandra stridande uppgifter om till
stambokföring anmält djur kan fälthuvudmannen i varje enskilt fall besluta om djurets
stambokföring.
7.7 Finner fälthuvudmannen att djur blivit mot ovanstående bestämmelser infört i
avdelningen riksstambok respektive elitstambok eller felaktig uppgift om djuret inkommit,
ankommer det på fälthuvudmannen att efter eget prövande besluta om sådan stambokföring
skall upphävas eller om ändring i stamboken skall göras.
7.8 Vid införande i avdelningen riksstambok respektive elitstambok av djur, vilka fötts före
den dag dessa regler trätt i kraft, skall i stället för vad i punkt 7.5 förskrivs tillämpas de
bestämmelser, vilka gällde vid tiden för djurets födelse för införande av djur i NAB:s
stambok.
7.9 Fälthuvudmannen kan under förutsättning att åtgärden skäligen kan anses främja aveln
besluta att djur kan införas i avdelningen Riksstambok respektive Elitstambok även om
villkoren i de av Svensk Mjölk fastställda rasvisa kraven inte uppfylls. Vid intagandet av
djur enligt 7.9 skall särskilt avseende fästas vid den avkomma djuret i förekommande fall
lämnat.

8. Avgifter
Fälthuvudmannens styrelse beslutar om avgifter för införande av djur i avdelningen
riksstambok och avdelningen elitstambok. Avgifterna för införande i stambok och
framtagning av härstamningsbevis, får ej överskrida den faktiska hanteringskostnaden.

Dessa regler är fastställda av Svensk Mjölk den 16 december 2002
Dessa regler är godkända av Statens jordbruksverk den 29 januari 2003
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Avdelningen riksstambok för NAB, rasvisa krav
1. I avdelningen riksstambok kan införas djur som uppfyller följande villkor beträffande
rasrenhet:
Aberdeen Angus: sluten stambok
Charolais:
”
Hereford:
”
Highland Cattle:
”
Blonde d´Aqutaine: Hondjur vars mor, mormor och mormors mor är införda i
nedanstående register C och vars far, farfar, morfar och mormors far är införda i register
A i NAB:s stambok kan efter besiktning införas i register A i stamboken.
Limousin: Hondjur vars mor, mormor och mormors mor är införda i nedanstående
register C och vars far, farfar, morfar och mormors far är införda i register A i NAB:s
stambok kan efter besiktning införas i register A i stamboken.
Simmental: Hondjur vars mor, mormor och mormors mor är införda i nedanstående
register C och vars far, farfar, morfar och mormors far är införda i register A i NAB:s
stambok kan efter besiktning införas i register A i stamboken.
2. Register C är ett uppkorsningsregister för hondjur.
Hondjur kan tas in i register C under följande förutsättningar:
 Hondjuret är fött i kontrollerad, KAP- besättning med härstamningen verifierad i
enlighet med reglerna för officiell kontroll
 Djuret bedöms motsvara rasens standard
 Djuret har uppnått nedanstående minimivikter i KAP
 För genrationsuppflyttning i register C krävs genomgående korsning med handjur
införda i register A i NAB:s stambok för respektive ras
3. I register A må införas djur, som uppfyller nedanstående minimivikter registrerade enligt
KAP:s regler för vikter som skall vara underlag för stambokföring.
Ras
Hereford
Tjurar
Kvigor
Charolais
Tjurar
Kvigor
A. Angus
Tjurar
Kvigor

200 d. vikt 365 d. vikt Övriga upplysningar

260 kg
220 kg

450 kg
320 kg

Finns 365 d. vikt gäller denna
oavsett 200 d. vikt

310 kg
260 kg

540 kg
370 kg

Djur som klarar viktkrav vid 200 d. men
inte vid 365 d. får stambokföras

240 kg
205 kg

420 kg
310 kg

Finns 365 d. vikt gäller denna
oavsett 200 d. vikt
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270 kg
225 kg

469 kg
325 kg

Djur som klarar viktskrav vid 200 d. men
inte vid 365 d. får stambokföras

320 kg
280 kg

550 kg
400 kg

Finns 365 d. gäller denna
oavsett 200 d. vikt

300 kg
250 kg

500 kg
375 kg

Kvigvikter skall uppfylla KAP:s regler som
underlag för stambokföring

Highland C. Inga krav på minimivikter
4. Djur får såvitt bekant ej vara bärare av ärftliga defekter, letalanlag eller liknande.

Dessa regler är fastställda av Svensk Mjölk den 16 december 2003
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Avdelningen elitstambok för NAB, rasvisa krav
1. I avdelningen elitstambok kan införas djur som uppfyller följande rasvisa krav
beträffande härstamning, produktion och avelsvärden.
2. Djuren skall vara införda i register A i NAB:s stambok.

3. Djuret skall vid besiktning av godkänd besiktningsman ha godtagbar kroppsbyggnad,
normalt utvecklade könsorgan och skall skäligen inte kunna antas nedärva anlag som
väsentligt nedsätter avkommans bruksvärde.
4. Tjurar skall ha lämnat minst 15 avkomlingar som i KAP uppnått en medelvikt vid 365
dagars ålder som ligger minst 10 procent över riksmedeltalet för motsvarande år, ras och
kön. Endast djur av ett kön behöver uppfylla kravet om 10 procents överlägsenhet mot
riksmedeltalet dock skall antalet djur vara minst 15. Minst tre söner skall vara
individprövade på station (eller motsvarande) med medelindex på minst 104. Medeltalet
skall redovisas för samtliga prövade söner.

5. Tjur skall vid besiktning ha erhållit lägst 14 poäng för helhet.
6. Kor skall ha kalvat minst tre gånger med ett kalvningsintervall som inte överstiger 15
månader i medeltal. Avkomlingarnas vikter vid 365 dagars ålder skall i medeltal vara
lägst lika med riksmedeltalet i medeltal de aktuella åren och kons index lägst 103, eller
skall vikterna vid 365 dagars ålder i medeltal inom kön och aktuellt år ligga minst 15
procent över riksmedeltalet samtidigt som index eller motsvarande avelsvärde skall vara
lägst 100. Individprövade söner med lägst index 104 ersätter 365 dagars vikt och
meriterar för införande i avdelningen elitstambok.

Dessa regler är godkända av Svensk Mjölk den 16 december 2002
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