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Digital auktion av prövningstjurar
Svensk Köttrasprövnings elitauktion på individprövade tjurar är en av nötköttssveriges största
folkfester. Sista fredagen i mars samlas traditionellt upp emot 800 intresserade spekulanter på
individprövningsstationen i Gunnarp, Hörby, för att följa auktionen av köttrassveriges bästa
avelstjurar. Normalt säljs dryga 100-talet tjurar i samarbete med auktionsförrättare Håkan Ottosson
AB. Årets auktion skulle gått av stapeln den 27 mars.
Som en följd av arbetet för att hindra spridningen av covid-19 viruset har styrelsen för Svensk
Köttrasprövning AB beslutat i samarbete med Håkan Ottosson att genomföra auktionen via Internet
istället.
- Vi ser flera utmaningar med auktionen men tar vårt ansvar att inte bidra till ytterligare spridning av
covid-19 viruset säger Anders Wiklert, ordförande i Svensk Köttrasprövning AB. Eftersom det här är
växande avelstjurar som skall tjänstgöra i nya avels- och bruksbesättningar under våren så kan vi inte
bara ställa in auktionen.
- Vi har under rekordtid planerat om för en digital auktion istället för en fysisk säger Johanna
Bengtsson, VD för Svensk Köttrasprövning AB. Tillsammans med auktionsförrättaren så har vi tagit
fram ett system som skall säkerställa det ansvar vi har mot de prövande tjurägarana och hugade
spekulanter att auktionen genomförs på ett korrekt sätt.
Auktionen kommer att genomföras vid planerad tidpunkt men under 2 dagar; fredagen den 27 mars
säljs tjurar av raserna Simmental, Angus, Blonde, Hereford och Limousin, dagen efter lördagen den
28 mars säljs tjurarna av rasen Charolais.
Inför auktionen kommer en auktions-sajt på internet att sättas upp där även tjurarna presenteras på
video. Detta för att spekulanterna skall få möjlighet att se tjurarna på ett bra sätt då visning på
prövningsstationen inte är möjlig. För budgivning mm används beprövad teknik. Gällande ekonomi
och köparregistrering blir rutinerna lika traditionella prövningsauktioner. För löpande information följ
Köttrasprövningens hemsida www.kottrasprovning.se eller auktionsförrättarens hemsida
www.hoab.se .
- Genom att vi tagit beslutet i tid inför auktionen är jag trygg att vi kommer få en spännande auktion
av prövningstjurar även 2020 säger Anders Wiklert. Vi kommer att sälja många bra tjurar under
auktionen och det finns goda möjligheter att få en bra prövad tjur som passar i den egna
besättningen.

För ytterligare information kontakta Svensk Köttrasprövnings ordförande Anders Wiklert, 0703442072 eller auktionsförrättaren Håkan Ottosson 0707-250009

Svensk Köttrasprövning AB är huvudman för individprövning av köttrastjurar av raserna Angus,
Blonde, Charolais, Hereford, Limousin och Simmental. Prövningen sker på station i Gunnarp, Hörby.
Prövningen under officiell kontroll pågår under 154 dagar från september till februari. Cirka 180
tjurar av de 6 raserna prövas årligen. Av dess kvalificerar sig drygt 100-talet för den elitauktion som
avslutar prövningen. För mer information om prövningen se www.kottrasprovningen.se
Håkan Ottosson är en av Sveriges mest anlitade auktionsförrättare. Familjeföretaget har etablerats
under tre generationer och grundades redan 1918 av Hilding Ottosson och har sedan dess flitigt
anlitats till allehanda inlämnings- och gårdsauktioner. Sedan flera år är Håkan Ottosson anordnare av
prövningsauktionen. För mer information se www.hoab.se .

