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Rödkullan – i nutid mot framtid 
Rödkullan är gammal svensk lantras som förr fanns på många gårdar i södra och mellersta 
Sverige. I takt med att jordbruket effektiviserades fylldes ladugårdarna med andra förädlade 
raser som mjölkade bättre och växte snabbare. Läget för rödkullorna såg dystert ut och på 
1970-talet fanns bara ett tjugotal djur kvar. Ett restaureringsarbete påbörjades och rasen har 
stadigt ökat i antal sedan dess. Det finns ca 2 500 rödkullor i dagsläget enligt CDB-registret. 
Mer än hälften av dem finns i Skåne, Västra Götaland, Gävleborg och Dalarna. 

Från början var rödkullan en utpräglad mjölkras men idag används den även som diko i stor 
utsträckning. Den klassas som utrotningshotad på grund av rasens numerära litenhet. En 
effekt av det är att ingen produktionsinriktad selektion sker utan endast uppenbart olämpliga 
djur undviks i aveln. Därigenom behåller man den genetiska variationen i så stor utsträck-
ning som möjligt. Det gör också att rödkullans ursprungliga egenskaper kan bibehållas i form 
av en levande genbank. 

För att bedriva ett framgångsrikt bevarandearbete krävs inte bara kunskap om rasens 
utveckling historiskt utan också hur rasen ser ut idag vad gäller antal, produktionsförmåga 
och andra egenskaper som kännetecknar rödkullorna. Vi hoppas att denna studie ska kunna 
bidra till ökad kunskap om rasens läge idag och ge underlag till framtida bevarandearbete. 

Arbetet har välvilligt finansierats av Rhedinska stiftelsen som förvaltas av Hushållnings-
sällskapet Dalarna Gävleborg. MW Rhedin var en affärsman i Göteborg som runt förra sekel-
skiftet intresserade sig för rödkullor. Hans insatser har varit mycket betydelsefulla för rasen, 
både under hans livstid och senare då han vid sin död donerade pengar till en stiftelse för 
främjande av rödkulleaveln. Under åren har stiftelsen bland annat bidragit till att importera 
djur från Norge och att finansiera spermainsamling från ungtjurar. Även hushållnings-
sällskapen i olika delar av landet har tidigare gjort stora insatser för rasens utveckling när de 
var under statligt inflytande. Vi är därför tacksamma för att hushållningssällskapen genom 
HS Konsult AB återigen getts möjlighet att bidra till rödkullornas bevarande. 
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Syfte och mål 
Att rödkullan är värd att bevara är redan fastslaget och behöver inte ifrågasättas. För att 
lyckas med ett bevarandearbete krävs dock att vi vet vilka egenskaper rasen har idag och även 
om de överensstämmer med rasens ursprungliga egenskaper.  Det måste också finnas en 
gemensam avelsstrategi som formulerar ett gemensamt mål för vilka egenskaper som ska 
bevaras och hur det ska ske. 

Rasen måste också vara attraktiv nog för att intressera ett tillräckligt antal djurhållare för att 
upprätthålla den numerära storlek som krävs för ett bevarande. Sist men inte minst krävs det 
produkter (mjölk och kött) av hög kvalitet som attraherar konsumenter och ökar viljan att 
betala för mervärdet. 

Syfte med studien är att få en tyd-
ligare bild av var rasen står idag 
med hänsyn både till produktions-
egenskaper och andra rasspecifika 
egenskaper. Utan den kunskapen 
är det svårt att ta ställning till vad 
det är som ska bevaras. Det är 
speciellt de egenskaper där röd-
kullan skiljer sig från de förädlade 
raserna som är värda att noteras 
och kanske bevaras. Förhoppnings-
vis kan också arbetet fungera som 
underlag i diskussioner om avels-
mål och vilka insatser som bör 
prioriteras för att nå målen. Utifrån den analys som gjorts utifrån tillgängliga data har även 
förslag getts på möjliga åtgärder för att lyckas med bevarandearbetet i framtiden. 

 	

”Ibland vet vi för lite om de raser vi vill bevara eller nyttja. Om 
vi till exempel saknar tillförlitliga uppgifter om hur många det 
finns och var de finns minskar våra möjligheter att skydda 
djuren mot katastrofer och att verka för ett hållbart nyttjande. 
.… Det finns ett behov av fakta om hur olika raser fungerar i 
olika avseenden i olika miljöer, det vill säga en kartläggning 
av egenskaperna hos olika raser, för att vi ska kunna välja den 
lämpligaste rasen för olika ändamål, men också för att inte 
hantera en ras på ett sätt den är dåligt anpassad till. Kort sagt, 
behovet av dokumentation och forskning kring våra 
husdjursraser är långt ifrån mättat.” 

Utdrag ur Delmål för husdjursgenetiska resurser åren 2010 till 
2020 
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Metod 
En litteraturgenomgång har gjorts för att identifiera vilken kunskap om rasens historia och 
dess egenskaper som finns dokumenterat sedan tidigare. Rasens historia finns väl dokumen-
terad varför ingen fördjupning har gjorts i detta arbete utan endast hänvisningar till rele-
vanta källor. Däremot saknas sammanställning över rasens produktionsförmåga och andra 
egenskaper så som den ser ut idag. Tonvikten har därför lagts på att sammanställa befintliga 
produktionsdata utifrån de källor som finns tillgängliga. 

Kvantitativa data 
Kvantitativa data som avser produktion och numerär storlek har hämtats från Jordbruks-
verkets register, t ex slaktdata och uppgifter från CDB. En del data avseende mjölkproduktion 
har vi fått från kokontrollen via Växa. 

Som med all statistik ska den tolkas med försiktighet. Eftersom rödkullan är en numerärt 
liten ras baseras medeltalen på ett litet antal individer och enskilda djur med avvikande 
resultat kan få stor inverkan. Speciellt gäller detta de uppgifter som tas från inrapporteringen 
till kokontrollen. Under senaste kontrollåret fanns det data endast från 24 rödkullekor. Det 
är sannolikt att de finns fler mjölkande rödkullor, men av olika anledningar har djurhållaren 
valt att inte ansluta sig till kokontrollen. 

För att få ett statistiskt säkrare 
resultat har vi i vissa fall valt att 
använda data från de tre eller fem 
senaste åren istället för ett enskilt 
år. Eftersom syftet med studien 
främst är att kartlägga hur röd-
kullans egenskaper ser ut i nuläget 
är tre-fem år försumbart i ett 
genetiskt perspektiv samtidigt som 
man får ett betydligt större under-
lag att basera medeltalen på. 

I vissa fall har jämförelse gjorts 
med motsvarande medelvärden 
för SRB. Det kan vara intressant 
att jämföra med en mjölkkoras 
med liknande ursprung, men där 
det bedrivits en målmedveten 
selektion för (i huvudsak) mjölk-
produktion under många år. I 
första hand är det värdefullt att 
identifiera vilka skillnader som 
finns mellan raserna eftersom det 
är just rödkullans unika egen-
skaper som är värda att bevara. 
Syftet med jämförelsen är alltså 
inte att lägga någon värdering i 
om den ena eller andra rasen är 
”bättre” utan att visa på om och i 
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vilka egenskaper det finns skillnader. Ett problem som finns i den statistiska bearbetningen 
av data för rödkullorna är att urvalet av data styrs av raskoden som registreras i CDB. 
Rödkullorna har raskod 40. År 1938 slogs rasföreningarna för rödkulla och fjällras ihop och 
rasen svensk kullig boskap (SKB) bildades. Det var egentligen bara på pappret för aveln 
fortsatte att vara åtskiljd. År 1984 bildades Sveriges Rödkulleförening som arbetade för att en 
uppdelning skulle ske. År 2004 beslutade Jordbruksverket att ge de renrasiga rödkullorna en 
egen raskod (40) istället för raskoden för SKB (3). Man identifierade vilka djur som uppfyllde 
kraven och dessa fick byta raskod. Dock finns det fortfarande många SKB-djur med raskod 3 i 
CDB och hur många av dem som egentligen är rensiga rödkullor finns det olika åsikter om. 
Enligt uppgift från djurhållare finns det till exempel gamla semintjurar som används idag 
med raskod 3. Det har varit omöjligt dels att veta hur stort problemet egentligen är och dels 
att kunna skilja ut dessa för att använda deras data i sammanställningarna. Alla beräkningar 
i studien är gjorda utifrån djur med raskod 40. Det kan alltså finnas fler renrasiga rödkullor i 
praktiken än vad som redovisas här. 

Kvalitativa data 
Alla egenskaper registreras inte och det finns ett stort värde i att komplettera bilden från 
objektiva sifferdata med djurhållarnas egna iakttagelser om hur djuren fungerar i praktiken. 
Därför har ett antal telefonintervjuer skett enligt en frågemall där även utrymme getts för 
följdfrågor och fria diskussioner. Ett gårdsbesök har genomförts i samma syfte som 
telefonintervjuerna. 

Övrigt 
Rapporten gör inga anspråk på att vara helt vetenskaplig eller akademisk, till exempel saknas 
litteraturlista och källhänvisningar i vissa fall. Kontakta gärna författaren om du har frågor 
eller vill ha fördjupad information. 	
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Historik 
Rödkullans bakgrund finns redan väl beskriven, till exempel i rödkulleföreningens avelsplan, 
se bilaga 1, och i boken Svenska Lantraser av Håkan Hallander. 

Rödkullan blev erkänd som ras 1912 och var tidigare en vanligt förekommande koras i mjölk-
besättningar i Mellansverige och söderut i höjd med Bohuslän. Det uppskattas att det fanns 
ca 30 000 rödkullor under 1930-talet. Rasen minskade sedan markant i antal och genomgick 
under 1970-talet en ”genetisk flaskhals” då endast ett tjugotal hondjur fanns i landet. Dagens 
rödkullor härstammar alltså från ett mycket litet antal individer. Ett genetiskt tillskott skedde 
dock under 1980-talet genom inkorsning av västnorsk och östnorsk rödkulla. Även finska djur 
har importerats, men det finns uttalat i avelsplanen att rasen ska vara av svensk/östnorsk typ. 
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Bevarandearbete och avelsmål 
På grund av att rasen var nära att dö ut under 1970-talet startades ett bevarandearbete av 
framsynta entusiaster som såg värdet i att behålla rödkullans egenskaper för framtiden och 
Sveriges Rödkulleförening bildades 1984. Rödkullan är klassad som en utrotningshotad 
lantras och uppfyller samtliga kriterier för att Sverige ska ha bevarandeansvar för rasen. 
Jordbruksverket är nationell huvudman för bevarandearbetet och rödkulleföreningen har på 
uppdrag av Jordbruksverket uppgiften att till exempel upprätta en avelsplan, föra stambok 
och identifiera avelsmässigt värdefulla tjurar för spermasamling. 

De utrotningshotade raserna klassificeras i olika hotkategorier utifrån bland annat 
populationens numerära storlek. Rödkullans hotkategori är Hotad-bevarad och innebär i 
korthet att det totala antalet hondjur i avel är mellan 100 och 1000 och det totala antalet 
handjur i avel är mellan 5 och 20. För att en ras ska klassificeras som Inte i fara krävs att det 
totala antalet hondjur är mer än 1 000 och antalet handjur fler än 20 eller att den totala 
populationen består av minst 1200 individer och populationsstorleken ökar. Observera att 
det uttrycks som antal djur i avel och inte det totala antalet individer som finns, till exempel i 
CDB-registret. 

Rödkulleföreningen ansvarar också för att fastställa ett avelsmål för rasen utifrån aktuellt 
läge. I den senaste versionen av avelsplanen (2015-2019) beskrivs avelsmålet som följande: 

Målsättningen för aveln är att bredda avelsbasen och att säkra de 
viktiga egenskaperna för mjölk- och köttproduktion. Aveln ska inriktas 
mot friska och sunda djur med gott lynne och med en för rödkullan 
typisk karaktär och utseende (svensk-östnorsk typ). 

Så många rödkullor som möjligt behöver ingå i avelsarbetet eftersom 
varje djur har en unik genuppsättning. Så många kvigor som möjligt 
bör få möjlighet att kalva åtminstone en gång. Utgallring bör endast 
ske av djur med negativa egenskaper eller defekter. 

En effekt av bevarandearbetet och hotkategorin Hotad-bevarad är alltså att ingen 
produktionsinriktad selektion sker utan endast uppenbart olämpliga djur undviks i aveln. 
Därigenom behåller man den genetiska variationen i så stor utsträckning som möjligt. Inom 
rödkulleföreningen har man 
ändå valt att öppna upp för 
tankar om att i viss mån kunna 
selektera för produktions-
egenskaper. Texten ”att säkra de 
viktiga egenskaperna för mjölk- 
och köttproduktion” finns inte 
med i tidigare avelsplaner och 
kan tolkas som ett vidgat synsätt 
på bevarandearbetet. Det finns 
dock inte total samstämmighet 
kring detta. 

 	

” Produktionsförhållandena varierar mellan länder och regioner 
och över tiden och olika krav ställs på djurmaterialet. Husdjur 
som är motståndskraftiga mot vissa sjukdomar, som kan livnära 
sig på lokalt producerat foder och som är anpassade till klimatet 
kan vara avgörande för om människor kan få tillgång till 
animaliska livsmedel eller inte. Våra inhemska husdjursraser, 
som sedan länge anpassats till Sverige, kan ha egenskaper som 
passar bättre under dessa nya betingelser än vad raser från 
andra länder har.” 

Utdrag ur Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av 
svenska husdjursgenetiska resurser under perioden 2010-2020 
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Numerär storlek  
Från att det fanns ca 30 000 rödkullor på 1930-talet minskade antalet i takt med att jord-
bruket effektiviserades. Ladugårdarna fylldes med andra förädlade raser som mjölkade bättre 
och växte snabbare. Läget för rödkullorna såg dystert ut och på 1970-talet fanns bara ett 
tjugotal djur kvar. Ett restaureringsarbete påbörjades och rasen har ökat i antal sedan dess. 
År 2004 fick rödkullan en egen raskod vilket gör att man kan följa utvecklingen mer exakt. I 
diagram 1 kan man se att antalet handjur legat relativt konstant under den senaste tioårs-
perioden, men att hondjuren ökade relativt kraftigt i antal fram till 2012. Därefter kan man se 
en liten minskning. I dagsläget finns det ca 2 500 rödkullor i Sverige enligt CDB-registret.  

 

 

Diagram 1. Antal hon- och handjur av rasen rödkulla (raskod 40) under åren 2004-2014. Källa: CDB 

Av dessa ca 2 500 djur var det år 2014 ca 1 500 stycken som var anslutna till härstamnings-
kontrollen, fördelat på 378 ungdjur, 472 handjur och 662 kor.  

För de djur som är anslutna till härstamningskontrollen är det möjligt att söka stödet för 
hotade husdjursraser. Djuren ska vara minst 6 månader och kastrerade handjur är inte 
stödberättigade. Hondjur får bara betäckas eller semineras med renrasiga handjur av samma 
ras och även i övrigt ska man följa föreningens avelsplan. Stödet är ett åtagande under 5 år 
där man förbinder sig att ha minst hälften av antalet djurenheter varje år i relation till 
djurenheterna det första året i åtagandeperioden.  

I tabell 1 framgår antalet rödkullor i stödet. Under perioden 2010-2013 låg antalet relativt 
konstant mellan 1 500 - 1 700 djur med en viss ökning under 2012 vilket överensstämmer 
med ökningen av antalet djur i CDB-registret. Ökningen i stödet förbyttes mot en markant 
minskning under de två kommande åren. Det beror inte på en reell minskning av antalet 
rödkullor utan på att en ny programperiod startade i Landsbygdsprogrammet 2014 och 
under 2014 och 2015 kunde man inte gå in i en ny åtagandeperiod. De djur som redovisas för 
dessa år är alltså från de besättningar vars åtaganden låg kvar från förra programperioden. 
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Tabell 1. Antal rödkullor i stödet för hotade husdjursraser år 2010-2015. Källa: Jordbruksverket  

År Antal djur 
(ej DE) 

2010 1 594 
2011 1 562 
2012 1 702 
2013 1 639 
2014 1 029 
2015 527 
 

Geografisk utbredning i landet 
Med hjälp av CDB-registret kan man även se var i landet rödkullorna finns. Från att från 
början varit mest förekommande i Mellansverige, och kanske speciellt i Dalarna, samt 
söderut till i höjd med Bohuslän kan man konstatera att en stor del av rödkullorna numera 
finns i Skåne, men att de är relativt talrika även i de ”traditionella” områdena Västra 
Götaland, Gävleborg och Dalarna. Mer än hälften av djuren finns i något av dessa fyra län. Se 
tabell 2. 

Tabell 2. Antal rödkullor den 31/12 2014 fördelade på län. Källa: CDB 

Län Antal Procent 
Skåne län 652 26 % 
Västra Götalands 
län 

334 14 % 

Dalarnas län 184 7 % 
Gävleborgs län 165 7 % 
Kalmar län 159 6 % 
Kronobergs län 143 6 % 
Östergötlands län 119 5 % 
Uppsala län 114 5 % 
Södermanlands län 110 4 % 
Hallands län 109 4 % 
Jönköpings län 101 4 % 
Värmlands län 79 3 % 
Gotlands län 68 3 % 
Stockholms län 41 2 % 
Blekinge län 21 1 % 
Västmanlands län 21 1 % 
Örebro län 17 1 % 
Jämtlands län 10 0 % 
Västernorrlands län 6 0 % 
Norrbottens län 4 0 % 
Västerbottens län 4 0 % 
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Ett annat, lite grövre, mått på var rödkullorna befinner sig är att se var de slaktas. 
Fördelningen över landet kan ses i diagram 2 och stämmer väl överens med den geografiska 
fördelningen i CDB-registret. Slakten delas in i fyra områden enligt följande (någon mer 
detaljerad uppdelning på t ex län eller slakteri går inte att få från Jordbruksverket utan 
speciell anledning): 

Region syd: Skånes, Blekinges, Hallands och Kronobergs län 
Region Öst: Kalmar, Jönköpings, Gotlands, Östergötlands, Örebro, Södermanlands, 
Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Dalarnas län  
Region Väst: Västra Götalands och Värmlands län 
Region Nord: Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län 

 

Diagram 2. Antal slaktade rödkullor 2012-2014 och var i landet de har slaktats. Källa: 
Jordbruksverket 
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Genetisk avelsbas 
Avel i en numerärt liten ras ställer särskilda krav på att aveln sker på ett lämpligt sätt för att 
motverka inavel och bibehålla största möjliga genetiska variation.  

Även om rödkullorna har ökat i antal på senare tid är det ändå ett faktum att samtliga 
härstammar från de ca 20 individer som aveln startade om med på 70-talet. Hur mycket 
rasen än uppförökas i framtiden är det generna från dessa 20 djur de bär på. Den genetiska 
variationen kan bara ökas genom inkorsning av annan ras eller spontan mutation av gener 
hos enskilda individer. Hos rödkullan har viss inkorsning skett efter den genetiska flask-
halsen på 70-talet med framförallt norska djur som ett tillskott till avelsbasen. Även djur från 
Finland har importerats, men det är de norska som haft störst inflytande genetiskt. 

För att bibehålla den genetiska variationen är det viktigt att så stor del som möjligt av 
populationen används i avel, så att många olika djur får sprida sina gener istället för att ett 
fåtal djur dominerar. Ett enskilt djur som visar sig ha mindre bra anlag kan få stor genom-
slagskraft i en numerärt liten ras om den används mer frekvent än andra individer, det gäller 
i första hand tjurar. Det är även ett uttalat önskemål i avelsplanen att endast uppenbart 
olämpliga djur utesluts för avel men får även effekten att inget urval kan göras för 
produktionsegenskaper. 

Oavsett medvetet urval eller inte kan genvariationen även minska genom så kallad genetisk 
drift. Det innebär att en och samma genvariant försvinner ur rasen på grund av att även 
slumpmässiga faktorer kan avgöra vilka djur som reproducerar sig eller ej. I en liten popula-
tion kommer genfrekvenserna påverkas mycket mer om ett par individer försvinner ur avels-
basen, än i en stor population. Därför kan den genetiska driften förändra den genetiska 
variationen inom en numerärt liten ras förhållandevis snabbt. 

Hur den faktiska genetiska variationen 
ser ut i rasen just nu vet vi inte. Effekter 
av inavel kan till exempel ses som 
minskad fruktsamhet och ökad frekvens 
missbildningar. Det finns inget i denna 
studie som visar att rödkullan skulle ha 
några sådana problem i dagsläget. 
Tvärtom är just den goda fruktsam-
heten och friska djur något som fram-
hålls som rasens fördelar vid intervjuer 
med djurhållare. 

Vid intervjuerna har det även framkommit att man skulle vilja ha mer hjälp från rasföre-
ningen vad gäller till exempel tjurval för att undvika inavel. Även till exempel ett liknande 
system som i fjällkorasen med olika linjer som kombineras med varandra.  Att det är möjligt 
inom fjällkorna beror på att rasen har betydligt fler individer. Med rödkullornas populations-
storlek i dagsläget är det fortfarande slumpmässig parning som är avelsstrategin för att 
bibehålla genetisk variation. 

I mjölkbesättningar önskar man fler avkommebedömda tjurar än de gamla semintjurarna 
som fortfarande finns att tillgå. På grund av det låga antalet kor i kokontrollen är detta inte 
möjligt. 

” Otillräcklig kännedom om den genetiska variationen 
inom de hotade raserna försvårar möjligheten att 
planera avel i syfte att rädda dem. Även om ras-
föreningen önskar genomföra en studie i syfte att få 
reda på mer om den genetiska variationen inom rasen 
kanske studien inte blir av på grund av brist på 
ekonomiska resurser eller för att det inte finns någon 
som kan åta sig arbetet att genomföra studien.”  

Utdrag ur Delmål för husdjursgenetiska resurser åren 
2010 till 2020 
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Kännetecken och egenskaper 
Rasens namn beskriver väl dess utseende. Rödkullan är genetiskt hornlös (kullig) och färgen 
är röd i olika nyanser. Oftast helröd men vita tecken kan förekomma, dock är inte sidighet 
rastypiskt. 

Historiskt har rödkullan varit en ras som hållits för mjölkproduktion och där 
köttproduktionen har varit ett komplement till den med uppfödning och slakt av handjuren. I 
dag används den även i dikoproduktion som en ren köttras.  

Enligt avelsplanen uppskattas mjölkproduktionen till ca 5 500 kg/år vid goda betingelser. 
Rasen anses väl lämpad för en grovfoderrik foderstat. Levandevikten på kor uppskattas till 
400-650 kg och slaktvikterna varierar från 200 kg för ko och kviga och upp till 400 kg för 
tjur. 

Egenskaper som tillskrivs rödkullan är bland annat: 

Livligt temperament  Lätta kalvningar 

Gott lynne   Goda modersegenskaper 

God hållbarhet  Frihet från ärftliga defekter 

Starka ben och klövar  Goda betesdjur 

God fruktsamhet  Stor köldhärdighet 

Vid intervjuer med djurhållare bekräftas i stort sett den bilden. God hållbarhet och god 
fruktsamhet bekräftas även genom data från kokontrollen.  

De upplevs som aktiva och rörliga djur, vaksamma på förändringar i omgivningen. Det är helt 
klart egenskaper som följt med från den tiden då många djur hölls under fäbodliknande 
förhållanden ”på skogen” och behövde skydda flocken mot rovdjur och andra faror. Det finns 
delade meningar om lynnet. En del har bara goda erfarenheter av snälla och lätthanterliga 
djur medan andra anser att de kan vara lynniga och svåra att hantera. En uttryckte det som 
att ”det är ingen ”nybörjarko”. Det kan vara ett hinder för att locka nya entusiaster till rasen 
som ofta har begränsad erfarenhet av nötkreatur generellt. 

De flesta upplever rödkullan som en frisk ras utan sjukdomar. Några kan ha problem med 
mastiter, det är främst i dikobesättningar där kon helt enkelt mjölkar för mycket i förhållande 
till kalvens konsumtion, men det finns även dikobesättningar som inte alls har problem med 
detta. De vanligaste utgångsorsakerna enligt djurhållarna är dåligt lynne eller för låg 
mjölkproduktion i mjölkbesättningar. 

Vad gäller egenskaperna som betes-
djur är många positiva till att de inte 
är lika kräsna, att de inte ratar lika 
mycket och att de är effektiva sly-
röjare. Den låga vikten framhåller 
flera som en fördel på sanka beten vid 
vatten där de kan ta sig ut längre för 
att beta än konventionella köttraser. 
Däremot upplevs de inte som ”lätt-
födda”, ett argument som ibland fram-
hålls för lantraserna, utan man menar 

” Många av våra raser utgör ett levande kulturarv. 
Flera av de raser som nu trängts undan av mer 
högproducerande artfränder har en gång varit med 
och skapat det kulturlandskap vi har idag. Det är 
sannolikt så att de raser som bidragit till att skapa 
kulturlandskapet också är de som lämpar sig bäst att 
förvalta det.” 

Utdrag ur Delmål för husdjursgenetiska resurser åren 
2010 till 2020, Jordbruksverket 2009 
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att som de lika väl som andra raser måste utfodras efter behov för att producera vare sig det 
gäller mjölk eller kött. Men även att de svarar bra på korrekt utfodring, speciellt för tillväxt. 

Rödkullorna beskrivs av djurhållarna som köldtåliga men även att de i jämförelse med 
fjällkor ansätter vinterpäls senare och fäller den tidigare, den är heller inte av lika bra kvalitet 
som fjällkornas. Det verkar logiskt eftersom rödkullan har utvecklats i Mellansverige och 
därmed anpassats till ett mildare klimat än fjällkorna som haft sin huvudsakliga utbredning 
längre norrut. 
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Användningsområden 
Rödkullan utvecklades ursprungligen som en mjölkras men idag är det uppskattningsvis 
endast ca 40 rödkullor som används i ren mjölkproduktion (varav ca 20 i kokontrollen). Det 
finns ingen mjölkbesättning med enbart rödkullor utan de återfinns i ladugårdar med 
blandade raser, ofta 1-3 stycken och ibland i sällskap med några andra lantraser också. På en 
del av gårdarna där korna mjölkas håller man dem på fäbod under sommaren, i första hand i 
Dalarna. Fäboddriften är mycket positiv för lantrasernas utveckling där man kan försäkra sig 
om att de ursprungliga egenskaperna kopplade till exempelvis betessök bibehålls. 

Den allra största delen av rödkullorna idag finns i dikobesättningar och används enbart för 
köttproduktion. Det finns några stycken förhållandevis stora besättningar som har enbart 
rödkullor där rasen i sig är en del av affärsidén om att marknadsföra köttet med 
lantrasargument och hög ätkvalitet. 

Det finns också exempel på besättningar där man kombinerar mjölk- och köttproduktion. 
Det vill säga att man både mjölkar kon och låter den gå med kalven en viss del av dygnet. 

Många besättningar har bara ett litet antal djur och håller dem i första hand som hobby och 
för landskapsvård. Det finns exempel på att de med gott resultat används som hushållsko. 
Även om det är en liten andel av 
rödkullorna som finns i den typen 
av besättningar är de viktiga för att 
sprida information och göra god 
reklam för bevarandet av lantraser. 
Detsamma gäller för naturbruks-
skolor, friluftsmuseer och 4H-
gårdar där offentligheten har 
tillträde. Även om antalet djur är 
litet kan de även ha stor betydelse 
som genbank för avelsutbyte med 
andra besättningar. 

Det har inte varit möjligt att få data från Jordbruksverket som kopplar ihop individerna med 
vilken besättning de finns i. Det skulle kunna ge exaktare uppgifter på andelen djur inom 
varje användningsområde. 

  

”Rasföreningarna med dess djurägare utgör platt-
formen i avelsarbetet och står för kontinuiteten, men 
djurparker med flera når många människor som 
kanske aldrig annars skulle ha nåtts av information 
kring raserna. Det underlättar arbetet med att skapa 
engagemang för den biologiska mångfalden hos våra 
husdjur och också för att visa upp en viktig del av vårt 
kulturarv.” 

Utdrag ur Delmål för husdjursgenetiska resurser åren 
2010 till 2020 
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Hälsa 
God hälsa är en viktig egenskap för både god djurvälfärd och för produktionsresultatet. 
Hälsorelaterade egenskaper som tillskrivs rödkullorna är till exempel god hållbarhet, starka 
ben och klövar, god fruktsamhet, lätta kalvningar och frihet från ärftliga defekter. 

Det är svårt att få en samlad bild av rasens hälsoegenskaper, man får samla in, bearbeta och 
sammanställa information från olika källor. Flera av dessa egenskaper registreras i 
kokontrollen. Tyvärr är det få rödkullor anslutna och antalet besättningar i kokontrollen har 
minskat kraftigt under se senaste åren, se tabell 3. Men en högre anslutningsgrad skulle den 
statistiska säkerheten bli bättre. I förekommande fall har vi därför valt att beräkna medeltal 
på de fem senaste kontrollåren. Betydligt fler djur är anslutna till härstamningskontrollen, 
men där har vi inte lyckats få ut några uppgifter.  

Tabell 3. Antal rödkullor anslutna till kokontrollen 2010-2014. Källa: Kokontrollen, Växa Sverige. 

Kontrollår Antal besättningar Antal anslutna rödkullor 
2010 17 30,6 
2011 16 34,8 
2012 11 22,7 
2013 6 18,6 
2014 9 21,2 
 

Hälsa under livstiden 

Fertilitet 
I kokontrollen registreras uppgifter om betäckningar och kalvningar vilket ger flera mått på 
kornas fruktsamhet. Dålig fruktsamhet behöver inte vara direkt kopplat till dålig hälsa men 
det är rimligt att anta att en ko med god fertilitet bör vara förhållandevis frisk. Eftersom det 
är relativt få rödkullor anslutna till kokontrollen har vi valt att visa medeltal för de fem 
senaste kontrollåren, det vill säga 2010-2014. Även om underlaget är litet i ett statistiskt 
perspektiv visar vi motsvarande medeltal för SRB som referensnivåer. Jämfört med SRB har 
rödkullorna en minst lika god fruktsamhet och är något lättare att få dräktiga då de har ett 
lite kortare kalvningsintervall och färre inseminationer/betäckningar per hondjur. Se tabell 
4. Rödkullornas goda fruktsamhet kan också vara en effekt av att de inte drivs lika hårt som 
de högavkastande raserna.  

Tabell 4. Medeltal för fruktsamhetsrelaterade egenskaper för rödkullor, kontrollåren 2010-2014 samt 
medeltal för SRB kontrollår 2014. Källa: Kokontrollen, Växa Sverige. 

 Rödkulla SRB 
Inkalvningsålder 27,9 mån 27,9 mån 
Kalvning till 1:a ins. 83 dagar 82 dagar 
Kalvning till sen ins. 107 dagar 116 dagar 
Kalvningsintervall 12,9 mån 13,0 mån 
Ins/bet per hondjur 1,65 st 1,78 st 
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Hälsa vid slakt 

Utgångsorsaker 
I kokontrollen registreras när ett djur lämnar besättningen och orsaken till det. Utgångs-
orsakerna kan ge en viss information om det finns hälsoproblem i rasen som leder till slakt. 
Eftersom väldigt få rödkullor är anslutna till kokontrollen är underlaget ganska litet, men det 
är ändock den informationen som finns tillgänglig. 

Under kontrollåren 2010-2014, det vill 
säga de fem senaste åren, var det 68 
kor som utgångsrapporterades. Sju 
stycken såldes till liv och 61 slaktades. 
Den absolut vanligaste orsaken till 
slakt var låg avkastning. Noterbart är 
att trots att god fertilitet rapporteras 
både i kokontrollen och vid intervjuer 
med djurhållare så är tio stycken 
slaktade med utgångsorsak Ej 
dräktig/Nedsatt fruktsamhet. I övrigt 
finns det ingen dominerande orsak av 
sjukdomskaraktär som är anledning till 
slakt. I jämförelse med SRB är det en 
betydligt större andel rödkullor som 
slaktas på grund av låg avkastning medan nedsatt fruktsamhet och juversjukdomar är 
vanligare utgångsorsaker på SRB. Värt att notera är även att 5 % av de slaktade rödkullorna 
har lynne som utgångsorsak jämfört med 1 % av SRB. Se tabell 5. 

Tabell 5. De vanligaste utslagsorsakerna för rödkullekor under kontrollåren 2010-2014 samt 
jämförelse med SRB 2014. Källa: Kokontrollen, Växa Sverige. 

Utgångsorsak Antal, st % SRB % 
Låg avkastning 21 34 14 
Ej dräktig 6 10 uppg. saknas 
Juver/spenskada 6 10 uppg. saknas 
Hög cellhalt 5 8 7 
Ej angiven orsak 5 8 14 
Nedsatt fruktsamhet 4 7 20 
Juversjukdom 4 7 15 
Lynne 3 5 1 
 

Anmärkningar vid slakt 
Vid slakten registreras sådana avvikelser som ger neddrag på slaktkroppen och som kan 
indikera någon form av bakomliggande sjukdom. Jordbruksverket har tidigare lagrat dessa 
uppgifter men från och med 2010 görs inte detta längre. Därför har vi använt de uppgifter 
som registrerats på rödkullorna under åren 2007 till 2009 (flera år för statistiskt säkrare 
underlag). Där jämförelse med medeltal för annan ras varit aktuell har vi använt uppgifter 
från slaktade SRB under 2009. 
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Det var 83 % av rödkullorna som inte fick någon anmärkning alls vid slakten. 15 % fick en 
anmärkning, 1 % fick två anmärkningar och ingen fick fler än två anmärkningar. 
Motsvarande siffror för SRB var 76, 19, 4 och 1 procent. Det ger en viss indikation på att 
rödkullorna är förhållandevis friska i de avseenden som mäts vid slakten. Se diagram 3. 

 

Diagram 3. Andelen djur med anmärkningar vid slakt för rödkulla resp. SRB. Avser slaktår rödkullor 
2007-2009 och SRB 2009. Källa: Jordbruksverket 

Det är främst vuxna hondjur som får anmärkningar vid slakt och andelen ligger på samma 
nivå som SRB. Stutar och ungtjurar har en lägre frekvens anmärkningar jämfört med SRB. På 
mellankalvarna är skillnaden stor till rödkullans fördel. Dock ska det återigen beaktas att det 
statistiska underlaget är litet på rödkullorna. Se tabell 6. 

Tabell 6. Andel djur med en eller flera anmärkningar vid slakt. Uppgifterna avser 1 727 st rödkullor 
slaktade åren 2007-2009 och 118 328 st SRB slaktade år 2009. Källa: Jordbruksverket 

Kategori Rödkulla SRB 
Ko 30 % 32 % 
Ungko 27 % 28 % 
Kviga 16 % 17 % 
Stut 11 % 19 % 
Ungtjur 12 % 16 % 
Yngre tjur 19 % 20 % 
Mellankalv 12 % 28 % 
 

Kor 
De mest frekventa anmärkningarna hos korna är leverskador relaterade till parasitinfektion 
och ungefär 20 % fick någon av koderna 80, 82 eller 88. Se tabell 7. Jämfört med SRB är 
leverskadorna i samma storleksordning (17 % för SRB) även om frekvensen mellan de olika 
koderna skiljer sig en hel del. Parasitangrepp är till viss del även årsmånsrelaterade varför 
viss försiktighet bör göras vid tolkningen då rödkullans underlag är från tre år och data från 
SRB avser ett enskilt år. Några fall av pneumoni (lunginflammation) och mastit kan också 
noteras. Frekvensen av mastit är högre för SRB men något lägre för pneumoni.  
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Tabell 7. Frekvens i procent av de vanligaste anmärkningarna hos rödkullekor vid slakt år 2007-2009 
samt jämförelse med SRB-kor slaktade 2009. Källa: Jordbruksverket 

Anmärkning Kod Rödkulla SRB 
Stora leverflundran 80 8,1 1,1 
Övriga leverskador 88 7,7 12,8 
Lilla leverflundran 82 4,2 3,4 
Totalt parasitrelaterade anm. 20,0 17,3 

 
Mastit 90 4,2 7,3 
Pneumoni 64 2,3 1,7 
Abscess, lever 86 1,9 2,6 
 

Stutar 
Stutarna har en relativt låg frekvens av anmärkningar vid slakt, se tabell 8. Det är 11 % 
jämfört med 19 % av SRB-stutarna. Även här dominerar sammanslaget de parasitrelaterade 
koderna 80, 82 och 88. Det är 5,4 % som fått någon sådan anmärkning vilket är lågt med 
tanke på att de går minst två och även tre säsonger på bete där risken för parasitinfektion är 
större än på stall. Motsvarande andel för SRB-stutarna är 7,5 %.  En annan, inte helt ovanlig 
parasit på SRB, är onchocerciasis som knappast förekommer alls på rödkullorna. Leverbölder 
(abscesser) förekommer i ungefär samma utsträckning i bägge raserna. Leverbölderna är 
oftast utfodringsrelaterade på grund av hög kraftfoderandel men även tidigt skördad klöver 
kan ge samma påverkan. Pneumoni (lunginflammation) och pleurit (lungsäcksinflammation) 
får 3,5 % av SRB-stutarna anmärkning på jämfört med 0,6 % av rödkullestutarna. 

Tabell 8. Frekvens i procent av de vanligaste anmärkningarna hos rödkullestutar vid slakt år 2007-
2009 samt jämförelse med SRB-stutar slaktade 2009. Källa: Jordbruksverket 

Anmärkning Kod Rödkulla SRB 
Abscess, lever 86 2,4 2,7 
Övriga leverskador 88 2,4 2,7 
Lilla leverflundran 82 1,8 4,1 
Stora leverflundran 80 1,2 0,7 
Onchocerciasis 16 0,6 2,4 
 

Mellankalvar 
Bland mellankalvarna är det 12 % som får anmärkning vid slakt, se tabell 9. Det är en stor 
skillnad jämfört med SRB där 28 % får anmärkning. Det är också en betydande skillnad i 
vilka koder som är mest frekventa inom respektive ras. Bland rödkullorna dominerar de 
parasitrelaterade anmärkningarna, om än i låg omfattning, och bland SRB-kalvarna är 
pneumoni (lunginflammation) den absolut vanligaste orsaken till anmärkning vid slakt. 17 % 
av SRB-kalvarna får denna anmärkning jämfört med endast 1,4 % av rödkullorna. Lever-
bölder, kod 86, kan vara en effekt av hög kraftfoderandel och förekommer i betydligt högre 
utsträckning hos SRB. En orsak till de stora skillnaderna mellan raserna är säkert att SRB i 
större utsträckning föds upp intensivt på stall medan rödkullekalvarna i högre grad finns i 
dikoproduktion. Skillnaden beror alltså inte på ras utan på miljö. Men även om inte 
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kalvarnas goda hälsa är en effekt av rasen i sig är den ändå ett användbart säljargument för 
köttet. 

Tabell 9. Frekvens i procent av de vanligaste anmärkningarna hos mellankalvar av rödkulla vid slakt 
år 2007-2009 samt jämförelse med mellankalvar av SRB slaktade 2009. Källa Jordbruksverket 

Anmärkning Kod Rödkulla SRB 
Lilla leverflundran 82 3,4 0,2 
Stora leverflundran 80 1,7 0,2 
Parasitära granulom 84 1,7 0,3 
Pneumoni 64 1,4 17,1 
Abscess, lever 86 1,2 10,2 
Pleurit 76 0,5 2,4 
Övriga leverskador 88 0,2 1,7 
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Mjölk  

Mängd och innehåll 
I kokontrollen registreras bland annat mjölkmängd, samt halterna av fett och protein. Man 
kan där få en bild av rödkullans mjölkproduktion. Tyvärr är det väldigt få rödkullor som är 
anslutna till kokontrollen. Antalet har varierat mellan 20 och 30 kor per år under 2010-2014 
med en nedåtgående trend. Även antalet besättningar med rödkullor i kokontrollen har 
minskat kraftigt från 17 till 9 stycken 
under samma period. Om det beror 
på att det inte finns fler som mjölkas 
eller om det finns andra skäl till var-
för mjölkproducenter väljer att inte 
ansluta sina djur vet vi inte. Eftersom 
rödkullan i grunden är en mjölkras 
skulle det vara värdefullt för fram-
tiden att samla information om så många djur som möjligt. 

I tabell 10 kan man se att mjölkmängden har ökat med drygt 1 000 kg under de fem senaste 
åren och att den genomsnittliga rödkullan i kokontrollen mjölkar närmare 5 800 kg. Det 
stämmer ganska bra med uppgifterna i avelsplanen som anger 5 500 kg som en normal 
avkastningsnivå.  

En förklaring till ökad mjölkmängd kan vara att den är relaterad till bättre anpassad 
utfodring utifrån kons behov, men trots allt har det också under perioden slaktats ut 21 kor 
på grund av låg avkastning. Det har alltså skett ett urval mot att de högst avkastande korna i 
kokontrollen behållits och de övriga slaktats ut. Trots ökningen är det, inte förvånande, en 
stor skillnad i mjölkproduktion jämfört med en ras som SRB där man framgångsrikt bedrivit 
selektion för ökad mjölkmängd under en lång tid. Halterna av fett och protein har inte 
förändrats under dessa år och i jämförelse med SRB har rödkullan något lägre fett- och 
proteinhalt i mjölken. 

Tabell 10. Medeltal för mjölkproduktion för rödkullor kontrollåren 2010-2014 samt jämförelse med 
SRB 2014. Källa: Kokontrollen, Växa Sverige. 

Kontrollår Antal kor Mjölk, kg Fett % Prot % Fett+ 
prot kg 

ECM kg 

2010 30,6 4 594 4,24 3,44 353 4 753 
2011 34,8 4 571 4,13 3,47 348 4 669 
2012 22,7 5 083 3,99 3,44 378 5 091 
2013 18,6 5 503 4,21 3,42 420 5 654 
2014 21,2 5 759 4,00 3,48 431 5 795 
       
Motsvarande för SRB     
2014 103686 8 855 4,35 3,57 702 9 352 
 

 	

” Många före detta mjölkkoraser hålls som köttdjur, 
vilket ger ett annat selektionstryck. Viktiga egenskaper 
kan avlas bort och förloras om man vill använda rasen 
som mjölkras igen.”  

Utdrag ur Delmål för husdjursgenetiska resurser åren 
2010 till 2020 
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Mjölkens övriga egenskaper 
Mjölkens kvalitet hos individer och raser påverkas av fler genetiska faktorer än de som styr 
mängden mjölk, fett och protein. År 2006 gjordes ett examensarbete på SLU av Petra 
Umeland där hon analyserade DNA från rödkulletjurar avseende proteingenerna beta-kasein, 
kappa-kasein och beta-laktoglobulin, fettgenen DGAT1 och räkgenen FMO3. 

Beta-kasein finns i genvarianterna A1, A2, A3 och B. Djuren ärver en gen av varje förälder 
och därför kan det uppstå flera olika kombinationsmöjligheter. De vanligaste varianterna hos 
rödkullorna var A1A2 (46 %), A2A2 (29 %) och A1A1 (19%). Det är inte helt självklart vilken 
som är den mest önskvärda kombinationen. A3 finns inte hos rödkullorna, men verkar vara 
den mest önskvärda avseende mjölkavkastning, följd av A2. A1B är en positiv kombination ur 
fetthaltssynpunkt och A2 en positiv genvariant ur proteinhaltssynpunkt. Det finns forskning 
som indikerar att A1 och B skulle disponera för diabetes typ 1 och att beta-kasein av A2-
varianten därför skulle vara att föredra ur detta perspektiv. I länder som Australien, Nya 
Zeeland och Storbritannien har det därför vuxit fram en marknad för så kallad ”A2-milk” som 
marknadsförs som särskilt hälsofrämjande. Eftersom A2-genen är förhållandevis frekvent 
hos rödkullorna skulle det inte vara omöjligt att skapa en sådan nischprodukt. 

Kappa-kasein är ett protein som påverkar ostutbytet och säkerheten i ystningen positivt. 
Denna proteingen finns i genvarianterna A, B och E. Den mest önskvärda genkombinationen 
är BB. Jämfört med kombinationen AA ger BB ungefär dubbelt så stort ostutbyte. Tyvärr var 
det bara 11 % av rödkulletjurarna som hade BB och 33 procent hade AA. Den mest frekventa 
kombinationen var dock AB (34 %) varför B-varianten ändå finns ganska spridd i rasen. E-
varianten är inte önskvärd eftersom den gör att ostmassan blir lösare och att mer av proteinet 
och fettet försvinner med vasslen. Ingen rödkulletjur hade den i dubbel uppsättning (EE) 
men däremot var det ca 20 procent som hade den i enkel uppsättning (i första hand som BE). 

Beta-laktoglobulin finns i genvarianterna A och B. A-varianten kopplas till högre mjölk-
avkastning och större mängd protein (som en effekt av större mängd mjölk och inte en högre 
andel protein i procent). B-varianten har å andra sidan positiv effekt på fett- och kasein-
halten. Den ger också en bättre viskositet, ”munkänsla”,  på fermenterade produkter, till 
exempel fil och även högre ostutbyte. Inom rasen rödkulla dominerar B-varianten. Huvud-
delen av tjurarna i undersökningen, 66 %, var bärare av BB-genotypen och 28 % av AB. 
Mindre än en procent hade A i dubbel uppsättning. 

DGAT1 förekommer i varianterna A och K. Den kallas även fetthaltsgenen eftersom K-
varianten påverkar fetthalten och mängden fett i mjölken positivt. Den ger även en något 
ökad proteinhalt men en minskning av mjölk- och proteinmängden totalt sett. A-varianten är 
vanligt förekommande i de flesta mjölkraser eftersom den ger ökad mjölkmängd. Ett undan-
tag är hos rasen jersey som medvetet avlats för en mindre mängd mjölk men med mycket hög 
fetthalt. Bland rödkulletjurarna var AA-kombinationen den mest frekventa med 88 % av de 
testade tjurarna. Det var 11 % som bar på AK-kombinationen och endast 1 % som bar K i 
dubbel uppsättning, det vill säga KK. 

FMO3 är en mutation av en gen som ger ett smakfel på mjölken, liknande ruttna räkskal. 
Därför kallas den populärt ”räkgenen”. Den finns i två genvarianter, R och X och det är X i 
dubbel uppsättning som ger smakfelet. I Sverige är det bara hos SRB och rödkulla som man 
har identifierat X-genen. En hypotes är att den kom in bland rödkullorna under 60-talet då 
SRB korsades in. Dock är frekvensen inte alarmerande hög hos rödkullorna. Det var ingen av 
tjurarna i undersökningen som hade den i dubbel uppsättning, det vill säga XX, däremot var 
det 11 % som hade anlaget i enkel uppsättning och därmed kan föra det vidare till 
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avkommorna. I stora besättningar lindras effekten av en ko med smakfelet eftersom mjölken 
där späds ut med många andras kors mjölk. Eftersom rödkullorna ofta finns i mindre 
besättningar skulle en ko med uppsättningen XX få större konsekvenser där, speciellt om 
man förädlar mjölken själv i någon form. 
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Kött 
Ett mått på rödkullans egenskaper som köttproducent kan vara att sammanställa de upp-
gifter som registreras vid kontrollslakt vilket omfattar slaktvikt, fettgrupp och formklass. För 
kalvar registreras även köttfärg. Slakterierna rapporterar in dessa uppgifter för varje enskilt 
djur till Jordbruksverket som är huvudman för slakt- och klassificeringsverksamheten i 
Sverige. Genom att koppla dessa uppgifter till individen via CDB-registret kan även ålder vid 
slakt beräknas.  

Eftersom rödkullan är en numerärt liten ras har vi valt att inte titta på resultaten under ett 
enskilt år utan under de tre senaste, d v s åren 2012-2014. Det ger fler djur i varje kategori 
och ett statistiskt säkrare resultat.  

Antal slaktade djur 
Under 2012-2014 slaktades totalt 2 035 rödkullor på kontrollslakterier runt om i landet. 
Antalet i varje djurkategori framgår av tabell 11. 

Tabell 11. Antalet slaktade rödkullor uppdelat på djurkategorier under åren 2012-2014. Källa: SJV 

Kategori 2012 2013 2014 Totalt 
Tjur 12 13 17 42 
Ko 153 205 159 517 
Ungko 33 37 32 102 
Kviga 55 87 74 216 
Stut 63 70 97 230 
Ungtjur 95 111 88 294 
Yngre tjur 54 51 41 146 
Gödkalv 5 0 5 10 
Mellankalv 149 148 173 470 
Spädkalv 0 7 1 8 
Totalt 619 729 687 2 035 
 

Man kan se en svag tendens till att slakten ökat något under perioden. Den antalsmässigt 
största kategorin i slakten är kor, det är 150-200 kor om året som slaktas samt ett trettiotal 
ungkor (ko som kalvat en gång). Men slår man ihop ungnöt av bägge könen (kviga, stut, 
ungtjur och yngre tjur) är det närmare 300 djur som föds upp för ren köttproduktion och 
slaktas per år.  

Man kan även se en tendens till att slakten av stut ökar samtidigt som slakten av okastrerade 
handjur (ungtjur + yngre tjur) minskar. Av de okastrerade handjuren var det en tredjedel 
som klassificerades som yngre tjur, det vill säga uppfyllde kraven för ungnöt men var äldre än 
24 månader. Eftersom rödkullan inte är avlad för hög tillväxt och de ofta föds upp relativt 
extensivt är det naturligt att en så pass stor andel av handjuren hamnar i denna kategori. En 
annan förklaring till den stora andelen yngre tjurar kan vara att tjurarna används för 
betäckning under en säsong och sedan slaktas.  

Det är också en relativt stor andel som slaktas som mellankalvar efter en betessäsong. 
Slakten av gödkalv och spädkalv är försumbar. 
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Vi har valt att se närmare på slaktresultatet för de numerärt största djurkategorierna kor, 
mellankalvar och ungtjurar. Som jämförelse har vi valt motsvarande medelvärden för SRB. 
Syftet med jämförelsen är inte att lägga någon värdering i om den ena eller andra rasen är 
bättre som köttproducent, men det kan ändå vara intressant att jämföra med en mjölkras 
med liknande ursprung, men där det bedrivits en målmedveten selektion för (i första hand) 
mjölkproduktion under många år. 

Slaktvikt och ålder 
Att rödkullan är en ganska småväxt ras ser man av slaktvikterna, som finns i tabell 12.  

Tabell 12. Genomsnittlig slaktvikt och ålder för rödkullor slaktade år 2012-2014 samt data för SRB 
slaktade 2014. Källa: Jordbruksverket 

Kategori Slaktvikt, 
kg rödkulla 

Slaktvikt, 
kg SRB 

Uppskattad 
levandevikt 

rödkulla 
(slaktvikt x 2) 

Slaktvikt i 
procent av 

SRB 

Ålder vid 
slakt, mån 
Rödkulla 

Ålder vid 
slakt, mån 

SRB 

Ko 246 298 492 82 91,4 69,3 
Ungko 206 270 412 76 35,8 40,9 
Kviga 215 277 430 78 29,0 30,1 
Stut 260 313 520 83 27,2 29,1 
Ungtjur 242 314 484 77 19,1 19,9 
Yngre tjur 315 331 630 95 31,2 28,7 
Mellankalv 114 162 228 70 9,4 12,4 
 

Av dessa slaktvikter kan man uppskatta att den genomsnittliga kon väger runt 500 kg. Det 
har god överensstämmelse med den uppskattade levandevikten på 400-650 kg i avelsplanen.  

De ungkor som slaktas väger betydligt mindre än så, drygt 400 kg, vilket kan tolkas som att 
rödkullan växer och utvecklas långsammare än t ex rasen SRB vilket leder till att de når sin 
vuxenvikt vid högre ålder. Samtliga kategorier av rödkullor uppnår ca 80 % av vikten hos 
SRB vid slakt. Problemet med de låga slaktvikterna är att slakteriernas betalningssystem 
premierar slaktkroppar på minst 250 kg för hondjur och 275 kg för handjur, samtidigt som 
slaktkropparna ska vara relativt magra. Om man säljer i egen regi är låga slaktvikter inte ett 
lika stort problem även om ekonomin även där blir bättre av mer kött på varje djur. Det 
faktum att styckningsdetaljerna blir mindre kan kommuniceras som en fördel för 
konsumenten ”Ät mindre mängd, men bättre kött”. 

Ungdjuren är inte bara lättare vid slakt utan slaktas i allmänhet vid något lägre ålder i 
jämförelse med SRB. Undantaget kategorin yngre tjur som är drygt 2 månader äldre vid 
slakt. Å andra sidan har de då kommit upp i nästan samma slaktvikt som SRB. Det är ingen 
omöjlighet att nå de bäst betalda slaktvikterna på de övriga kategorierna av ungnöt, se bilaga 
2. Det är idag en fjärdedel av kvigorna som når en slaktvikt över 250 kg och ungefär en 
tredjedel av ungtjurarna respektive stutarna som väger över 275 kg. 

Mellankalvarna slaktas i genomsnitt hela tre månader tidigare än SRB, vilket även är en 
förklaring till den betydligt lägre slaktvikten. Eftersom klassificeringen av mellankalv inte 
utgår från ålder och vikt utan huvudsakligen bedöms utifrån slaktkroppens egenskaper (färg, 
struktur, lyster, avsaknad av bindväv) är det möjligt att de lite äldre rödkullekalvarna blir 
klassificerade som ungnöt istället och därför drar ner medelåldern på kategorin mellankalv. 
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Skillnaden skulle också kunna bero på uppfödningsmodell där rödkullan oftast föds upp som 
dikalv, medan SRB-kalvarna istället föds upp som traditionella mellankalvar på en 
spannmålsrik foderstat.  

Det är en stor skillnad på kornas slaktålder mellan raserna. SRB-korna är i genomsnitt 5,8 år 
vid slakt medan rödkullorna är hela 7,6 år i genomsnitt. Man kan spekulera i om det beror på 
att rödkullorna är friska och hållbara eller om man har hårdare produktionskrav på en SRB 
och därför slår ut de som inte håller måttet tidigare. 

I bilaga 2 visas spridningsdiagram hur slaktvikterna fördelas inom respektive kategori. Även 
om de flesta kategorier har ett tydligt viktintervall där en stor del av djuren finns kan man 
också se en stor spridning i samtliga kategorier mellan högsta och lägsta vikt. Det visar att det 
finns stora möjligheter att påverka slaktvikten och att en del djur kanske inte slaktas vid 
optimal slaktvikt utan att det även finns andra faktorer som styr när i tid slakten sker. 

 

Formklass 
På slakteriet bedöms slaktkropparnas köttinnehåll genom en bedömning av kropparnas 
form. I EUROP-systemet tillämpas 5 huvudklasser; E, O, R, O och P. Varje huvudklass 
kompletteras med + och -, vilket innebär totalt 15 formklasser. E+ är den högsta klassen med 
mest kött i förhållande till ben och den som betalas bäst eftersom köttutbytet blir störst. P- är 
därmed den lägsta formklassen. För statistiska ändamål sätts siffervärden på de olika 
klasserna så att medeltal kan beräknas. Se bilaga 3. 

Samtliga mjölkraser har generellt en låg formklass jämfört med köttraserna som medvetet 
avlats på denna egenskap. I tabell 13 ser man att rödkullorna inte är något undantag. För 
korna är formklassen helt jämförbar med SRB. Kviga och stut har en marginellt sämre 
formklass än SRB. På ungtjurarna är skillnaden något större till rödkullans nackdel. Däremot 
har yngre tjur än bättre formklass jämfört med SRB. Mellankalvarna klassar sig betydligt 
sämre, där sannolikt den lägre slaktåldern har betydelse för slaktkroppens utveckling. 
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Tabell 13. Genomsnittlig formklass för rödkullor slaktade år 2012-2014 samt data för SRB slaktade 
2014. Källa: Jordbruksverket 

Kategori Formklass rödkulla Formklass SRB 
Ko 3,9 (strax under O-) 3,9 
Ungko 3,5 (mellan P+ och O-) 3,7 
Kviga 4,3 (strax över O-) 4,7 
Stut 4,4 (mellan O och O-) 4,6 
Ungtjur 4,5 (mellan O och O-) 5,3 
Yngre tjur 5,3 (strax över O) 5,0 
Mellankalv 3,8 (något under O-) 4,8 
 

Formklassen påverkas i hög grad av arvet, det vill säga rasen, men går i viss utsträckning att 
påverka genom utfodring. Hög utfodringsintensitet av framförallt protein påverkar form-
klassen positivt och det gäller speciellt under djurets första halvår. Där har dikalvproduk-
tionen en fördel förutsatt att avvänjningen inte sker för tidigt och att kon utfodras för 
maximal mjölkproduktion.  

I bilaga 4 visas fördelningen (spridningen) av hur djuren klassar sig och där ser man att det i 
alla kategorier finns ett visst spann mellan de bästa och sämsta. Det betyder att det finns en 
genetisk variation bland djuren som man skulle kunna utnyttja ifall man valde att selektera 
för denna egenskap.  

Fettansättning 
Slaktkropparnas fettinnehåll uppskattas genom en bedömning av kropparnas fettansättning. 
I EUROP-systemet tillämpas 5 fettgrupper, betecknade med 1, 2, 3, 4 och 5. Varje huvud-
grupp kompletteras med + och -, vilket innebär totalt 15 fettgrupper. 1- är den magraste 
slaktkroppen och 5 + den fetaste. För statistiska ändamål sätts siffervärden på de olika 
klasserna så att medeltal kan beräknas. Se bilaga X. 

I slakteriernas betalningssystem gynnas relativt magra slaktkroppar eftersom konsumenten i 
butik efterfrågar det. Restauranger önskar oftast fetare slaktkroppar eftersom smaken på-
verkas positivt av mer fett i köttet. Om man säljer i egen regi kan man gärna sträva efter lite 
högre fettansättning och informera kunden om de smakmässiga fördelarna. 

I tabell 14 framgår att jämfört med SRB är rödkullekor och ungkor något fetare vid slakt. 
Ungnöten är jämförbara förutom ungtjurarna där rödkullorna är något fetare än SRB. 
Mellankalvarna är markant magrare. Det kan tyckas märkligt då de flesta föds upp som 
dikalv med god tillgång på mjölk, men beror troligtvis på den genomsnittligt lägre slaktåldern 
(rödkulla 9,4 mån, SRB 12,4 mån) då de inte hunnit ansätta så mycket fett ännu.  
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Tabell 14. Genomsnittlig fettgrupp för rödkullor slaktade år 2012-2014 samt data för SRB slaktade 
2014. Källa: Jordbruksverket 

Kategori Fettgrupp rödkulla Fettklass SRB 
Ko 8,3 (strax över 3) 7,7 
Ungko 7,5 (mellan 3- och 3) 7,1 
Kviga 8,1 (strax över 3) 8,2 
Stut 7,6 (mellan 3 och 3-) 7,7 
Ungtjur 5,7 (strax under 2+) 5,3 
Yngre tjur 6,2 (strax över 2+) 6,1 
Mellankalv 4,2 (något över 2) 5,2 
 

Fettansättningen påverkas i hög grad av slakttidpunkten. Slaktmognad i ett ekonomiskt 
perspektiv är när djurets tillväxt avtar och börjar ansätta fett istället för muskler. Vid vilken 
vikt eller ålder detta inträffar beror på flera olika faktorer, till exempel ras, kön och utfodring. 
Lätta raser som till exempel rödkulla är generellt slaktmogna vid lägre vikter och kvigor och 
stutar vid lägre vikt än tjurar vid likartad utfodring. Extensiv uppfödning ger å andra sidan 
slaktmognad vid högre vikt. För att kunna slakta vid önskvärd fettansättning kan man ha stor 
nytta av att använda sig av tidigare slaktresultat i besättningen och att träna sig i att 
slaktmognadsbedöma levande djur korrekt. 

I bilaga 5 visas spridningen (fördelningen) av fettgrupperna för de olika kategorierna. För 
samtliga kategorier av djur kan man se att det finns en variation i fettansättning, där de flesta 
har en tydlig topp där en stor del av djuren finns. Undantaget ungtjur vars utfall fördelar sig 
ganska jämt över klasserna 2- till 3. Variationen kan bero på att besättningar har olika önske-
mål om fettansättning utifrån köparnas preferenser eller att valet av slakttidpunkt sker på 
andra grunder, till exempel platstillgång. 

De flesta slakterier accepterar fettgrupper upp till 4- utan prisavdrag och det finns skäl att tro 
att man skulle kunna höja slaktvikterna på ungnöten en del utan att få fettavdrag. Bland 
kvigorna är det 13 % som är fetare än 4- och bland stut och yngre tjur är det mycket liten 
andel. Ingen ungtjur är fetare än 4-. 

Sensorisk kvalitet 
Förutom de parametrar som registreras vid slakten och styr betalningen finns det ytterligare 
en relevant parameter – ätupplevelsen! Ett samlingsnamn för dessa egenskaper hos köttet 
benämns som sensorisk kvalitet och är till exempel mörhet, saftighet, köttsmak, textur och 
marmorering. Det finns vetenskapliga metoder för att bedöma dessa, men det är vad vi vet 
inte gjort på rasen rödkulla. 

 Däremot finns ett nyväckt intresse i restaurangbranschen som upptäckt och prisar lantras-
köttets fina ätkvalitet. De enda två restaurangerna i Sverige med två stjärnor i Guide 
Michelin, Mathias Dahlgren Matsalen och Restaurant Franzén, är båda exempel på de som 
gärna serverar kött från rödkullor, just tack vare ätkvaliteten. Ett exempel på vad kocken 
Oskar Pettersson på Matsalen tycker om köttet från rödkullor finns på You Tube: 
https://youtu.be/VMbCNEIiBWc. ”Bland det bästa kött man kan få tag på” är ett av hans 
omdömen i videon. 

Marmorering är ett mått på hur mycket insprängt fett som finns i muskeln. Eftersom fettet är 
smakbärare är ett väl marmorerat kött att föredra ur smaksynpunkt. Det insprängda fettet 
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Exempel på väl marmorerad entrecote från rödkulla. 

separerar även muskelsegmenten, vilket ökar köttets mörhet. Trots brist på objektiva data 
finns ändå många som hävdar att lantraserna, rödkulla inkluderat, ofta har ett väl 
marmorerat kött.  

Marmoreringsgraden är en effekt av flera faktorer, bland annat ras, kön, ålder, utfodring och 
fettgrupp. Stutar och kvigor har mer marmorerat kött än tjurar eftersom ökad muskelmassa 
minskar marmoreringsgraden. Det insprängda fettet ökar också med åldern. Oftast har fetare 
slaktkroppar en högre marmoreringsgrad, även om det förekommer feta djur som inte alls är 
marmorerade. Generellt kan sägas att intensiv utfodring ger bättre marmorering än extensiv. 
Den som vill fördjupa sig i utfodringens påverkan kan med fördel läsa Louise Rybergs 
examensarbete nr 507 från SLU http://stud.epsilon.slu.se/7502/7/ryberg_l_141127.pdf . 

En svensk standard för bedömning av köttets marmoreringsgrad vid slakt har nyligen 
utarbetats, vilken kan bli ett hjälpmedel om man vill selektera för denna egenskap. Syftet är 
att skapa ett mervärde som lantbrukaren kan få betalt för. Man ska dock vara medveten om 
att marmoreringen endast har prismässig betydelse för biff och entrecote. 

Hängmörning är ett ytterligare sätt att öka smakupplevelsen. Det är framför allt mörheten 
som påverkas då hängmörningen innebär att en förruttnelseprocess startar så att bindväven 
bryts ner. Vid hängmörning avgår även vatten från slaktkroppen, vilket gör att smaken blir 
mer koncentrerad och tydlig. En veckas hängmörning minskar vikten på slaktkroppen med 5- 
10 procent. Den lägre vattenhalten 
gör också att köttet inte riskerar att 
bli kokt istället för stekt vid tillagning.  

Ju äldre djuret är desto längre bör det 
hängmöras. En alltför mager slakt-
kropp går inte att hängmöra alls, 
ytterligare ett argument för att inte 
slakta för tidigt. Säljer man direkt till 
kund är hängmörning i princip ett 
måste för att garantera ätkvaliteten. 
Hängmörning är dock utrymmes-
krävande för slakteriet varför det inte 
alltid är lätt att få igenom sina krav. 
Det finns dessutom livsmedels-
hygieniska regler att ta hänsyn vad 
gäller mörningstid. 

Smaken påverkas även av vad djuren 
äter. Vid smaktester går det att 
identifiera en skillnad i smak på kött 
från djur som fötts upp på enbart grovfoder, så kallas grässmak, jämfört med en foderstat 
med hög andel spannmål. Det finns delade meningar bland konsumenter vad gäller 
grässmaken, sannolikt beroende på vad man är van att äta för kött sedan tidigare. Eftersom 
rödkullan ofta föds upp extensivt med övervägande grovfoder är det en aspekt som är värd att 
uppmärksamma. 
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Ekonomi 
Det är inte rimligt att tro att det är möjligt att bevara rasen, åtminstone inte i tillräckligt stor 
omfattning, enbart med ideella krafter. Det måste finnas någon form av lönsamhet i 
produktionen för en långsiktigt hållbar bevarandestatus. Ett hållande på hobbynivå ställer 
ofta inte samma krav på lönsamhet, men för att upprätthålla tillräckligt många djur i avel 
krävs även några större uppfödare. 

Vi har visat att rödkullan i vissa avseenden har lägre produktionsresultat än andra förädlade 
raser, men samtidigt finns vinster i till exempel lägre foderåtgång och att djuren är storleks-
mässigt mindre. Lantraserna har dessutom stödet för hotade husdjursraser som en pluspost 
på intäktssidan. Därför behöver inte lönsamheten med automatik bli sämre.  

Vi har gjort kalkyler för mjölk- och köttproduktion med rödkullor där vi använt de medeltal 
för produktionsdata som denna sammanställning genererat och även jämfört med Hushåll-
ningssällskapets normkalkyler för mjölkras. Både priser på intäkter och kostnader förändras 
över tid varför dessa inte med nödvändighet inte överensstämmer med aktuell prisnivå. Det 
är värt att påpeka att dessa schablonkalkyler inte heller behöver överensstämma med den 
individuella gårdens förutsättningar och produktionsresultat. Men däremot kan de fungera 
som en mall att lägga in sina egna värden i om så önskas. 

Ekonomi mjölk 
Det är lätt att konstatera att rödkullan mjölkar mindre än de förädlade mjölkraserna och att 
intäkten därmed blir lägre. Samtidigt minskar kostnaderna och vi har därför tittat närmare 
på det ekonomiska utfallet av att ha en rödkulla i ladugården jämfört med en SRB. Under-
laget till rödkullans produktionsdata är hämtat från de uppgifter som framkommit i denna 
sammanställning och vad gäller SRB är det en normkalkyl från Hushållningssällskapet. Se 
tabell 15. En fullständig kalkyl med förklaringar finns i bilaga 6. 

Tabell 15. Exempel på produktionskalkyl för mjölkko rödkulla respektive SRB. Källa: Egna 
beräkningar samt Hushållningssällskapets normkalkyler för 2015. 
 Rödkulla 5 796 kg ECM SRB 9 500 kg ECM 
Intäkter   
Mjölk (2,60 kr/kg ecm) 13 862 22 724 
Utslagsko och livkalv 3 990 5 519 
Stöd nötkreatur + 
utrotningshotad  

2 250 800 

Summa intäkter 20 100 29 042 
   
Kostnader   
Rekrytering 2 250 4 400 
Foder 9 151 14 381 
Övrigt 4 318 5 243 
Summa kostnader 15 719 24 024 
   
TB1 4 381 5 018 
   
Arbete 7 740 9 030 
   
TB2 -3 359 -4 012 
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I jämförelse med SRB belastas rödkullan på intäktssidan framförallt av den mindre mjölk-
mängden. Dessutom blir köttintäkten på utslagskon lägre på grund av både den lägre rekry-
teringsprocenten och den lägre slaktvikten. På plussidan hamnar dock stödet för hotade 
husdjursraser som gjorde ett uppehåll 2014-2015 men som återkommer 2016. 

Den minskade intäkten balanseras upp av att många kostnader blir lägre för rödkullan. Det 
gäller till exempel rekryteringskostnaden eftersom rödkullorna inte slås ut lika tidigt som 
SRB-korna. Den mindre mjölkmängden och i viss mån även den mindre storleken resulterar i 
lägre foderåtgång. Rödkullan kräver inte heller lika mycket kraftfoder. Andra kostnader som 
blir lägre tack vare friskare djur är till exempel semin och veterinär. Vi har även räknat med 
en något lägre arbetstid per ko och år tack vare välfungerande djur och mindre ”krångel”. 

Med ett mjölkpris på 2,60 kr resulterar det i att det ekonomiska resultatet för rödkullan blir 
något bättre än för SRB-kon. Det är dock en förlustaffär att producera mjölk i båda fallen 
med ett så lågt mjölkpris. Differensen mellan raserna är ca 600 kr och man kan säga att det 
är stödet för hotade husdjursraser (1 450 kr) som fäller avgörandet till rödkullans fördel. Om 
däremot mjölkpriset ökar kommer SRB-kon att vinna på det i förhållande till rödkullan. Ett 
pris på 3,50 kr skulle till exempel resultera i att differensen mellan raserna skulle bli ca 2 400 
kr till SRB-kons fördel. 

Om gårdens förutsättningar och brukarens intresse möjliggör ekologisk mjölkproduktion 
utan alltför stora tillkommande kostnader förbättrar det resultatet i kalkylen väsentligt. 
Speciellt med tanke på att en mjölkande rödkulla kan täcka en stor del av foderbehovet med 
grovfoder där prisskillnaden inte är lika stor som på ekologiskt kontra konventionellt 
kraftfoder. 

Eftersom rödkullans mjölkmängd i kalkylen bygger på (osäkra) medeltal i kokontrollen finns 
det en potential att uppnå högre avkastning med lämpliga djur och en skicklig djurskötare. 
Dock innebär en högre avkastning att åtminstone foderkostnaden också ökar. 

Det kan finnas många goda skäl till att just mjölkproduktion med rödkullor är optimalt för 
den enskilda gårdens förutsättningar, till exempel typ av betesmark eller storlek på båspallar. 
Men det skulle krävas ett mjölkpris på ca 3,25 kr/kg för att rödkullans kalkyl skulle gå jämnt 
upp och då tillkommer stallplats, avskrivning och ränta på inventarier samt samkostnader. 
Ett rimligt tillägg på mjölkpriset för att täcka dessa kostnader är åtminstone 50 öre per kilo 
mjölk. Även om det finns förutsättningar att mjölkpriset kan stiga från nivån i kalkylen är det 
svårt att se en framtid med stabila priser i det prisläget. För den som vill satsa på mjölk-
produktion med rödkullor är alternativet att förädla mjölken själv och/eller sälja den med ett 
mervärde som någon är villig att betala för. 
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Ekonomi kött 
Även om inte rödkullan är en utpräglad köttras används den numera i stor utsträckning för 
uppfödning till slakt. Även ren mjölkproduktion resulterar i en inte oansenlig mängd kött, 
framförallt från handjuren som föds. Att föda upp handjuren som stutar är en passande 
produktionsform för rödkullorna där två eller till och med tre betessäsonger kan ingå. I 
kalkylen har vi utgått ifrån medeltal ifråga om slaktvikt, ålder och klassning för rödkulle-
stutar slaktade 2012-2014. Som jämförelse har vi valt en normkalkyl för mjölkrasstut från 
Hushållningssällskapet. Se tabell 16. En fullständig kalkyl med förklaringar finns i bilaga 7. 

Tabell 16. Exempel på produktionskalkyl för rödkullestut resp SRB/SLB-stut. Källa: Egna beräkningar 
samt Hushållningssällskapets normkalkyler för 2015. 

 Rödkullestut 27 månader SRB/SLB-stut 24 månader 
Intäkter   
Kött 8 515 10 928 
Stöd nötkreatur 1000 800 
Summa intäkter 9 515 11 728 
   
Kostnader   
Inköp kalv 2 390 2 390 
Foder inkl bete 5 336 6 089 
Övriga kostnader 2 642 2 525 
Summa kostnader 10 368 11 004 
   
TB1 -853 724 
   
Arbete 3 010 3 010 
   
TB2 -3 863 -2 286 
 

Rödkullestuten ger en lägre intäkt från köttet vilket beror på den lägre slaktvikten (260 kg) 
vilket ger färre kilo kött samt att den då inte hamnar i den bäst betalda gruppen enligt slakt-
noteringen. Eftersom rödkulletjuren är äldre vid slakt blir nötkreatursstödet något högre än 
för den mer snabbväxande SRB/SLB-stuten. Stödet för hotade husdjursraser utgår inte för 
kastrerade djur varför stutkalkylen saknar den intäkten. 

En högre slaktålder innebär fler foderdagar där även underhållsbehovet ska täckas. Trots det 
så blir rödkullestutens totala foderkostnad något lägre tack vare en mindre andel kraftfoder. 
Övriga kostnader blir något högre för rödkullan beroende på en högre strö- och energi-
kostnad i och med den högre slaktåldern. Vi räknar med en lägre veterinärkostnad eftersom 
rödkullan inte behöver avhornas. Trots den högre slaktåldern räknar vi med samma 
arbetskostnad tack vare friska och välfungerande djur. 

Med de produktionsförutsättningar vi använt går kalkylen inte ihop sig för något av alter-
nativen, och det är en differens mellan dem på ca 1 500 kr till rödkullans nackdel. Det skulle 
krävas ett pris på 47,50 kr per kilo kött för att rödkullans kalkyl skulle gå jämnt upp och då 
tillkommer stallplats, avskrivning och ränta på inventarier samt samkostnader. 
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Det finns goda förutsättningar att förbättra ekonomin i produktionen om man kan föda upp 
rödkullestutarna till högre slaktvikter eftersom både antal kilo kött och priset per kilo ökar. 
Det man då måste beakta i kalkylen är att även foderkostnaden ökar och att de behöver 
utrymme i besättningen en längre tid. Med den fina ätkvalitet som rödkullans kött har är det 
en förlust på flera sätt att låta köttet anonymiseras i slakt- och försäljningsledet. Kan man 
avsätta köttet själv i form av till exempel köttlådor är det lättare att få ”rätt” betalt för köttet, 
vilket visas i tabell 17. En fullständig kalkyl med förklaringar finns i bilaga 8. 

Tabell 17. Exempel på kalkyl för rödkullestut med försäljning av köttlådor. Källa: Egna beräkningar 
samt Hushållningssällskapets normkalkyler för 2015. 

 Köttlåda Rödkullestut 
Intäkter  
Kött, styckat, 171 kg x 135 kr/kg exkl. moms 23 085 
Stöd nötkreatur 1000 
Summa intäkter 24 085 
  
Kostnader  
Produktionskostnad 10 368 
Slakt, styckning m m 5 540 
Marknadsföring, tillstånd 298 
Summa kostnader 16 206 
  
TB1 7 879 
  
Arbete djurskötsel 3 010 
Arbete marknadsföring, försäljning 1 720 
  
TB2 3 149 
 

I kalkylen har vi utgått från rödkullestuten i den tidigare kalkylen och produktionskostnaden 
avser därför kostnaderna för att föda upp djuret. Av slaktvikten på 260 kg blir det efter 
styckning och hängmörning 171 kg kvar att sälja. Utpriset till konsument (inkl 12 % moms) 
har vi uppskattat till 150 kr per kilo, vilket bör ses som ett minimipris för premiumkött. 

Att sälja i egen regi innebär även mer kostnader, både i form av köpta tjänster för slakt och 
styckning och eget arbete med marknadsföring och försäljning. Det är lätt att underskatta 
tidsåtgången! Vi har räknat med 8 lådor per djur och 1 timmes arbete per låda för allt arbete 
kring försäljningen. 

Förutsatt att avsättningen av köttlådor är god är lönsamheten betydligt bättre än att sälja 
djuren direkt till slakteriet. Skillnaden i TB2 i detta exempel är nästan 7 000 kr per djur. 

Det lägsta pris man kan sälja för utan att göra förlust är under dessa förutsättningar ca 116 
kr/kg vilket ger ett utpris på 130 kr/kg inkl moms. Men beakta att inte kostnader för stall-
plats, avskrivning och ränta på inventarier samt samkostnader är betalda då. 
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Rödkullans framtid 
Denna studie ger upphov till en del reflektioner om vad som ska bevaras och hur det ska ske. 
För bevarandet för bevarandets skull är antalet djur och den genetiska variationen i rasen 
helt avgörande. För att antalet ska öka måste rasen vara attraktiv att hålla samtidigt som det 
finns en avsättning för produkterna vare sig det är kött eller mjölk. I nuläget finns inte ut-
rymme för selektion av egenskaper och en knäckfråga är ju om det är dagens eller möjligtvis 
gårdagens produktionsnivåer som ska bevaras eller om aveln ska stäva mot något annat för 
att göra rasen effektivare och därmed lönsammare att hålla. Vilka egenskaper ska i så fall 
förändras och vilka ska bevaras? Är de gener vi har i rasen idag från de 20 korna på sjuttio-
talet ens representativa för den ursprungliga rödkullan? Hur ska mjölkningsegenskaperna 
bevaras när så få kor mjölkas överhuvudtaget och ett ännu mindre antal är anslutna till 
kokontrollen?  Det kan finnas risk för att rasen förändras mot en större och köttigare typ om 
den i huvudsak uppförökas i dikobesättningar.  

Även om man selekterar för vissa egenskaper är det inte meningen att rasen ska ”likriktas” 
för att passa i modern produktion utan framförallt är det viktigt att behålla de egenskaper 
som skiljer sig från de förädlade raserna. Det är ju skillnaderna som gör den bevarandevärd. 
Det är många och svåra frågor som inte har några självklara svar. Det är rödkulleföreningens 
ansvar att hantera frågorna inom ramen för regelverket i bevarandeprogrammet. 

En analys över den faktiska genvariationen i rasen bör göras. Den kan vara större än den 
teoretiska som utgår från de tjugotal djur som fanns på 70-talet.  Det skulle i så fall ge ett 
ökat handlingsutrymme. Med den kunskapen skulle det gå att fatta välgrundade beslut om 
att det kanske finns utrymme för ökad selektion för produktionsegenskaper ifall man önskar 
det. Om den genetiska analysen visar en låg genetisk variation finns möjlighet att vidta 
åtgärder för att öka den innan det är för sent. 

Oavsett produktionsinriktning bör selektion för gott lynne vara fortsatt prioriterat i rödkulle-
aveln. Det finns indikationer både från djurhållare och i statistiken för utgångsorsaker att 
vissa individer inte lever upp till det goda lynnet som anges i rasbeskrivningen. Förutom att 
lynniga djur skapar merarbete i skötseln utgör de en arbetsmiljörisk för skötaren som bör 
undvikas. Dessutom kan ett rykte, ogrundat eller inte, om dåligt lynne i rasen göra att 
presumtiva nya djurhållare väljer andra raser istället. Dåligt lynne ska dock inte förväxlas 
med det livliga temperamentet som en rastypisk rödkulla ska ha. 

Det svårt att se en framtid för rödkullan när det gäller ren mjölkproduktion där volymerna är 
avgörande för lönsamhet. Det är för få rödkullor redan idag som hålls som mjölkkor för att 
bibehålla och utveckla viktiga produktionsegenskaper. Eftersom de flesta rödkullor hålls i 
dikobesättningar finns det risk för genetisk drift av egenskaper som är kopplade till mjölk-
produktion. Medvetet eller omedvetet kan det ske ett urval som istället är baserat på 
egenskaper som är positiva för köttproduktion men som kanske till och med har negativ 
effekt på mjölkproduktion 

Den analys som är gjord av rödkullans mjölk visar att den ofta saknar de goda ystnings-
egenskaperna som till exempel kännetecknar fjällkomjölken. Däremot finns genvarianterna 
hos vissa individer och det skulle därför vara möjligt att bedriva urval för detta genom 
blodprov från enskilda individer, både kor och tjurar. 

Ett framgångskoncept för mjölkproduktion är däremot att förädla och sälja mjölken själv 
med rasen som mervärde. Det gör att man blir mindre beroende av mjölkmängden eftersom 
lönsamheten ligger i förädlingsledet. Även om inte mjölken är idealisk för ostproduktion 
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finns det andra produkter som inte är beroende av ystningsegenskaperna på samma sätt. Det 
kan till exempel vara tillverkning av glass, smör och ostkaka eller varför inte pannkakor 
(kanske med ägg från lantrashöns och mjöl från lantvete). Gärna i kombination med besöks-
verksamhet och/eller annan lokal försäljning.  

Vilken ekonomisk potential finns det då i mjölken? Om vi utgår från kalkylen producerar 
varje ko 5 331 kg säljbar mjölk. Antalet mjölkande kor uppskattas till ca 40 st i dagsläget. Det 
blir ca 213 ton mjölk vilket i ost motsvarar ca 21 300 kg. Beroende på osttyp är rimligt pris till 
kund exkl moms 100-250 kr per kilo. Det ger ett totalt försäljningsvärde på mellan 2 och 5 
miljoner kr för mjölkprodukter med rödkullemjölk som råvara. 

Slaktresultaten visar att rödkullorna lämpar 
sig bra för köttproduktion. Slaktvikt, fett- och 
formklass är väl i nivå med SRB och kött från 
mjölkraserna utgör trots allt den största 
delen av svenskt nötkött. Det största proble-
met idag utifrån slaktresultaten är att djuren 
är för lätta vid slakt för att uppnå högsta 
betalning, men resultaten visar också att 
rasen har potential att uppnå den utan att bli 
för feta. Antingen genom mer intensiv 
utfodring eller genom att föda upp djuren 
någon månad till. Även om rasen är en 
lantras som ofta föds upp extensivt kan det 
inte vara fel att utnyttja rasens genetiska 
potential för tillväxt hos varje djur.   

De omvittnat goda ätegenskaperna finns redan i rasen och kan även påverkas av utfodring 
och slakthantering, t ex långsam tillväxt, stor andel bete och grovfoder samt hängmörning. 
Det gör att den största vinsten görs genom att sälja det i egen regi som kvalitetskött med känt 
ursprung på en lokal marknad och till exklusiva restauranger. Det finns även andra 
egenskaper hos rasen som kan användas i marknadsföringssyfte, till exempel den goda 
hälsan framförallt hos kalvarna.  

Även om uttalanden från kockar med hög status är värdefulla vore det intressant att 
genomföra en vetenskaplig sensorisk analys på kött från lantraser jämfört med förädlade 
raser. Det skulle ge än mer tyngd i marknadsföringen av lantrasernas kött. 

Vilket försäljningsvärde har då köttet ifall det inte skulle säljas som anonym köttråvara till 
slakteriet utan med känt ursprung direkt till kund? Om vi utgår från antalet slaktade djur 
2014, summerar slaktvikterna och drar ifrån vikten som går bort vid styckning och häng-
mörning återstår ca 97 000 kg säljbart kött. Styckningsdetaljerna kommer att betinga olika 
pris, men om man utgår ifrån att sälja allt som köttlådor á 135 kr per kilo exkl moms blir det 
totala försäljningsvärdet ca 13 miljoner kr för kött från rödkullor.     
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Såväl produkter från mjölk 
som från kött bör marknads-
föras tydligare med rasen 
som säljargument. Jämför 
till exempel med frukt där 
sorten alltid anges som en 
självklarhet, ex Ingrid Marie 
på äpplen, King Edward på 
potatis, så är rasen ett 
outvecklat säljargument 
inom mjölk och kött.  

I Dalarna har rasen alla förutsättningar att marknadsföras som en ”landskapsko”, inte minst 
med tack vare den faluröda färgen. Där finns en lång tradition av besöksnäring och hög 
betalningsvilja. 

En gemensam satsning för att utveckla varumärket Rödkulla kan göras av rasföreningen. 
Man måste hitta den minsta gemensamma nämnaren som producenterna kan enas om. I det 
här fallet bör det vara rasen samt medlemskap i föreningen. En gemensam broschyr och 
kanske en konsumentinriktad hemsida kan tas fram tillsammans med klistermärken som kan 
appliceras på förpackningarna. Varumärkesbyggandet bör även kombineras med 
utbildningsinsatser för djurhållare, vare sig de är befintliga eller presumtiva förädlare och 
försäljare. 

Rödkullans betydelse för 
landskapsvård ska inte 
heller underskattas. 
Effekten av den kan komma 
hela samhället tillgodo 
genom att befintliga betes-
marker kan hållas fortsatt 
öppna och att gamla betes-
marker kan restaureras. Det 
vore önskvärt att kommuner 
och länsstyrelser kunde 
föregå med gott exempel och 
speciellt efterfråga lantras-
djur för att beta offentliga marker på förmånliga villkor för djurhållarna. Avtalen måste även 
vara tillräckligt långsiktiga för att djurhållarna ska vilja satsa på denna typ av betesdjur. Det 
behövs informationsinsatser för att utbilda beslutsfattare i dessa frågor.  

” Djurets rastillhörighet och dess betydelse för produktens 
egenskaper är ingenting som man sammantaget och aktivt 
har utvecklat i marknadsföringssammanhang. Intressant är 
emellertid att observera att i våra frukt-, rotfrukt- och 
grönsaksdiskar i affärerna återfinns exempelvis noggrant 
sortmarkerade potatisar och äpplen, men att det i mejeri- 
eller charkavdelningen inte alltid markeras vilken ras 
mjölken, osten eller köttet kommer från.”  

Utdrag ur Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av 
svenska husdjursgenetiska resurser under perioden 2010-2020 

”Då de svenska lantrasdjuren bidrog till skapandet av det kulturlandskap som idag inrymmer ett stort 
antal hotade djur- och växtarter, är det lämpligt att lantraser nyttjas som betesdjur vid skötsel av natur-
reservat eller andra områden med höga naturvärden. Lantraser kan anses vara speciellt lämpade på 
sådana marker, dels på grund av sin betesteknik, dels på grund av sin kulturhistoriska plats i land-
skapet.”   

Utdrag ur Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska husdjursgenetiska resurser under 
perioden 2010-2020 
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BILAGA 1 

Avelsplan 
– Plan för avel med mjölk- och köttboskap av rasen svensk Rödkulla 

Rasen svensk Rödkulla (RK) 

Rödkullan erkändes officiellt som ras år 1912. Under delar av 1930-talet fanns det omkring 
30 000 rödkullor, utbredda i stora delar av Mellansverige och söderut till i höjd med södra 
delen av Bohuslän. 

År 1938 slogs rasföreningarna för rödkulla och fjällras samman och resultatet av detta blev en 
ny förening som benämndes Föreningen för Svensk Kullig Boskap (SKB). Fortfarande fanns 
det dock framsynta djurägare som värnade den renrasiga rödkulleaveln. Under 1950-talet 
hade dock antalet rödkullor minskat så kraftigt att man fick problem med tjurrekryteringen. 
Detta avhjälptes tillfälligt genom import av tjurar från den västfinska rödkullerasen. 

I slutet av 1970-talet hade antalet rödkullor minskat katastrofalt och resterna av rasen upp-
gick enligt en inventering 1977 till endast 23 hondjur. Innan intresset för rasen började öka 
1979 fanns endast 18 hondjur kvar. I detta läge gick Rhedinska stiftelsen in och bekostade 
spermasamling på två tjurar, Pelle och Olle samt köpte in en tjurkalv, Pompe som sedermera 
spermasamlades på Nordavel. 1981 importerades ett antal hondjur och sperma efter tre 
tjurar av den västnorska rödkullerasen. 1982 importerades en hel besättning östnorsk röd-
kulla. Under 80-talet och tidigt 90-tal samlades sperma i fält från ett antal tjurar i samarbete 
med Elitsemin. Flera tjurkalvar köptes också in till Nordavel och spermasamlades där. På 
senare år har ett antal tjurar spermasamlats på Alebäck, samt ett mindre antal i numera 
Viking Genetics regi. 

Den slutgiltiga bekräftelsen på att rödkullan var en egen ras kom 2004 då Jordbruksverket 
åsatte rasen en egen raskod (40) 

Antalet rödkullor i Sverige har under de senaste 10 åren stadigt ökat fram till år 2012. Där-
efter har en liten tillbakagång skett av antalet djur. 2014 fanns ca 1600 hondjur och under 
2015 har det fötts drygt 700 rödkullekalvar. Förutom privattjurar finns 70 semintjurar för 
allmän användning och eller i genbank. 

Sveriges Rödkulleförening 

Avelsföreningen för djurägare med rödkulla bildades år 1912. Efter sammanslagningen av 
rasföreningarna för rödkulla och fjällras till SKB år 1938,utgjorde rödkulleföreningen en 
avdelning inom SKB-föreningen. 1984 upphörde detta samarbete och föreningen Sveriges 
Rödkulleförening bildades. Arbetet har sedan dess inriktats på att bevara och öka intresset 
för rasen i landet. 

Föreningen har i samverkan med olika aktörer sedan 80-talet sett till att samla och i genbank 
lagra sperma från lämpliga handjur. Antalet rödkullor i landet och spermatillgången från olika 
tjurlinjer bedöms nu vara så stor att någon import av västfinsk och västnorsk rödkulla inte 
längre är aktuell. Föreningen har beslutat att endast djur som är anslutna till officiell 
härstamningskontroll, vilken för vår del även benämns ”Huvudavdelningen av stambok för 
Svensk Rödkulla” skall ingå i Riksstamboken för rödkullor. 

Medlemskontakt sker genom vår medlemstidning ”Rödkullan” vilken utkommer med 4 nr/år 
samt med vår aktuella och informativa hemsida: www.rodkullan.se. 
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Identifiering och registrering av djur 

Identifiering och registrering av djur skall ske enligt de regler som finns i Statens Jordbruks-
verks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur samt de 
kompletterande regler för härstamningsregistrering och faderskapsbestämning som gäller för 
officiell kontroll. 

Rasens kännetecken 

Rödkullan är en hornlös mjölkras, som med fördel även används i extensiv köttproduktion på 
grund av dess höga köttkvalitet. Endast lösa hornnabbar får förekomma. Färgen är röd i olika 
nyanser, oftast helröd, men vita tecken förekommer såsom vitt juver, stjärn, strumpor, vitt huvud 
(s.k. hjälmighet) samt brokiga djur. Sidighet är däremot inte rastypiskt och därför inte godkänt. 

Kännetecknande för djur av rödkullerasen är ett livligt temperament, ett gott lynne, god 
hållbarhet, starka ben och klövar, god fruktsamhet, lätta kalvningar, goda modersegenskaper 
och, så vitt man idag känner till, frihet från ärftliga defekter. 

Levandevikten på kor varierar mellan 400-650 kg och mjölkproduktionen ligger vid goda 
betingelser på ca 5500 kg /år och är bäst lämpad i produktion med hög grovfoderandel. 

Slaktvikterna varierar mellan 200-300 kg på kviga/ko/stut, och på tjur upp till 400 kg. 

Rödkulledjuren är mycket goda betesdjur. De visar stor köldhärdighet och kan med fördel 
vistas ute även under den kalla delen av året om miljöförhållandena i övrigt medger detta. 

Avelsmål 

Målsättningen för aveln är att bredda avelsbasen och att säkra de viktiga egenskaperna för 
mjölk- och köttproduktion. Aveln skall inriktas mot friska och sunda djur med gott lynne och 
med en för rödkullan typisk karaktär och utseende (svensk-östnorsk typ). 

Så många rödkullor som möjligt behöver ingå i avelsarbetet eftersom varje djur har en unik 
genuppsättning. Så många kvigor som möjligt bör få möjlighet att kalva åtminstone en gång. 
Utgallring bör om möjligt endast ske av djur med negativa egenskaper eller defekter. 
Exempel på detta kan vara lynnesfel, eller juver- eller spenform som försvårar mjölkning eller 
kalvens möjlighet att dia från juvret. 

Avelsarbetets genomförande 

Rasens fortplantning baseras på naturlig parning och på artificiell insemination. 

Andra former av artificiell fortplantning eller hjälp till fortplantning (t.ex. överföring av 
embryon) är inte tillåten. 

Bevarandet sker i huvudsak in situ, men i samarbete med Jordbruksverket sker c:a vart 
tredje år en spermasamling av två till tre tjurar för ex situ bevarande i frysta genbanken. 
Urval av tjurar till denna samling sker dels på härstamning, men till tjurmödrar skall väljas kor 
med för rasen betydelsefulla egenskaper. 

En för vårt avelsarbete, betydelsefull undersökning av genetiskt variation av betydelse för mjölk-
kvalitet i Rödkullerasen har genomförts i samarbete med SLU, Jordbruksverket och Svensk Avel. 

Samtliga semintjurar testades med avseende på mjölkproteingenerna beta-kasein, kappa-
kasein och beta-laktoglobulin samt ytterligare två gener av betydande effekt på mjölkens 
sammansättning och kvalitet nämligen ”räkgenen” FMO3 och ”fetthaltsgenen” DGAT1. 
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Denna undersökning kan användas i de fall djurägare till mjölkande rödkullor önskar ha en 
möjlighet att förbättra sin besättning avseende anlag för exempelvis högre ostutbyte, i det fall 
man har en småskalig mejeriproduktion på exempelvis fäbod. Man kan även ta hänsyn till 
denna undersökning vid val av nya semintjurar, och i mån av ekonomiska möjligheter även 
provta tilltänkta semintjurar.  

För att underlätta för medlemmen/djurägaren vid försäljning, köp samt byte av djur har 
föreningen en mycket uppskattad Livdjursförmedling, med en förtroendevald kontaktperson. 
Annonsering sker i vår medlemstidning och på vår hemsida. 

2006 fastställdes stamboksföringsregler för nötkreatursrasen Svensk Rödkulla (RK). 
Reglerna består av två avdelningar där den första ”Huvudavdelningen av stambok för 
Svensk Rödkulla” överensstämmer med bestämmelserna i officiell härstamningskontroll, och 
den andra avdelningen ”Riksstambok för Svensk Rödkulla” till vilken kan föras djur som upp-
fyller kraven i huvudavdelningen samt de rasvisa krav, t.ex. högre krav på rasrenhet, som 
beslutas av styrelsen för Sveriges Rödkulleförening (huvudmannen). 

Föreningen har även ett eget härstamningsregister sedan ca 30 år tillbaka, f.n. är ca 4700 
djur registrerade, för att på ett korrekt sätt kunna följa släktskapsförhållanden och därmed ha 
kontroll över och i möjligaste mån förhindra inavel. 

Registret har även betydelse som historik . Säkerhetskopieringen sker automatiskt i systemet 
och kopiorna bevaras i bankfack och brandsäkert kassaskåp. 

För att ytterligare säkra en effektiv framtida avel är målsättningen att: 

1. eftersträva största möjliga genetiska variation i urvalet av tjurar. Detta innebär att avels-
tjurar bör rekryteras efter största möjliga antal tjur- och moderlinjer. Privattjurar är 
godkända för avel om de fyller de krav på rasrenhet som föreningen bestämmer.  

2. fortsätta att uppmuntra användningen av privata tjurar. 

3. alla djur inom rasen skall vara anslutna till officiell härstamningskontroll. 

4. vidta åtgärder som underlättar för och motiverar djurägarna att arbeta för 
avelsmålsättningen. 

5. kontinuerligt informera om avelstjurar och lämpliga parningar. 

6. verka för en effektiv och rationell organisation för rekrytering av semin- och andra 
avelstjurar samt distribution av sperma. 

7. föreningen genom gårdsbesök, telefonrådgivning och information i tidskrifter bistår 
djurägarna med råd om exteriör, avel samt övriga skötselfrågor. 

8. vid behov informera och utbilda husdjursföreningarnas personal. 

 
Avelsplanen har tagits vid styrelsesammanträde den 2014-09-28 samt reviderats  
den 2014-10-09 samt den 2015-11-16 och gäller från 2015-01-01 till och med 2019-12-31. 
 
Sveriges Rödkulleförening den 2015-11-16 
 
Elizabeth Rydström, Ordförande  	
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BILAGA 2 

Fördelning av olika slaktvikter för respektive kategori. Slakt 2012-2014. 
Källa: Jordbruksverket 
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Diagram 3. Kvigor 

 

 

Diagram 4. Stutar 

 

0

10

20

30

40
A
n
ta
l

Slaktvikt

0

10

20

30

40

50

60

A
n
ta
l

Slaktvikt



40 

 

Diagram 5. Stutar 

 

 

Diagram 6. Yngre tjurar 
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Diagram 7. Mellankalvar 
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BILAGA 3. 

Omräkning av fett- och formklass 
 

Tabell 1. Formklasser och fettgrupper samt siffervärden som används för beräkning av genomsnitt. 

Formklasser Formklasser  
i siffror 

Fettgrupper Fettgrupper  
i siffror 

E+ 15 1- 1 
E 14 1 2 
E- 13 1+ 3 
U+ 12 2- 4 
U 11 2 5 
U- 10 2+ 6 
R+ 9 3- 7 
R 8 3 8 
R- 7 3+ 9 
O+ 6 4- 10 
O 5 4 11 
O- 4 4+ 12 
P+ 3 5- 13 
P 2 5 14 
P- 1 5+ 15 
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BILAGA 4. 

Fördelning av olika formklasser för respektive kategori. Slakt 2012-2014. 
Källa Jordbruksverket 
 

 

Diagram 1. Kor 
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Diagram 3. Kvigor 

 

 

Diagram 4. Stutar 
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Diagram 5. Ungtjurar 

 

 

Diagram 6. Yngre tjurar 
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Diagram 7. Mellankalvar 
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BILAGA 5. 

Fördelning av olika fettgrupper för respektive kategori. Slakt 2012-2014. 
Källa Jordbruksverket 
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Diagram 3. Kvigor 

 

 

Diagram 4. Stutar 
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Diagram 5. Ungtjurar 

 

 

Diagram 6. Yngre tjurar 
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Diagram 7. Mellankalvar 
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BILAGA 6. 

Exempel på produktionskalkyl för mjölkko resp. SRB.  
Källa: Egna beräkningar samt Hushållningssällskapets normkalkyl för 2015. 
 

  

PRODUKTIONSKALKYL 2015 RÖDKULLA UPPBUNDNA
Förutsättningar: 245 dagar på stall, egen spannmål, 40-50 uppbundna rödkullekor.

Jämförelse med standardkalky l SRB/SLB
© 

Avkastning 57 95 kg ECM Av kastning 9500 kg ECM

Intäkter Enhet Kv ant. Pris Kronor Kvant. Pris Kronor
Lev  mjölk kg 5 331 2,60 13 862 kr 8 7 40 2,60 22 7 24 kr

 Kött utslagsko (5 % kass) st 25% 7  97 5 1 994 kr 40% 9 281 3 7 13 kr
Liv kalv  tjur, 5 % dödlighet kg 0,47 5 2 100 998 kr 0,47 5 2 100 998 kr
Liv kalv  kv iga, 5 % dödlighe kg 0,47 5 2 100 998 kr 0,47 5 1 7 00 808 kr
Stöd st 1 800 2 250 kr 800 kr

Summa intäkter 20 100 kr 29 042 kr
( totala intäkter ) 3,77 kr/kg 3,32 kr/kg

Direkta produktionskostnader

Rekrytering djur  

Kalvfärdig kv iga st 25% 9 000 2 250 kr 40% 11 000 4 400 kr

Foder  

Mjölknäring kg 35 19,05 667  kr 35 19,05 667  kr

Ensilage kg ts 2 200 1,23 2 7 06 kr 2 519 1,23 3 098 kr

Bete på åkermark kg ts 1000 1,27 1 27 0 kr 1250 1,27 1 588 kr

Spannmål egen kg 1 020 1,41 1 438 kr 2 385 1,41 3 363 kr

Koncentrat kg 7 84 3,52 2 7 60 kr 1  460 3,52 5 139 kr

Mineraler kg 24 8,25 198 kr 32 8,25 264 kr

Foderberedning/kg spm kg 1 020 0,11 112 kr 2 385 0,11 262 kr

Sum m a direkta kostnader 11 401 kr 18 7 81 kr

Bruttoresultat 8 700 kr 10 260 kr

Övriga rörliga kostnader

Strö kg 319 0,7 0 223 kr 319 0,7 0 223 kr

Semin och kokontroll st 0,96 1  190 1 142 kr 1 1  265 1 265 kr

Veterinär, medicin st 0,8 7 95 636 kr 1 7 95 7 95 kr

Div. husdjur st 1 ,00 850 850 kr 1 900 900 kr

Energi kWh/kg mjölk kWh 637 ,5 1 ,08 687  kr 1045 1,08 1 127  kr

Underhåll stallinventarier st 1 150 150 kr 1 150 150 kr

Ränta rörelsekapital  (faktor)> 0,2 20 467 5,0% 205 kr 27  608 5,0% 27 6 kr

Ränta djurkapital      (faktor)>> 1 8 488 5,0% 424 kr 10 141 5,0% 507  kr

Sum m a öv riga prod.kostnader 4 318 kr 5 243 kr

(rörlig prod.kostnad) 2,95 kr/kg 2,75 kr/kg

Täckningsbidrag 1 4 382 kr 5 018 kr

Arbetskostnader + fasta kostnader ( inv entarier)

Arbete tim 36 215 7  7 40 kr 42 215 9 030 kr

Inventarier ( avsk + ränta) st 0 kr 0 kr

Sum m a arbetskostnader 7  7 40 kr 9 030 kr
(arbetskos tnad) 1,45 kr/kg 1,03 kr/kg

Täckningsbidrag 2 -3 358 kr -4 012 kr

Fasta kostnader 

Stallplats (arrende) st 1 0 0 kr 1 0 0 kr

Sum m a fasta kostnader   0 kr   0 kr

Täckningsbidrag 3 -3 358 kr -4 012 kr
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FÖRUTSÄTTNINGAR RÖDKULLA UPPBUNDNA, EGEN SPANNMÅL 
40 uppbundna, rödkullekor (vikt ca 500 kg). Egen spannm ål.

INT ÄKT ER

Mjölk

Kött utslagsko Pris enl notering Skövde Slakteri v  35 1015, beräknad efter 250 kg v ikt och klassning O-.

Livkalvar Rekommendation från rödkulleföreningen: Kviga/tjur 12 veckor ev . avvand 17 00-2500 kr.
Förmedlingsavgift 40 kr/kalv .

Stöd Hotade husdjursraser och nötkreatursstöd. Inget stöd 2015. Uppskattad summa för 2016.

KOST NADER

Rekry teringsdjur Enl rek. från rödkulleföreningen: Kor: från förstakalvare och upp till 10 år 7 000-10 000 kr 
(Friska med bra ly nne och ev . dräktiga. Följer kalv  med v id sidan skall det läggas på priset)

Mjölknäring Pris för kalvnäring, 19,9 MJ/kg.

Foder

Underhåll 23 690 MJ + dräktighet 1  400 MJ + 5,4 MJ/kg ECM + kroppsfett/tillväxt 4000 MJ.
52 920 MJ. I kalky len är 10 % överutfodring beaktad.

Grovfoder Produktionskostnad för egenproducerat grovfoder (10,5 MJ/kg ts och 120-130 g rp/kg ts).
Pris på grovfoder enligt Hushållningssällskapet Bidragskalky ler 2015, växtodling.

Spannm ål Alternativvärde på egen spannmål med 11 ,6 MJ, 105 g råprotein och 7 9 g AAT/kg.
Givan är avpassad efter mjölkmängden och laktationsstadiet.

Koncentrat Köpt koncentrat anpassat till avkastningsnivån och ensilagekvalitén.
Inklusive frakt och gällande rabatter. Levererad mängd motsvarar lager för ca 2 mån.

Mineraler Mineralfoder anpassat till foderkvalitén. Priset gäller för den mest sålda i säck på pall.

Strö 1 ,3 kg halm/dag under stallperioden till produktionskostnad.

Sem in-kontroll Medelpris för 1 ,64 semineringar i snitt, 30% ungtjur och 7 0% avkommebedömd, 
timdebitering samt avgift för ny påbörjat djur. Enligt Växa Sverige prislista.
Djurägarsemin sänker semin kostnaden med upp till 25 %.

Veterinär, m edicin 80 % av  kostnaden för SRB tack vare bättre hälsa

Div. husdjur Kostnad för tillbehör som t.e.x . spengummi, klövverkning, spendoppningsmedel m.m. 

Energi

Underhåll Uppskattat underhållsbehov  i ett normalstall för utfodring och utgödsling.

Arbete Dagliga rutiner 36-42 timmar, plus veckojobb 2 tim, underhåll och administration 1  tim.

Mjölkavkastningen i kokontrollen för för rödkulla kontrollåret 2014. 
Mejerilev . 8 % lägre än resultatet från kokontrollen. 

Foderbehov  enligt formeln:

Stor variation mellan åren och gårdar. Förbrukningen enligt Gunnar 
Hadders, energirådgivare HS Konsult AB. Medelpris för region SE3, 35 
öre/kWh + elcertifikat 3,5 öre + 29,3 öre elskatt. Elnätabonnemang 
beroende på säkringsnivån och avtal. Huvudsäkringen är 60 ampere. 

Eventuella kostnaden för avby tarserv ice tillkommer.
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BILAGA 7. 

Exempel på produktionskalkyl för rödkullestut resp. SRB/SLB-stut.  
Källa: Egna beräkningar samt Hushållningssällskapets normkalkyl för 2015. 
 

  
PRODUKTIONSKALKYL 2015 RÖDKULLESTUT 27 MÅNADER

Förutsättningar: Genomsnittlig tillväxt: 590 g/dag
Inköp v id 3 månader. 24 månaders uppfödningstid slaktas v id 27  mån.
Jämförelse med standardkalky l för SRB/SLB-stut

Rödkullestut 27  månader SRB/SLB-stut 24 månader

Djupströ och bete Djupströ och bete

Intäkter Enhet Kvant. Pris Kronor Kv ant. Pris Kronor
 Kött  Stut kg 260 32,7 5 8 515 kr 310 35,25 10 928 kr

Stöd 1 000 kr 800 kr

Summa intäkter 9 515 kr 11 728 kr
(totala intäkter) 36,60 kr/kg 37,83 kr/kg

(varav bidrag) 0,00 kr/kg 0,00 kr/kg

Direkta produktionskostnader

Inköp djur  
Inköp tjurkalv st 1 2 100 2 100 kr 100 21,00 2 100 kr
Förmedlingsavgift st 1 290 290 kr 1 290 290 kr

Foder
Mjölknäring kg 0 19,05 0 kr 10 19,05 191 kr
Kalvpellets, färdigfoder kg 90 4,05 365 kr 100 4,05 405 kr
Ensilage kg ts 2105 1,23 2 589 kr 1945 1,23 2 392 kr
Bete på åkermark kg ts 800 1,27 1 016 kr 880 1,27 1 118 kr
Bete hagmark kg ts 800 0,68 544 kr 880 0,68 598 kr
Spannmål egen kg 400 1,41 564 kr 7 7 0 1,41 1 086 kr
Foderbered/kg spm kg 400 0,11 44 kr 7 7 0 0,11 85 kr
Mineral kg 26 8,25 215 kr 26 8,25 215 kr

Sum m a direkta kostnader 7  7 26 kr 8 47 9 kr

Bruttoresultat 1 789 kr 3 249 kr

Övriga rörliga kostnader
Diverse 

Strö kg 1460 0,7 0 1 022 kr 1186 0,7 0 830 kr
Veterinär, medicin st 1 200 200 kr 1 27 5 27 5 kr
Div . husdjur st 1 85 85 kr 1 85 85 kr
Energi kwh 267 1,08 287  kr 233 1,08 251 kr
Underhåll stallinventarier st 1 200 200 kr 1 200 200 kr

Ränta rörelsekapital  (faktor) 1 ,2 10 141 5,0% 608 kr 10 7 40 5,0% 644 kr
Ränta djurkapital      (faktor)> 2,00 2 390 5,0% 239 kr 2 390 5,0% 239 kr
Sum m a övriga prod.kostnader 2 642 kr 2 525 kr

(rörlig prod.kostnad) 39,88 kr/kg 35,50 kr/kg

Täckningsbidrag 1 -853 kr 724 kr

Arbetskostnader + fasta kostnader ( inv entarier)

Arbete tim 14 215 3 010 kr 14 215 3 010 kr
Inv entarier ( avsk + ränta)

tim
Sum m a arbetskostnader 14 3 010 kr 14 3 010 kr

Täckningsbidrag 2 -3 863 kr -2 286 kr

Fasta kostnader 

Stallplats (arrende) st 1 0 kr 1 0 kr
Sum m a fasta kostnader   0 kr   0 kr

Täckningsbidrag 3 -3 863 kr -2 286 kr
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FÖRUTSÄTTNINGAR RÖDKULLESTUT 27 MÅNADER

Genom snittlig tillväxt 590 g/dag enligt förutsättningar i kalky l. T vå betesperioder á 4 m ånader.

INT ÄKT ER

Kött

Stöd Nötkreatursstöd. Uppskattad summa för 2016. Hotade husdjursraser ej för kastrerade djur. 

KOST NADER

Inköp djur Enligt rek. från Rödkulleföreningen: Kviga/tjur 12 veckor ev . avvand 17 00-2500 kr.
Förmedlingsavgiften bygger på 11-20 kalvar/leverans.

Foder I kalky len är 10 % överutfodring beaktad. Energiåtgång 44 500 MJ enl förutsättningar ovan.

Foderstat rödkulla från 3 månader:

Kalvpellets 1  kg/dag i 3 månader

Spannmål 1  kg/dag från 6 månader förutom 8 månaders bete

Ensilage och bete fri tillgång

Grovfoder Kostnad för egenproducerat grovfoder.
Vallfoder med 10,5 MJ och 120 g smb råprotein per kg ts på stall.

Spannm ål Alternativvärde för eget spannmål med 11 ,6 MJ och 7 8 g AAT/kg foder.

Foderberedning Kostnad för foderberedning beräknad med utgångspunkt från gårdskalky ler.

Utgångspunkt från beredning av  ca 100 ton spannmål.

Strö 3 kg/dag under stallperiod i djupströbädd.

Veterinär-m edicin Kastration och avmaskningsmedel enligt distriktsveterinär och apotek (ej avhorning). 
Priset gäller för behandling av  10 tjurkalvar per veterinärbesök.

Div. Husdjur Kostnad för tillbehör i produktionen. 

Energi

Underhåll Normvärde för underhåll av  stall.

Arbete Dagliga rutiner 11  timmar, underhåll och administration 2,5 timmar.
Djupströbädd ökar antalet timmar med 0,5.

260 kg slaktv ikt, klassning O. Pris enl notering Skövde Slakteri v  35 1015. 
Kontraktstillägg kan förhandlas med köparen. Påverkas av  en mängd faktorer, 
exempelv is ras, antalet leveranser per år, djurantalet per gång och efterfrågan.

Stor variation mellan åren och gårdar. Medelpris för region SE3, 35 öre/kWh + elcertifikat 
3,5 öre + 29,3 öre elskatt. Elnätabonnemang beroende på säkringsnivån och avtal. 
Huvudsäkringen är 60 ampere. Kostnaden för elöverföringen beror på förbrukningen. 
Nätkostnaderna uppskattade till 40 öre.
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BILAGA 8. 

Exempel på kalkyl för rödkullestut med försäljning av köttlådor.  
Källa: Egna beräkningar samt Hushållningssällskapets normkalkyler för 2015. 

 

PRODUKTIONSKALKYL 2015 KÖTTLÅDA RÖDKULLESTUT
Förutsättningar: Egen försäljning i köttlåda av  rödkullestut direkt till konsument

Försäljning 1/8-delar, matmoms (12 %) tillkommer v id försäljning till privatperson

Helfall 260 kg (50 % slaktutby te, av  detta är 7 3% detaljsty ckat kött, 

10 % av  v ikten avgår v id hängmörning)

Köttlåda rödkullestut 27  mån

Intäkter Enhet Kvant. Pris Kronor Kvant. Pris Kronor
 Kött, sty ckat exkl. moms kg 17 1 135,00 23 085 kr 17 1 116,59 19 936 kr

 Stöd 1 000 kr 1 000 kr

Summa intäkter 24 085 kr 20 936 kr
totala intäkter 140,85 kr/kg 122,43 kr/kg

Direkta produktionskostnader

Inköp djur  
Produktionskostnad kr 10 368 kr 0 0,00 10 368 kr

Slakt och transport
Transport till slakteri 1 350 kr 1 350 kr
Slakt kg 260 6,50 1 690 kr 260 6,50 1 690 kr
Sty ckning, packning kg 260 9,00 2 340 kr 260 9,00 2 340 kr
Hängmörning 
Förpackningar st 8 20,00 160 kr 8 20,00 160 kr
Ky lbil

Sum m a direkta kostnader 15 908 kr 15 908 kr

Bruttoresultat 8 177 kr 5 028 kr

Övriga rörliga kostnader

Diverse 

Livsmedelstillstånd 0,05 1 000 50 kr 0,05 1 000 50 kr
Marknadsföring st 0,05 2 000 100 kr 0,05 2 000 100 kr

Ränta rörelsekapital  (faktor)>> 0,4 7 410 5,0% 148 kr 7 410 5,0% 148 kr

Sum m a öv riga prod.kostnader 298 kr 298 kr

(rörlig prod.kostnad) 94,77 kr/kg 94,77 kr/kg

Täckningsbidrag 1 7 879 kr 4 730 kr

Arbetskostnader + fasta kostnader ( inventarier)

Arbete djurskötsel tim 14 215 3 010 kr 14 215 3 010 kr
Arbete försäljning tim 8 215 1 7 20 kr 8 215 1 7 20 kr

4 7 30 kr 4 7 30 kr

Täckningsbidrag 2 3 149 kr 0 kr

Fasta kostnader 

Stallplats (arrende) st 0 2300 0 kr 0 2300 0 kr
Sum m a fasta kostnader   0 kr   0 kr

(fast prod.kostnad) 27,66 kr/kg 27,66 kr/kg

(totala prod.kostnad) 122,43 kr/kg 122,43 kr/kg

Täckningsbidrag 3 3 149 kr 0 kr

Brake-even pris (noll förtjänst)
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FÖRUTSÄTTNINGAR KÖTTLÅDA RÖDKULLESTUT
Legoslakt, finstyckad i vakuum förpackningar.
Förutsättningar: Besättning med 40 rödkullor, 20 stutar slaktas per år (+10 kv igor) = 30 ungnöt/år fördelat på 6 tillfällen
med 5 djur varje gång = 40 lådor per slakttillfälle.

INT ÄKT ER

Kött

Stöd

KOST NADER
Inköp djur Produktionskostnad enl kalky l för rödkullestut 27  månader

T ransport till slakteri

Slakt Enligt prislista Sörby  Slakteri

Sty ckning

Hängm örning

Kylbil

T illstånd

Arbete

Mom s

Legoslakt av  rödkullestut på 260 kg slaktv ikt, klassning slaktkropp O enl slaktdata från SJV.
Slaktutby te varierar med ras, fettgrupp och ålder. I det här fallet har v i använt 50 %. 
Efter benuttag och fettborttagning brukar det finnas ca 7 5 % kvar i form av  säljbart kött. 
Hängmörning minskar v ikten med ca 10 %.
Kalky len är på levandev ikten 520 kg X 50 % x  7 3 % x  90 % = 17 1  kg kött.

Sty ckdetaljerna jämnt fördelade i lådorna. Andel köttfärs ca 50 %. 
Utpriset till kunden varierar kraftigt. Olika nivåer finns för restaurangkunder, grossister och 
konsumenter beroende på v oly m och kontinuitet.
Kalky lens uppskattade pris by gger på försäljning av  enstaka lådor till konsument med 
av hämtning på gården.

Enligt prislista Sörby  Slakteri för konsumentsty ckat och vaccat.

Arbetstid djurskötsel enl kalky l för rödkullestut. Arbetstid för försäljning uppskattas till 
1  timme per såld låda. Här ingår tid för transporter, marknadsföring, information,  
administration av  beställningar och betalningar samt utlämning av  lådor.

Momssatsen på livsmedel är 12 % 

Enligt prislista Sörby  Slakteri. Förutsättning 10 mil och 5 djur per transporttillfälle.

För att säkerställa en obruten ky lkedja av  köttet från slakteri till utlämningsställe kan ky lbil 
behövas.

Den som fakturerar slutkunden anses vara liv smedelsföretag, därför krävs registrering hos 
kommunen.

Hela slaktkroppen hängmöras i 6 dagar. Därefter sty ckas och vacuumpackas alla detaljer, 
inkl köttfärsköttet och ky lförvaras i en vecka. Köttfärsen mals i samband med packning 
och hämtning av  lådorna. Kostnaden för hängmörning ingår i priset för sty ckning och 
packning, men kan tillkomma v id andra slakterier.

Nötkreatursstöd. Uppskattad summa för 2016. Hotade husdjursraser ej för kastrerade djur. 
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