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Nyckeltal –  
November månads tips!  
Kalvningsintervall 
Kalvningsintervallet i Sverige varierar stort 
från 12,3 månader i de 10 % bästa 
besättningarna till 15,0 månader i de 10 % av 
besättningarna som ligger högst. Medianen 
ligger på 13,2 månader. Den uppskattade 
kostnaden per ko och månad för ett längre 
kalvningsintervall än 12,5 månader är 400 kr. 
Kalvningsintervallets längd beror dels på 
besättningens strategi då en del vill vänta 
med första inseminering (frivillig väntetid) 
och dels på hälsofaktorer. Negativ 
energibalans hos nykalvade kor förlänger 
tiden från kalvning till första brunst. I 
princip alla sjukdomar som korna kan råka 
ut för försämrar kornas förmåga att bli 
dräktiga och hos de nykalvade förlängs tiden 
till första brunst. 
 

Att ligga på ett ofrivilligt långt 
kalvningsintervall kan vara dyrt på många 
sätt. Korna mjölkar ofta lite i sen laktation 
och blir lätt feta och är då känsligare för de 
sjukdomar de kan drabbas av i samband med 
sintid och kalvning. Många låglakterande kor 
i en robotbesättning tar mycket tid i 
mjölkningsroboten på bekostnad av minskad 
tid för de högpresterande korna och därmed 
kan alla korna i besättningen bli drabbade av 
produktionsbortfall.  
Behöver ni hjälp och råd runt fruktsamhet 
och foderstrategi är ni välkomna att kontakta 
någon av Skånesemins veterinärer eller 
produktionsrådgivare! 
 
 

Skånesemins informationsblad november 2016
 
 

Vår kära medarbetare  
husdjurstekniker 
Eva-Liz Thörnqvist 
har lämnat oss efter en 
lång tids sjukdom. Våra 
tankar går till hennes 
familj och vänner. 
Vä 2 oktober 2016. 
 

Skånesemin  
 

 
 

 
Plan för eko-erfaträffar 
mjölkproduktion 2016-2017 
24 november 2016; Ekologisk 
mjölkproduktion - hur och varför?  
För mer info, se vidstående kursannons!  

 
 
7 dec 2016; Ta hand om ditt hemmaodlade foder. Vi träffas 
hos Håkan och Henrik Larsson i Långaröd, Eslöv, kl.10.00 – 
14.00. Vi får titta på deras nya anläggning för hantering av 
spannmål och proteinfoder och diskuterar odlings- och 
utfodringsstrategier.  
 
19 januari 2017; Ekologisk växtodling. Kursdag på Skånesemin 
i Hörby, kl. 9.30 – 15.30. Per Modig och Kerstin Andersson, HIR 
Skåne föreläser och leder diskussioner runt växtodling. Bland 
annat kommer de att ta upp ogrässtrategier och växtföljder.   
 

28 februari 2017; Fokus på kalvar och stall. Vi träffas hos Per 
Brunberg, Björketorp, Johannishus kl 10.00 – 14.00. Vi får en 
rundtur på gården och dagens fokus kommer att läggas vid kalvar 
och stallar.  
 

26 april 2017: Ekologisk betesdrift och mjölkningsrobot. Vi 
träffas hos Tommy Andersson, Hörr, Sjöbo kl. 10.00 – 14.00. Vi 
gör en rundvandring på gården och har sedan ett erfarenhetsutbyte 
och diskussion runt robotmjölkning och betesdrift.  

 
 

Kurs; Ekologisk mjölkproduktion-  
Hur och varför? 24/11-16 
Efterfrågan på ekologisk mjölk är stor idag och mejerierna tar in 
nya producenter lite stötvis. Vi ordnar en träff för både er som 
funderar på att ställa om till ekologisk produktion och för er som 
är ekologiska producenter. Vi hoppas på givande diskussioner som 
ska gynna både nya och etablerade ekoproducenter.  
 

Plats och tid:  
Skånesemin i Hörby den 24 november kl. 9.30 – 14.00. 
 

9.30 Kaffe 
9.45 Marknadsläget för ekomjölk, 

Skånemejerier 
10.15  Grundförutsättningar för ekologisk 

mjölkproduktion, Mia Davidsson, Skånesemin 
11.00  Certifiering enligt KRAV, kontroll och regler, 

Sofie Sundgren, HS Certifiering 
12.00 Lunch 
12.45 Diskussion runt de frågeställningar som kommit 

upp under förmiddagen. 
14.00  Avslutning  
 

Pris; 250 kr inklusive kaffe och lunch.  
 

Frågor besvaras av Mia Davidsson 0415-195 15 
 

Anmäl dig senast måndag 21 november till Skånesemins växel 
0415-195 00! 
 

Välkomna!  
 

 
 

 

”Aktiviteten är delfinansierad 
med EU-medel via 
Länsstyrelsen i Skåne” 



Massor av ekollon även i år, se upp! 
Tiden är här när ekollonen faller till marken och för en del djur 
blir frestelsen oöverkomlig. Giftigt, i värsta fall dödligt och 
samtidigt beroendeframkallande gott. 
 
Ekollon och blad innehåller stora mängder tanninsyra samt små 
mängder av en flyktig olja. Tanninsyra och dess 
nedbrytningsprodukter verkar starkt sammandragande på 
vävnader, koagulerar blod och protein. Förutom att attackera 
tarmfloran går tanninerna direkt på mag- och tarmkanalens 
väggar och orsakar inflammation. Vid utsöndringen skadar de 
njurarna. Farligast verkar omogna ekollon vara och utbrott av 
förgiftning ses oftast då många ekollon blåser ned höstetid.  
Vissa djur främst nöt kan få smak för ek och råka ut för flera 
förgiftningar samma säsong. 
 
Det första man ser är att djuren blir slöa, de upphör att idissla, 
äta och dricka. Snart får de förstoppning som inom 2-10 dygn 
övergår i en tjärliknande diarré. Djuren dör vid akut eller subakut 
förgiftning efter en dag till 3-4 veckor. En obduktion 
konfirmerar diagnosen och den är likartad på alla djurslag; 
njurskador. Andra vanliga fynd vid en obduktion är tjärlikt 
blodigt tarminnehåll och att våmmen innehåller stora mängder 
löv och ekollon.  
 
Se upp med beten där det finns ekar nu när vegetationen avtar, 
säkerställ att djuren inte går på ekollonen i brist på annat foder 
eller stängsla av och tillskottsutfodra. Det förekommer flera 
förgiftningsfall av ekollon varje år det är ett rikt ekollon år och 
det är det i år också! 
 

 
 

Utökad klövhälsovård för mjölkkor 
Att tänka på för er som sökt stödet; 
Varje enskild ko över 24 månader vid ansökan, ska verkas 2 
gånger med minst 4 månaders mellanrum, under innevarande 
kalenderår, av certifierad klövvårdare. 
Om antalet mjölkkor som du sökt ersättning för minskar ska du 
meddela det till Jordbruksverket. Exempel på minskningar är om 
du säljer en ko, någon ko avlider eller du skickar till slakt. 
Meddela ev. ändringar genom att ringa; 0771-67 00 00 eller 
skicka e-post till jordbrukarstodsenheten@jordbruksverket.se 
Du kan inte byta ut korna i din ansökan, utan samma ko ska 
verkas 2 gånger med minst 4 månaders mellanrum. Du ska ha en 
klövhälsoplan som bland annat innehåller planering för årets 
verkningar, vem som genomför verkningarna och information 
om kornas klövhälsostatus. Sedan ska klövvårdaren bedöma och 
registrera varje klöv vid verkningstillfällena i en 
klövhälsorapport.  
Du behöver göra en åtgärdsplan om korna som ingår i 
åtagandet har klövhälsoproblem som överstiger; 
 
Mer än 5 % sammanlagt klövsulesår eller böld vita linjen 
Mer än 5 % digital dermatit 
Mer än 3 % limax 
 
Klövhälsorapporten får du vid verkningstillfället av klövvårdaren 
eller hittar du den på Växas hemsida; under Min sida/ klövhälsa 
statistik/ stat verkade djur. I utskriften klövhälsostatistik kan du 
se den procentuella fördelningen på olika klövhälsoproblem i 
besättningen. 
Dokumentationen ska sparas det året ansökan gäller och även 
året därpå. 
Du kan bli anmodan av Länsstyrelsen att skicka in ovanstående. 
Vi hjälper gärna till om ni önskar! 
 

 
 
 

Vi levererar efter era önskemål! 
Det första halvåret som avelsansvarig på Skånesemin har gått 
fort och jag ser framemot nya utmaningar som väntar. Under 
hösten har det varit en del avelsmöten som har varit mycket 
givande, då jag fått höra önskemål och många bra frågor och 
funderingar på vad som komma ska. Utan er kan vi inte bli 
bättre, det är era frågor och funderingar som ger oss utmaningar 
att se framåt på vad som kan ändras och bli bättre. 
 

Många önskemål kring vilka typer av tjurar som önskas och där 
är det egenskaper som, reslighet; inga större djur, juver; 
spenstorlek, spenplaceringen och produktion; mycket mjölk med 
bra halter ett måste! Prisvärda tjurar som är bra! Hälsa och detta 
blir mycket bättre nu när även WWS har ett hälsoindex, som har 
stor säkerhet på grund av den stora population de har och att det 
är inget universitetsprojekt, som annars redan finns på 
marknaden. 
 

BREWMASTER- Garrett x Shottle x Champion. 
Avkommebedömd tjur från World Wide Sires 
En tjur som uppfyller kraven för många, mycket mjölk med 
höga halter. Extremt bra juver och kors, som passar dagens kor. 
Pris 250kr/420kr könssorterad 
 
SYNERGY/CAMARO/FLATTOP- Våra genomiska 
favoriter från WWS 
Tjurarna har alla en hög produktion är lätta att använda med 
tanke på deras härstamningar och att de går att använda på 
kvigor. De har även en bra hälsoprofil och ger riktigt bra juver. 
 
RUDOLPH-RED/HE-MAN- Avkommebedömda tjurar från 
WWS 
Dessa två tjurar passar då man vill ha BRA prisvärda tjurar. De 
ger bra juver, kroppar och har inga egenskaper som avviker och 
är därför mycket prisvärda. Pris 130 kr 
 
Vi har även två italienska topptjurar hemma. 
PANAMERO- Mardi Gras x Epic x Goldwyn. 
En mycket trevlig tjur med jämn bedömning, som passar till er 
som behöver bättre juver och framtida djur som fungerar. Pris 
230 kr 

 
Panamero 
 
POPSTAR- Kingboy x Numero Uno x Planet. 
En tjur med mycket mjölk och bra halter, ger mycket kropp och 
bra juver. Pris 250 kr 
 

Kolla gärna vår hemsida eller hör av er för kataloger och mer 
information. 
 

Linn Gullberg, avelsansvarig, 0415-195 36, 
linn.gullberg@skanesemin.se 
 
 



Lagerlista 2016-11-01 
 
 
 

World Wide Sires Genomiska USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3729 Synergy Cashcoin/Mogul 109 30 210 
3754 Camaro Epic/Freddie 118 29 200 
3767 Flattop Platinum/Mogul 114 26 220 
3653 Kingpin Mccutchen/Observer 107 20 180 
3834 Justify Jacey/Denim 109 21 190 
3893 Outfit PP Eraser/Man-O-Man 112 11 230 

 
 

World Wide Sires Avkommebed. USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3864 Brewmaster Garrett/Shottle 124 23 250 
3895 He-Man Man-o-Man/Goldwyn 110 12 130 
3894 Rudolph Red Durable KC/Shottle 107 12 130 
3184 Dempsey Goldwyn/Derry 101   6 275 
3798 Brokaw Atwood/Mac 110 0 330 
3474 Gulf Bolton/Shottle 102 0 180 
3231 Gold Chip Goldwyn/Shottle   91   1 275 
3293 Bradnick Sanchez/Shottle   91 -5 260 
3397 Airlift Atwood/Shottle 95 -11 180 
3103 Atwood Goldwyn/Durham 102 -16 340 
3257 Braxton Shottle/Durham 93 -22 180 

 
 

Semenzoo Avkommebed. Italien 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3419 Golden Dreams Goldwyn/Durham 97  1 180 

 
 

Semenzoo Genomiska Italien 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3913 Popstar Kingboy/Numero Uno 117 33 250 
3911 Panamero Mardi Gras/Epic 111 25 230 
3704 Upstairs Mogul/Man-O-Man 116 18 220 

 
 

Viking Genetics Genomiska GVP  
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3806 VH Broback Balisto/VH Mandel 120 40 250 
3755 VH Bolus Balisto/Bolton 125 37 230 
3844 VH McGraph Missouri/Maximum 111 36 230 
3677 VH Bernell Bude/VH Salomon 117 36 230 
3776 VH Oggy VH Odense/G-Force 128 35 230 
3845 VH Barso Blind Side/VH Mugsy 117 33 230 
3850 VH Rodrigo Rodgers/VH Miracle 116 33 230 
3777 VH Erasco Election/VH Grafit 115 32 230 
3735 VH Bosman Balisto/G-Force 133 31 190 
3712 VH Evade Election/Snowman 117 27 210 
3696 VH Spy P Red Ashanos/Destry 107 18 190 

 

Könssorterad Holstein Avkommebed. 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3864 Brewmaster Garrett/Shottle 124 23 420 
3364 VH Gavin VH Grafti/D Onside 121 16 290 
3419 Golden Dreams Goldwyn/Durham   97 1 300 
3397 Airlift Atwood/Shottle 95 -11 300 

 
 

Könssorterad Holstein Genomisk 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3777 VH Erasco Election/VH Grafit 115 32 325 
3479 Reflector Mogul/Super 112 26 440 
3767 Flattorp Platinum/Mogul 114 26 340 

 
 
 

Könssorterad Jersey 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
4379 Leonel Levy/Do Right 106 -1 400 

 

Viking SRB Genomiska  
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
6164 VR Wonder VR Wand/VR Cigar 116 34 250 
9825 VR Birka VR Bilbo/Ullimulli 113 31 250 
7690 VR Hilbert VR Halta/A Linné 117 29 230 
7557 VR Pasuuna VR Porter/VR Facet 112 29 250 
6157 VR Flake VR Felipe/VR Tuomi 120 29 250 
7577 VR Sivard VR Sparta/Tosikko 121 27 250 
7640 VH Fonseca VR Favre/A Linné 120 26 230 
7271 VR Umbro VR Uudin/R Alpu 109 26 230 
9727 VR Lazer VR Leroy/A Linné 114 26 230 
6142 VR Bermuda VR Baccus/VR Fergus 114 25 230 
9725 VR Tokyo V Tuomi/V Föske 121 25 230 
7715 VR Hel P VR Helix/Nora Prästgård 114 25 230 
9802 VR Bonzo VR Borsse/R Facet 110 24 190 
7332 VR Borat VR Brick/VR Alavire 108 23 230 
Könssorterad SRB 
9790 VR Hjusticia VR Hammer/Vret 114 30 360 
7271 VR Umbro VR Uudin/R Alpu 109 26 360 
 
Ink= Är under inkommande 
 
NTM= Nordiskt TOTAL MERIT  
 
 
 
Månadens köttrasförslag 

 
 
 

 

 

Beställning av doser: 
0415-195 38 - www.skanesemin.se 
Rabatt till medlemmar med eget kärl: 
Antal doser:   25-49 doser 5% 
 från 50 doser 10% 
 

 

  Kod   Namn Far MF Kalv 
kor 

Kalv
kv. 

Föd 
vikt 

Pol 
led Pris 

ANG   7715   VB Palmkvist Lans Jock 
Design 115 122 40 P 155 

BLD    7508   VB David Rubio Malinois 117 105 49 D 180 

CHA    7242  VB Gustav Akron Rambo 115 108 47 P 180 

LIM     7326   VB Ixion Don 
Juan 

1-Way 
Polled 
Kana 

115 112 46 P 170 

SIM     7626   VB Nisse Lucas Inox 114 113 49 P 180 

HER    7138   VB Nando Super 
Tuborg Dice 106 107 43 P 155 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ny facebooksida! 

Ny hemsida!   www.skanesemin.se   Gör ett besök.   Prova beställningssidorna! 
 
   
 

         

 
Endagars utfodringskontroll 
Har du kontroll över att mjölkmängden och dess fett- och proteinhalt i tanken motsvarar det 
som du kan förvänta dig av utfodringen? Om inte, så är tipset att göra en endagars 
utfodringskontroll! 
Vid endagarskontrollen tittar vi på hur väl den utfodrade mängden foder motsvarar 
mjölkkornas behov, om den faktiska utfodringen stämmer överens med den planerade och 
om det finns någon anledning till att justera foderstaten. Har du råd att inte veta vad ditt 
”mjölk minus foder” ligger på? Kontakta någon av produktionsrådgivarna, så hjälper vi dig. 
 

 

Kvävebilen 
Vi hoppas att våra 
utskick via e-post når er 
och att det är ok att vi 
fortsätter med det 
framöver. Annars hör 
av er till Moniqa eller 
Linn. 
 
 

BVD- provtagning vid inläggning av 
importembryon 
Vid inläggning av importerade embryon ska mottagardjur 
provtas avseende BVD-antikroppar, tidigast 4 veckor och 
senast 12 veckor efter inläggning. Detta gäller både kött - och 
mjölkdjur. 
 

Sverige är ett av få länder som är BVD-fria vilket gör att vi 
måste fortsätta vara noggranna med BVD-provtagning vid 
t.ex. inläggning av importembryon. 
 

Egenseminkurs på engelska? 
Vi har fått förfrågan om att hålla en egenseminkurs på 
engelska. Det handlar om anställda ute på gårdar som ännu 
inte behärskar svenska, men skulle kunna tillgodogöra sig en 
kurs på engelska. 
Detta ordnar vi gärna om vi får ihop en lagom stor grupp. 
Anmäl ert intresse till växeln i Hörby eller ring Cecilia 0415-
195 31 
 
 

 
Foderanalyser 
Foderproverna strömmar in och det är högsäsong på 
Eurofins Agro! Ni som skickar in prover; var noga med att 
fylla i besättningsnummer, namn, adress och gärna 
mailadress! Då kommer svaren snabbare och labbet slipper 
en massa krångel. Behöver ni hjälp med att fylla i följesedeln 
kan ni bara slå någon av rådgivarna på Skånesemin en signal 
så kan vi hjälpa till! 
 
 
 

 
 
 
 


