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Månadens tips från Kolendern! 
 
Kolendern – December 
Ja vad kan gömma sig i detta paket och vem ska 
få det? 
 
 
 
 
 
 
TÄVLA OCH VINN! 
För att vinna detta paket, gäller det att gissa rätt 
eller komma så nära som möjligt; 
Hur många doser finns det på huvudlagret inne hos 
Moniqa, totalt alla mjölk och köttdoser räknade vid 
årets slut??? 
 
För att vara med i tävlingen ber vi er maila era 
svar senast den 31/12 2017 till Linn Gullberg, 
linn.gullberg@skanesemin.se  
 
Paketets innehåll/priset är värt att försöka få, 
pristagaren presenteras på vår Facebook sida i 
början av det nya året! 
(Endast för Skånesemins medlemmar)  
 
 

Skånesemins informationsblad december 2017
 
 

 Kom till våra kretsmöten 2018 
  

Kl. 17.00 information nötköttsproduktion. 
Kl. 18.30 serveras mat 
Kl. 19.00 formella förhandlingar 
Kl. 19.30 information mjölkproduktion 
 

Det går bra att ansluta till kretsmötet kl. 17.00 eller 
kl. 18.30. 
 

Krets 4, Klippan 
 
måndag 8 januari 

Hotell Erikslund 
Åstorpsvägen 15 
Ängelholm 

Krets 3, Vinslöv 

tisdag 9 januari 
Hushållningssällskapet  
Skepparslövsvägen 258 
Kristianstad 

Krets 2, Tomelilla 
 
onsdag 10 januari 
 

Tranesgården 
Skåne Tranås 
Tomelilla 

Krets 1, Hörby  
 
torsdag 11 januari 

Skånesemin,  
Råby 2003 
Hörby 

 

Välkomna! 
 

 

Välkomna på kurs i ekologisk 
växtodling! 
Onsdagen den 24 januari kl. 09.30-14.00 på 
Skånesemin i Hörby. 
 

Träffen riktar sig till ekologiska kött- och 
mjölkproducenter samt ekologiska växtodlare. 
Vid kurstillfället kommer vi att ta upp strategier för 
gödsling och odling och hur man på bästa sätt ska 
dra nytta av stallgödsel för odling av vall och andra 
grödor. Vi diskuterar också hur gödsel- och 
foderanalyser kan användas för att planera 
produktionen. 
 

Deltagaravgift: 250 kr/person (inkl. kostnad för 
lunch och fika). 
 
Anmälan senast den 19 januari till Skånesemins 
växel: 0415-195 00 
Frågor Anna Ericsson 0415-195 16 eller  
Kerstin Andersson 010-476 22 72 

 
 
Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne 

 
 

 
 

 
 

Vi önskar alla medlemmar 
och kunder en riktigt 

God Jul och Gott Nytt År 
 



Utökad klövhälsovård för mjölkkor 
Från och med 2017 ändrade SJV kravet på att klövarna ska 
verkas 2 gånger per år, med minst 4 månader emellan. 
Klövvårdaren ska besiktiga i verkstolen även om klöv/klövar 
inte behöver verkas. Bedömningen ska han eller hon även 
dokumentera i klövhälsorapporten.  
 
På växas hemsida kan man kontrollera hur många och vilka djur 
som blivit verkade; se här www.vxa.se, min sida, klövstatistik, 
”stat verkade djur” där ni fyller i verkningsdatum fr.o.m. och 
verkningsdatum t.o.m. för 2017, sen är det bara att räkna antalet 
djur som blivit verkade 2 ggr. med minst 4 månaders 
mellanrum. Då ser ni om antalet kor stämmer med det antal 
kor ni sökt klövvårdsstöd för.  
 
Om det inte stämmer, meddela ev. ändringar genom att ringa; 
0771-67 00 00 eller skicka e-post till 
jordbrukarstodsenheten@jordbruksverket.se 
 
Dokumentationen ska sparas det året ansökan gäller och även 
året därpå. 
 
Så här i slutet på året kan Länsstyrelsen på begäran be om 
klövhälsostatistik – alla individer- för att kontrollera hur många 
kor som blivit verkade 2 gånger under året. 
 
Vi på Skånesemin hjälper gärna till om ni önskar!  
 
Ingela Lindskog 
 

 
 

Viktigt att stämma av din torrsubstanshalt 
i grovfodret 
För att säkerställa att korna äter det man beräknat är det väldigt 
viktigt att ts-halten i analysen överensstämmer med ts-halten i 
verkligheten. 
 
Man kan själv köpa en ts-mätare att ha på gården vilken då kan 
användas på alla grovfoder men även på grönmassa vid skörd 
för att stämma av hur torrt gräset är innan man börjar köra.  
 
Vi på Skånesemin har en ts-mätare där vi kan kontrollera vad ts-
halten ligger på. 
 
Ni kan då antingen skicka ett gräsprov (mellan 100-200 g) med 
t.ex. en seminör som ska till kontoret, skicka det med post eller 
komma med ett prov till oss. 
 
Vid frågor ring Jannike Andersson, 0415-195 34 eller växeln 
0415-195 00. 
 

 
 

Vi tackar för ett fantastiskt år 
Det har på många vis varit ett händelserikt år och nu får ni passa 
på att rå om varandra under juletid och i nyårsfirandet.  
 
Vi på Skånesemin planerar för framtiden och nya tider, då vi vill 
finnas här för er i näringen. Under ett par år har vi varit 
återförsäljare för CowManager, ett aktivitets- och hälsosystem. 
De senaste månaderna har vi sett ett ökat intresse för just denna 
typ av verktyg, därför fortsätter vi att utveckla och förbättra 
verktyg som ni kan ha nytta av. Management system för er som 
inte har något, då är kanske Uniform-agri något för er, vi 
tillsammans med Rådgivarna i Sjuhärad är återförsäljare för detta 
och informerar er som vill veta mer. 
 
I skrivande stund, inväntar vi nya tjursiffror som släpps i början 
av december och hoppas på ett resultat som kan göra år 2017 
ännu bättre.   
 

Ett bra tjurmaterial är förutsättningen för en bra besättning. Fick 
frågan ”vad jag föredrar för ras” en del tror nog att det bara är 
Holstein för mig, men se där hade ni fel! En bra ko är en bra ko 
oavsett ras. I mina ögon är en bra ko en som är funktionell i 
exteriören, mjölkar och gör rätt för sig, ibland är den där 
osynliga kon bra. 
 
Det är fullt förståeligt att alla inte är avelsintresserade, men jag 
tror nog ändå många av er vet vad ni vill ha och än mer viktigt 
vad ni INTE vill ha. Att avelsplanera kan göras på många sätt, 
men det viktigaste är att ni säger ert, för ni ställer väl krav på vad 
ni önskar? Några tjurar nedan som vi på Skånesemin 
rekommenderar och som vi anser är lättanvända med tanke på 
att de uppfyller de kraven som ni ställer; mjölk, fertilitet, hälsa 
och god exteriör (låter som topp tjurar i mina öron).   
 
9-3757 S-S-I Supersire MODESTO (Supersire x Bookem) 
Avkommebedömd tjur som uppfyller kraven nämnda ovan. 
Mycket mjölk, riktigt bra fertilitet och har en exteriör som passar 
behovet i nutida stallar; lagom storlek och spenplaceringen på 
rätt plats.   Pris: 230 kr 
 

 
Modesto dotter 
 
9-4502 No-Fla LAVON  (Supershot x Mayflower) En genomisk 
tjur med riktigt bra dotterfertilitet och produktion. Bra juver, 
men bredare spenplacering och längre spenar. Pris: 230 kr 
 
9-3979 Melarry Josuper FRAZZLED ( Josuper x Shotglass) En 
topptjur som har extremt bra produktion med en bra hälsoprofil. 
Passar till er som söker en tjur, som ger medelstora kor med 
mycket mjölk.   Pris: 260 kr 
 
9-4411 Dutch Hollow OLIVER-P (Valentino x Mik-P) En 
avkommebedömd Jerseytjur som vi har hemma som 
könssorterad. Passar er som söker efter en jersey med bra 
produktion och bra exteriör; resligare, bra ben och ett bra juver.
   Pris: 400 kr 
 

 
VR Herbert 
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Lagerlista 2017-12-01 
 
 
 

World Wide Sires Genomiska USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3979 Frazzled Josuper/Robust 130 31 260 
7643 Axel Supershot/Jackman 118 29 190 
3996 Sonic Silver/Multiply 122 26 230 
4502 Lavon Supershot/Mayflower 118 26 230 
3969 Lucky PP-Red Jax P/Mogul 105 19 330 
3977 Cedarwood Kingboy/Mogul 111 13 170 
3893 Outfit PP Eraser/Man-O-Man 111  7 170 

 
 

World Wide Sires Avkommebed. USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3913 Reflector Mogul/Super 121 28 230 
3757 Modesto Supersire/Bookem 125 22 230 
3864 Brewmaster Garrett/Shottle 125 19 250 
3938 Crabtree Epic/Domain 110 15 220 

 
 

Intermizoo Genomiska Italien 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3911 Panamero Mardi Gras/Epic 105 21 230 
3913 Popstar Kingboy/Numero Uno 111 19 250 

 
 

World Wide Sires Jersey, könsorterad 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
9-4411 Oliver P Valentine/Mike P 110 5 400 

 
 

Viking Genetics Genomiska GVP  
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3880 VH Grejs VH Gant/VH Bostrup 115 36 250 
3948 VH Monty P Milford P/Balisto 124 34 255 
5115 VH Lurig VH Lemek/VH Miracle 110 32 245 
3922 VH Python Penley/G Force 113 31 255 
3896 VH Stan Supershot/Freddie 118 30 250 
3897 VH Spectre Silver/Picanto 108 23 190 
3827 VH Zik PP RC Luka Sumba/Tiger-Lily 112 13 220 

 
 

Könssorterad Holstein 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
5115 VH Lurig VH Lemek/VH Miracle 110 32 360 
3864 Brewmaster Garrett/Shottle 125 19 420 
3973 Milito Prince/O-Man  102 4 395 

 
 

Viking SRB Genomiska  
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
9846 VR Herbert VR Hjusticia/VR Niki 117 28 255 
6178 VR Filur/RDM VR Fonseca/VR Uudin 118 28 255 
9811 VR Ultra VR Uudin/VR Truls 116 27 220 
7675 VR Lorenzo VR Lazer/VR Tuomi 115 26 250 
7850 VR Abraham VR Aatami/Buck 114 24 250 
7729 VR Sotiisi VR Seili/S Valpas 114 24 255 
7820 VR Toffee VR Tokyo/VR Uudin 117 24 255 
Könssorterad SRB 
7674 VR Viljar VR Vimut/VR Niki 112 26 360 
7850 VR Abraham VR Aatami/Buckarby 114 24 370 
 
Ink= Är under inkommande 
 
NTM= Nordiskt TOTAL MERIT  
 
 
 
 
 
 

 

Kött tjurar finns hemma av raserna. 
• ANGUS 
• BLONDE 
• CHAROLAIS 
• HEREFORD 
• LIMOUSIN 
• SIMMENTAL 

 
 
 

 

 

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% 
 

 
 
 
 

ETT ANDRA ALTERNATIV 
För er som ibland önskar ett andra eller tredje val när ni 
seminerar, då kan tjurar i en lägre prisklass vara ett bra 
alternativ. Att välja en annan tjur är ibland vad som krävs för att 
kon eller kvigan ska bli dräktig. 
Tre tjurar som vi erbjuder, prisvärda med olika styrkor är: 
9-7643 AXEL   Pris: 190 kr 
9-3977 CEDARWOOD  Pris: 170 kr 
9-3897 VH SPECTRE  Pris: 190 kr 
 
 
 
 

 
 
Reflector dotter 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hjälp inför revision 
Känner du dig osäker inför ett revisionstillfälle? Vi erbjuder 
hjälp och anpassar oss utifrån dina önskemål. Det kan t ex 
vara en rundvandring på gården där vi tittar och diskuterar 
kring olika förbättringsmöjligheter eller en genomgång av de 
dokument som ska finnas tillgängliga vid revisionstillfället. Är 
detta något för dig, så kontakta någon av 
produktionsrådgivarna på Skånesemin! 
 
 
 
 
 
 

 
Smittsäkrad besättning 
Glöm inte att ansluta din besättning till Smittsäkrad 
Besättning! Det första steget kan man göra själv via datorn 
på Växas hemsida (vxa.se). Vi veterinärer på Skånesemin 
svarar gärna på frågor och hjälper till. När första steget är 
avklarat är det dags att boka in ett veterinärbesök där vi går 
igenom smittskyddsrutiner och ger råd. Välkomna att höra 
av er! 
 

 
PROVA PÅ I 90 DAGAR Kampanjen gäller till och med 15 Mars 2018 
Nu har CowManager en kampanj där de erbjuder er att prova på systemet i 90 dagar, till ett lägre pris. 
Kunden köper endast sensorn/taggen för 35 Euro/tagg och får då prova på alla tre modulerna i 90 dagar.  
Koordinatorn och routrar som också behövs för att få systemet att fungera lånar man under denna testperiod. 
Erbjudandet gäller ett minimum av 50 taggar och maximum 40 % av besättningen. 
 

För mer information kontakta Linn Gullberg 0415-195 36 eller linn.gullberg@skanesemin.se 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Gå gärna in på vår hemsida www.skanesemin.se där kan ni 
boka semineringar, servicebesök, rådgivning, veterinärbesök 
och kurser.  
Vi har även en Facebooksida.  
 

 

Vi använder gärna  
gårdens stövlar 
 
Se bara till att dom är torra  
och varma när vi kommer. 
 
Mvh Skånesemins personal 

 
Information om Kokontroll, vårt IT Projekt, Uniform-Agri, CowManager 
mm finns numera under fliken ”Teknik & Data” på vår hemsida! 
 
Vi har också förmånliga priser på olika datorpaket! 
 
 

 
 


