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Skånesemins informationsblad februari 2018

 
 

 Praktikant på Skånesemin 
Mitt namn är Hanna Björk och jag läser till 
agrotekniker på Biologiska Yrkeshögskolan i Skara. 
Jag har innan mina studier arbetat som djurskötare 
på en mjölkgård och har sedan studenten 2014 
hunnit med några olika arbeten på mjölkgårdar. Har 
sedan barnsben ett brinnande intresse för kor och 
allt som rör dessa djur. Drömmen är att efter 
utbildningen, någon gång i framtiden kunna starta 
upp och bedriva kombinerad mjölk och 
köttproduktion. 
 
Just nu gör jag praktik på Skånesemin för att lära 
mig mer om hur exteriörbedömning och 
avelsplanering fungerar men också för att se hur 
Skånesemin i helhet fungerar och vad de har att 
erbjuda till sina kunder. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hanna Björk 
 
Vad ger utbildningen som agrotekniker egentligen? 
Agrotekniker utbildningen ger dig valbara 
möjligheter inför framtiden då du skräddarsyr din 
utbildning efter ditt eget intresse. Du varvar 
föreläsningar och studiebesök med praktik, vilket 
ger dig en breddare grund att stå på och ett brett 
nätverk inom branschen då det är du själv som 
binder ditt nätverk under utbildningens gång. Som 
nyexaminerad agrotekniker kan du förutom att 
starta eget företag också söka jobb som bl.a. 
gårdsmästare, driftsledare, förman, säljare, rådgivare 
och försökstekniker. 
Mer information om utbildningen hittar du på 
www.bys.nu 
 

 
 
Svensk köttrasprövning  
Auktion den 29 mars 2018 
För mer information besök deras hemsida. 
www.kottrasprovning.se  
 

 
 
Vårt IT projekt 
”Vi är inne i en spännande fas i vårt IT projekt där vi framöver 
kommer att samla in information om våra medlemmars 
gårdssystem etc. Detta är en viktig del i projektet för att framöver 
kunna ta fram en implementeringsplan när vi närmar oss lansering. 
Det är Henrik Görnebrand som har tagit på sig denna uppgift som 
påbörjades under vecka 5”.  
Christoffer Isenstråle 
 
Jag är uppväxt på gård i 
Glimåkra med från början 
mjölkproduktion, men 
numera dikobesättning. Är 
utbildad gårdsmästare och har 
tidigare arbetat, och arbetar 
fortfarande på flera gårdar 
som 
djurskötare/maskinförare. 
 
 

Henrik Görnebrand 
 

 
 
Obs! 
Ni kan läsa om DeLaval Kundutbildning DelPro ™ Farm 
Manager på sidan 2. 
 

 
 
Utökad klövhälsovård för mjölkkor 
Från och med 2018 sänker jordbruksverket kravet på tiden mellan 
den första och sista verkningen från 4 till 3 månader.  
 

 
 
Klövkurs på gång 
Den 21-22 mars arrangeras en klövkurs på Västraby Gård i 
Kattarp utanför Helsingborg. 
 
Det är bl.a Christer Bergsten, veterinär klövprofessor och 
klövvårdare Joakim Olofsson som kommer att hålla i detta. Det 
blir både teori och praktiska övningar där du får öva på verkning, 
att lägga klövbandage, sätta på kloss m.m. 
Klövhälsan är som vi alla vet oerhört betydelsefull för kornas 
välfärd och produktion och detta är en riktigt bra chans att ta vara 
på. Är du intresserad? – Ring gärna Cecilia Danielsson 0415-19531 
eller Agneta Johnsson 0415-19535 för mer information.  
Det är begränsat antal platser. 



Satsa på framtiden 
När det gäller framtiden är det svårt att förutspå vad som 
komma ska, men vi kan försöka skapa bättre möjligheter för er; 
att kunna lyckas och bli mer lönsamma. Att satsa på framtiden, 
det gör alla på olika vis, kanske är där någon yngre på väg in eller 
finns där möjligheter för att kunna utveckla företaget och därför 
satsa på att göra det bästa av det man har. Att se över gårdens 
rutiner är en sak men att lyckas med att få sin personal 
införstådd på hur detta ska gå till, hur gör man och vad kan man 
tänka på? 
 

 Skånemejerier Ek. För och Skånesemin har beslutat att 
ska sponsra en grupp för att åka till USA på utbildning. 
Där kommer det bland annat ingå hur man gör för att 
skapa rutiner och en hel del management kring de olika 
djurgrupperna som finns på gårdarna. 
 

 Vi tar hem fler pistolettvärmare för er som är 
intresserade, bra att ha tillhands då man ska seminera 
flera kor, i olika stallar eller kanske ute någonstans. 
Se bild på baksidan. 
   

 

Året har bara börjat men tycker redan att det är spännande, då 
det är mycket nytt som händer eller kommer ske. Nya tjurar 
plockas löpande in från Viking Genetics och läggs upp på 
lagerlistorna, senaste nytt är VH Sylvest, VH Baylor (även x-vik) 
och VR Vanamo. 
 
Hos vår andra samarbetspartner, World Wide Sires tar vi hem 
tre nya tjurar och fyller även på med lite nytt, bland annat finns 
jerseytjuren Oliver-P återigen i lager både vanlig och 
könssorterad. Det är tjurar med lite annorlunda härstamning och 
lättanvända då de inte avviker negativt på några egenskaper. 
Värda att kolla upp! 
 

 
9-4539 MAGICTOUCH- Modesty x Balisto x Numero Uno. 
Pris: 250 kr 
En mycket bra tjur, ligger + på halterna, dotterfertilitet på 110, 
bra storlek, ben och utmärkta juver med mjölkbarhet på 105. En 
tjur som passar mångas behov och helt klart en tjur att satsa på! 
 
9-4538 DEVINE- Marty x Deductive x Dorcy. Pris: 230 kr 
En kvigtjur med bra produktion och halter, ett högt 
överlevandetal, bra kroppar med bredare kors, bra juver och 
något längre spenar.  
 
Linn Gullberg, Avelsansvarig 
 
 
 
 
 
 

 
 

DeLaval Kundutbildning DelPro ™ Farm 
Manager 
Datum: 6-9 mars 2018 
1. DelPro kundutbildning för MJÖLKNINGSSTALL 

a. tisdag 6 mars 
 
2. DelPro kundutbildning för VMS 

a.  onsdag 7 mars 
b. torsdag 8 mars 
c. fredag 9 mars (extra tillfälle vid behov) 

 
Antal deltagare per kurstillfälle: 

I. Min 5 personer (gårdar) 
II. Max 10 gårdar 

 
VIKTIG information till kursdeltagare: 

•Gårdarna som anmäler sig till utbildningen ska ta med en  
back-up av sitt DelPro ™ Farm Manager program på  
USB sticka, de kan fråga sin servicetekniker om de behöver 
hjälp med detta. 

 
DeLaval kundutbildning vänder sig till kunder och anställda på 
mjölkgård som idag har DelPro ™ Farm Manager installerat. 
 
Information 
Skånesemin arrangerar lokal, mat, inbjudan & anmälan till 
DelPro ™ Farm Manager kundutbildning. 
 
DeLaval kursledare: Roy Johansson, Mats Fellbrandt och Bo 
Danielsson (Mjölkningsstall). 
 
Agendan: 
9.00–10.00  Öka din mjölkproduktion 
10.15   Driftledningsprogram DelPro ™ Farm 

Manager 
12.00 Lunch 
13.00–14.30 Daglig användning av DelPro ™ Farm Manager 
14.45 Hur omsätter jag detta till min egen verksamhet 
16.00 Avslut 
 
(15 minuter kaffepaus för- och eftermiddag) 
 
Ni kan läsa mer om agendan på hemsidan www.skanesemin.se 
under kalendarium.  
 
Anmälan kan ni göra till Skånesemins växel senast fredagen den 
2: mars: Tel: 0415-195 00, mail: info@skanesemin.se eller på 
hemsidan www.skanesemin.se  
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Lagerlista 2018-02-01 
 
 
 

World Wide Sires Genomiska USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
4539 Magictouch Modesty/Balisto 114 28 250 
3996 Sonic Silver/Multiply 122 26 210 
4502 Lavon Supershot/Mayflower 118 25 230 
4538 Devine Marty/Deductive 115 23 230 
3977 Cedarwood Kingboy/Mogul 109 9 170 

 
 

World Wide Sires Avkommebed. USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3757 Modesto Supersire/Bookem 124 21 230 
3864 Brewmaster Garrett/Shottle 120 19 250 
3938 Crabtree Epic/Domain 109 17 220 

 
 

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 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
9-4411 Oliver P Valentine/Mike P 109 4 230 
9-4411 Oliver P Valentine/Mike P könsorterad 109 4 400 

 
 

Viking Genetics Genomiska GVP  
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3880 VH Grejs VH Gant/VH Bostrup 115 36 250 
3964 VH Baylor Battlecry/G-Force 120 34 260 
3903 VH Sylvest VH Sparky/VH Meno 114 33 260 
5115 VH Lurig VH Lemek/VH Miracle 110 31 245 
3922 VH Python Penley/G Force 113 31 255 
3896 VH Stan Supershot/Freddie 119 31 250 
4512 VH Bliet RC VH Bosman/Fageno 114 30 245 
3908 VH Idaho Icone/Denim 116 26 220 

 
 

Könssorterad Holstein 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3964 Baylor Battlecry/G-Force 120 34 420 
3757 Modesto Supersire/Bookem 124 21 400 
3864 Brewmaster Garrett/Shottle 120 19 420 
3973 Milito Prince/O-Man   99 5 395 

 
 

Viking SRB Genomiska  
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
9846 VR Herbert VR Hjusticia/VR Niki 117 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 23 255 
7838 VR Vanamo VR Viper/VR Boxer 114 23 250 
Könssorterad SRB 
7674 VR Viljar VR Vimut/VR Niki 113 28 360 
 
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% 
 

 
 
 
 
 
TVILLINGAR OCH TRILLINGAR 
Fertilitet har diskuterats och i år är det lite annorlunda. Jag har 
hört att det är mycket tvillingar ute hos er och även en del som 
har fått trillingfödslar. Det brukar höra till ovanligheterna och 
det är väl tur, då det kan ta hårt på korna. På bilden nedan ser ni 
Sven Hansson i Vä, med sina trillingar efter Camaro. 
 
Nu i skrivande stund förbereds det för MILA och Strålandet är 
tryckt, så hoppas den nu anlänt i era brevlådor.  
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

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

 

Tillbehör vid seminering 
Vi har nu Kombipistoletter hemma, fungerar både för smala och tjocka pinnar. 
Den tas hem i tre olika färger; grön, röd och gul. 
 
Pistolettvärmare är också hemma i lager! 
 
Hör av er till labbet eller någon av era avelsrådgivare om ni önskar beställa. 

 
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! 
 
 
 
 


