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Skånesemins informationsblad maj 2018

Presentation av tre nyanställda 
rådgivare (börjar 4 juni 2018)
Hej! Det är jag som är Johanna, jag är en 25 årig 
tjej uppvuxen på en gård med mjölkproduktion, 
smågrisproduktion och växtodling utanför 
Varberg i Halland. På gymnasiet läste jag 
naturbruksprogrammet med inriktning jordbruk. 
Efter gymnasiet arbetade jag några år som 
tävlingshästskötare innan jag sökte in till 
lantmästarutbildningen eftersom lantbruk och 
framförallt kor alltid har legat mig varmt om 
hjärtat. Jag gör nu gör min sista termin på 
utbildningen. Efter tre års studier ser jag fram 
emot att börja jobba och kunna dela med mig av 
kunskapen jag fått samt att lära mig mer om kor. 
Jag har ett stort intresse för mjölkproduktion och 
kor och tror på en framtid för svensk 
mjölkproduktion. Jag är en tjej som gillar 
utmaningar och vill hela tiden se ett resultat av 
det som jag gjort samt att få samla erfarenheter. 
Jag ser fram emot att börja jobba och tycker det
ska bli spännande, intressant och lärorikt att 
träffa er.

Johanna Bengtsson

Vem är Anni?
Jag är en (snart) nyutexaminerad lantmästare med
en kandidat inom ekonomi och ett brinnande 
intresse för kor och det är min starka sida: Jag 
kan alltid prata kor, kor passar in i alla 
samtalsämne. 

Jag är född och uppvuxen på en mindre gård i 
Lillehem, söder om Kristianstad och djuren har 
alltid varit en del av min uppväxt och det består 
fritiden numera också av.

Jag ser fram emot utmaningen med att jobba på 
Skånesemin. Det är en stor motivationsfaktor att 
kunna hjälpa lantbrukare prestera den kvalité på 

mjölk och produktionen som de behagar, men även att samarbeta 
med dem mot framtiden så deras företag blir framgångsrikt och 
lyckat. Mitt mål är att kunna hitta det bästa hos varje företag och 
motivera dem för att bli framgångsrik och få en hållbar livsstil. 
Väl mött.

Anni Frick

Hej! Mitt namn är Louise Ingemansson och jag är 24 år gammal. 
Jag är född och uppvuxen på en gård utanför Hörby som driver 
avelsbesättning av rasen Limousin och vi har även en del 
växtodling för avsalu.  Jag har alltid haft ett intresse för djur och
speciellt kor. Under min gymnasietid gick jag på Bollerups 
Naturbruksgymnasium och läste naturvetenskap jordbruk. 
Därefter jobbade jag på olika gårdar som djurskötare. Det var 
både mjölkkor, får och köttdjur. Jag var också en vända i USA där 
jag jobbade med köttdjur och växtodling. Efter några år började 
jag min utbildning på Lantmästarprogrammet på Alnarp och jag är 
nu inne på min sista termin. 
Jag är en glad, positiv och driven person som tycker det är roligt 
att lära mig nya saker. Jag tycker också det är roligt med människor 
och speciellt när man har samma intresse som jag… kor. Jag ser 
framemot en rolig och lärorik tid på Skånesemin.

Louise Ingemansson 



Aktuella tjurar
Tjurar som vi väljer att fortsätta med och även nya gossar som vi 
tar hem!

KAMINSKY- Supershot x Numero Uno x Shamrock. 
Pris: 210kr/360kr  

En extremt komplett tjur, produktion med bra halter, bra 
hälsoegenskaper, lite mindre i storleken, bra ben och riktigt bra 
juver. Han ger längre spenar och har en bredare spenplacering 
med bra mjölkbarhet. Vi tar hem han både vanliga och 
könssorterade doser.

SYNERGY- Cashcoin x Mogul x Super 
Pris: 360kr könssorterad 

Vi tar hem Synergy igen men endast könssorterade doser. En 
tjur som varit mycket uppskattad för att han har en extremt bra 
egen fertilitet. En tjur som är mycket lättanvänd, då han har en 
hälsoprofil och exteriör som är mycket önskvärd.

MAGICTOUCH – Modesty x Balsito x Numero Uno
Pris: 250kr

Vi tar hem han igen, då siffrorna ser bra ut och hans profil är 
mycket uppskattad. Dotterfertilitet och överlevandetal på topp 
och bra juver, för att skapa en hållbar ko till er. Han ger även bra 
produktion och plus på halterna.

Linn Gullberg, avelsansvarig 0415-19536 
linn.gullberg@skanesemin.se

Möjligheterna är oändliga
Inspiration är något vi alla söker och försöker få via någon, men 
vi själva är begränsningen till vad vi kan få ut av det som finns 
att lära sig, möjligheterna är oändliga för den som är öppen för 
det. Under resorna som gjorts till USA i början av året, har vi 
träffat mycket folk och haft möjligheter att diskutera hur vi gör 
och hur vi jobbar. För många av oss är det en ögonöppnare när 
man ser det ur en annan synvinkel och får det förklarat på ett bra 
sätt. I förra numret berättade jag en del om gruppen som åkte till 
Wisconsin, men tänkte nu istället kort berätta om resan till 
Washington.

• Många saker som återigen kom upp var hur vi utfodrar
våra kalvar; många av oss ger gärna kalvarna hö eller
mix- NEJ skrek de i USA. Att ge detta grovfoder till
kalvarna gör ingen större nytta, det fyller deras magar
med något som de inte kan ta upp- jämfördes med
barnen i reklamen på TV, där de svälter men har en
stor mage. Faktiskt är det väl så att många ser gärna en
kalv med ”stor” fylld mage som något bra, men att
lägga mer fokus på att ge de bättre kraftfoder, som
innehåller det som får våmmen att utvecklas. Protein
och fett för tillväxt, stärkelsen i små mängder som ökas
succesivt gör att våmmens struktur utvecklas.

• Råmjölk- ett ämne som det ofta pratas om. Frågvis
som jag är så ställer jag massor med frågor och en var
hur får vi ett bättre värde på råmjölken- MJÖLKA
TIDIGT, ju tidigare man mjölkar ökar chansen för
bättre kvalitet.

• Sinkor är en grupp kor som det inte läggs mycket fokus
på och det behövs inte göras om man bara ger dom det
de behöver. I gruppen närmast kalvning (21 dagar till
kalvning) ska det inte vara någon överbeläggning, bra
foderplats utrymme så alla har möjligheten att äta och

sedan har vi vatten. Våra vattenkoppar, kallade de 
stridshjälmar och förkastar, då de inte ger kon 
möjlighet att dricka tillräckligt, skaffa vattenkar! 
Kontentan var att gör man detta och ger denna grupp 
bättre möjligheter att äta och dricka mer, då kommer 
de även att MJÖLKA MER i nästa laktation.

• Vi börjar där, för jag kan nog skriva en hel uppsats om
alla tipsen och saker av värde som vi fått lära oss, mer
får det bli till nästa gång. Att ge er andra möjligheten
att ta del av detta är en självklarhet- vill ni så kan ni!
Kontakta mig eller någon av de andra som varit med på
resorna, min uppfattning är att de flesta fått en
nytändning och inspiration!

”De ljusa” som representerade Sverige under den senaste resan, 
Linn tillsammans med Johanna och Erika från Ogestad 
Egendom. 

Linn var seminör för en dag i USA tillsammans med WWS 
seminör Mario, en mycket intressant morgon, där en gård hade 
1000 kor i sin semingrupp och seminören har ansvaret att kolla 
alla varje dag. Otroligt lärorikt att få följa med och skoj att få 
känna och klämma lite.



Lagerlista 2018-05-01

World Wide Sires Genomiska USA
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4539 Magictouch Modesty/Balisto 117 28 250
4565 Kaminsky Supershot/Numero Uno 120 28 210
3996 Sonic Silver/Multiply 122 25 210
4502 Lavon Supershot/Mayflower 116 25 190
4538 Devine Marty/Deductive 116 23 210
3969 Lucky PP Red Jax P/Mogul 105 19 270
3977 Cedarwood Kingboy/Mogul 111 9 170

World Wide Sires Avkommebed. USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4537 Rager Red Relief P/Observer 120 22 190
3864 Brewmaster Garrett/Shottle 123 19 210

Intermizoo Genomiska Italien
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4559 Nebula DG Charley/Balisto 123 28 250
4560 Kubrick Afterburner/Balisto 123 26 230
3911 Panamero Mardi Gras/Epic 104 19 230

World Wide Sires Jersey
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
9-4411 Oliver P Valentine/Mike P 109 2 230
9-4411 Oliver P Valentine/Mike P könsorterad 109 2 400

Viking Genetics Genomiska GVP
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
3964 VH Baylor Battlecry/G-Force 122 36 260
3880 VH Grejs VH Gant/VH Bostrup 114 33 250
3922 VH Python Penley/G Force 113 31 255
4512 VH Bliet RC VH Bosman/Fageno 116 31 245
3903 VH Sylvest VH Sparky/VH Meno 114 31 260
4507 VH Bilde VH Bernell/VH Clement 111 28 230
3908 VH Idaho Icone/Denim 117 23 220

Könssorterad Holstein
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4565 Kaminsky Supershot/Numero Uno 120 28 360
3427 VH Booth Beacon/Planet 126 26 320
3729 Synergy Cashcoin/Mogul 103 21 360
3864 Brewmaster Garrett/Shottle 124 19 420
3973 Milito Prince/O-Man 99 4 395

Viking SRB Genomiska
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
9846 VR Herbert VR Hjusticia/VR Niki 117 30 255
9861 VR Guidett VR Grolle/VR Hammer 115 29 260
7850 VR Abraham VR Aatami/Buck 115 25 250
7675 VR Lorenzo VR Lazer/VR Tuomi 113 24 250
7838 VR Vanamo VR Viper/VR Boxer 114 21 250
7874 VR Ultimat VR Umbro/Burdette 104 20 230
Könssorterad SRB
6178 VR Filur VR Fonseca/VR Uudin 119 28 420

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%

Kaminsky 

Synergy dotter



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

Skånesemins ungdomsgrupp
Jag heter Heidi Svensson och är ungdomsgruppens nya ledare, jobbar hemma på vår gård 
JIMA Lantbruk AB. 
Min tanke som ny ledare är att vi skulle ha en grillkväll nu i sommar för att träffas och ni kan 
få chansen att berätta vad ni vill göra. Av denna träff ger det även mig möjligheten att få koll 
på vilka som är med och aktiva i gruppen. Kommer lägga ut datum i gruppen på Facebook; 
Skånesemins Ungdomsklubb- är ni inte med fixa det så får ni lite mer information från mig.

Till er föräldrar som har mindre barn, jag vill gärna att ni kommer ju fler vi är ju 
roligare blir det.
Bra om det kan börjas i tid och barnen lär känna varandra.

För er som inte har Facebook, 
går det även att nå mig via mejl; 
helle_97@live.se
Hoppas vi ses i sommar!
Soliga hälsningar
Heidi

Manualer vid gårdsbesök
Här kommer manualerna att använda vid gårdsbesök, betessläpp etc. EHEC är den 
allvarligaste smittan att råka ut för men förra året rapporterades framför allt utbrott med
cryptosporidier efter besök. Vi har därför tagit med en kort information om dessa encelliga 
parasiter.

Att använda vid besök av begränsade grupper t.ex. studiebesök

studiebesok_bondemanual17ver2.pdfGårdsbesök - till den person på gården som ansvarar för 
besöket

besokaremanual16.pdfGårdsbesök - till person utifrån som ansvarar för gruppen t.ex. en lärare

Att använda vid öppna evenemang som betessläpp, marknader och dylikt

bondemanual_oppengard17ver2.pdfGårdsbesök - till den person som ansvarar för djuren 

skyltbesokare16.pdfGårdsbesök – skylt att sätta upp som riktar sig till de besökare som kommer på 
evenemanget

Länk till samtliga manualer - https://www.lrf.se/foretagande/verktyg/studiebesok-pa-garden/

Skånes Holsteinklubb
anordnar gårdsbesök 
hos Trolle Ljungby, 
utanför Östra Ljungby. 
Den 16 juni, kl. 18,30

SRB klubben anordnar 
den 18 juni 
exteriörbedömning hos 
Ann-Katrin på Fairyhill 
kl. 19,00. Det bjuds på 
grillad korv. Alla 
välkomna!


