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Skånesemins informationsblad september 2018
 
 

  Nötköttsdag med tema bete 
Kursdag: Bete till dikor/växande ungnöt 
Gårdsbesök: Åbuen Simmental, 280 23 Hästveda  
Tid: onsdagen den 26 september 2018 
Plats: Borgen Osby, Klockaregatan / V. Storgatan 
283 31 Osby 
 
9.30  Fika 
 
10.00–10.20 Presentation av kurs och Greppa  

Näringen  
Cissi Bjerström/Louise  
Ingemansson 
 

10.20- 11.15  Betesutnyttjande, kalvarnas tillväxt, 
tips om avvänjning av kalvarna.  
Gruppering av djuren under 
stallperioden. 
Produktionsrådgivare  
Anette Seeman,  
Gård & Djurhälsan. 

 
11.15–11.20 Rast 
 
11.20- 12.00 Betesparasiter och förebyggande  

åtgärder. 
Veterinär Marete Hansen 
 

12.00–13.00  Lunch 
 
13.15–15.00 Gårdsbesök (ink fika) hos Christer  

Svensson, Åbuen Simmental,  
280 23 Hästveda.  
Vi tittar på hur betet utnyttjas på  
gården, åtgärder vid över eller  
underskott av bete, djurens tillväxt  
och vinterns fodersituation. 
 

Deltagaravgift: 300 kr/person. 
Anmäl dig senast den 20 september på hemsida 
www.skanesemin.se eller till växeln 0415-195 00. 
För frågor och anmälan, kontakta Cissi Bjerström 
0415-195 14 eller Louise Ingemansson 0415-195 56. 
 

 
 
Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne 
 
 
 
 
 

 
 
Ekologisk betesdag med tema betesdrift i 
kombination med robotmjölkning 
Kursdag: Ekologisk bete till mjölkkor i robotsystem 
Gårdsbesök: Lars Olsson Hjälmaröd 3, 241 92 Eslöv 
Tid: onsdagen den 3 oktober 2018 
Plats: Skånesemin, Råby 2003 242 92 Hörby 
 
9.30  Fika 
 
10.00–10.20 Presentation av kurs   

Cissi Bjerström/Louise Ingemansson 
 
10.20- 11.40 Lantbrukare Anders Carlsson från Skogsgård 

berättar om hur man kan öka utnyttjandet av 
bete. Han kommer att ge tips om när man skall 
beta och hur hårt man skall beta. Vi lär oss 
analysera beteskvaliteten i fält och tittar på 
tillväxtkurvor och behovskurvor för att 
producera mjölk. Ger tips om lämplig tidpunkt 
för gödsling, val av betesgräs. 

 
11.40- 11.45 Rast 
 

11.45–12.00 Lars Olsson pratar om sin gård, hur de gör med 
utformning av fållor och drivvägar, lämplig areal, 
kornas mjölkavkastning och parasitförekomst.  

 
12.00–13.00  Lunch 
 
13.30–15.00 Gårdsbesök (ink fika) hos Lars Olsson, 

Hjälmaröd 3, 241 94 Eslöv. Vi tittar på betena 
och diskuterar vinterns fodersituation.  

 
 
Deltagaravgift: 300 kr/person.  
Anmäl dig senast den 3 oktober på hemsidan 
www.skanesemin.se eller till växeln 0415-195 00. 
För frågor kontakta Cissi Bjerström 0415-195 14 eller Louise 
Ingemansson 0415-195 56. 
 

 
 
Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne 
 

 



Värdefulla tips och råd 
Den varma sommaren har nog inte undgått någon av oss och 
även Lindell Whitelock från WWS som var på besök i somras 
fick känna på den. Sverige, svalt och skönt, så var inte fallet i år 
och på gott och ont fanns det möjligheter och diskutera vad som 
kanske är viktigast att tänka på under sommar månaderna. Några 
gårdsbesök, lyssnade och läste av läget, vad har man för mål och 
var är problematiken och vad kan göras åt den. I vissa fall är en 
del problem ”lätta” att lösa men i andra fall betyder det en stor 
kostnad och ändring av rutiner, vilket inte alltid är lätt då man 
har flera anställda. 

Lindell tyckte överlag att gårdarna har bra byggnader och att det 
är ordning och reda runt dessa. Det många kanske bör fundera 
på är hur mycket mjölk/halter förloras det under de varmare 
dagarna? 

Över 20 grader i stallet då börjar korna känna av värmen, 
minskat foderintag ger effekt på produktionen och det kan 
uppstå en del driftstörningar. Det första de flesta sa till oss var, 
de är inte ofta det blir varmt i Sverige, men normalt år trots allt 3 
månader då det säkert är över +20 i stallarna i alla fall i södra 
Sverige. Ventilation, det behöver komma in ny luft utifrån som 
cirkulerar och svalkar något. I USA har de sprinklersystem, men 
det ansåg han inte var aktuellt här.  

Vad ska man tänka på om man funderar på att installera fläktar? 
Det behöver vara tillräckligt många för att få effekt och de 
behöver riktas rätt, att dra varmluften från taket gör ingen nytta. 
Det bästa är om den första fläkten sitter i väggen och helst på 
den sidan där solen går upp för att ge bästa effekten senare på 
dagen. Den sista fläkten ska helst sitta i motsatta vägg för att 
suga ut den varma luften och mellan de fläktarna placeras de 
övriga med jämna avstånd, optimalt var 10 meter då fläkten har 
en diameter på 1 meter. 

Har ni tittat på era kalvar och vad de dricker ur? Jo hinkarna är 
rena, men tittar vi i själva munstycket kanske det är en annan 
sak. Som sagt en del problem lättare att åtgärda än andra. Att 
söka problem och åtgärda dessa kräver både tid och finess, men 
ger fort ett bra resultat hos kalvarna. 

Åter igen kommer utfodringsdiskussionen av kalvar upp och de 
som gjort en ändring har även sett en positiv skillnad. Minskat 
på det långa grovfodret hos småkalvarna och ökat givorna av 
både mjölk och kalvmüsli, gör att våmmen får en bättre start. 
För mer information om detta hör gärna av er eller kolla vår 
Facebook sida.  

Nappar- Hur det kan se ut när man plockar isär en napphink. 

Vi önskar er en bra början på en trevlig höst och hör gärna av er 
till oss om ni har funderingar eller frågor.  
Linn Gullberg, avelsansvarig. 0415-19536 eller 
linn.gullberg@skanesemin.se 

Nötköttskväll 8 aug 
Under augusti anordnade Skånes nötköttsproducenter en träff 
hos Markus Bengtsson som var årets nötköttsproducent 2017. 
Markus har 50 dikor och äger själv ingen mark utan arrenderar 
och har båghallar som djuren hålls i vintertid. Anne Svensson 
var där från Lantmännen och Cissi Bjerström från oss höll 
föredrag om årets situation.  
Det var också många intressanta diskussioner och lösningar från 
både rådgivare och lantbrukare som man kan ta med sig.  

Här kommer några av tipsen från kvällen: 
• Foderinventera för att veta hur mycket du har och hur
mycket som behövs.

• Ta foderanalyser för att veta innehåll och kvalité på fodret.
Detta för att lättare kunna räkna ut hur mycket som behövs och
även för att minimera risken för överutfodring.

• Räkna eller få hjälp att räkna foderstat. Detta minimerar
risken för överutfodring vilket bidrar till att fodret räcker längre.
Kons foderbehov är det som ska täckas.

• I dikobesättningar är det viktigt att avvänja kalvarna i tid så
att de inte påfrestar kon för mycket. När kalven är avvand kräver
kon mindre näringsrikt foder. Kon kan också gå kvar längre på
bete.

• Dräktighetsundersök djuren så att tomma djur inte behöver
gå och äta foder över vintern.

• Det bästa fodret till mjölkande/digivande djur och småkalvar.

• Gruppera djuren så att djuren får rätt mängd foder och inte
överutfodras. Sortera korna efter dräktighetslängd så de som går
tillsammans kalvar ungefär samtidigt. Dominanta kor i egen
grupp.

• Alternativa fodermedel

- Ammoniakbehandla halmen. Detta ökar smältbarheten,
30-50 % högre energiinnehåll än vanlig halm, ökar
smakligheten på halmen.

- De flesta foderfirmor har färdigfoder som kan ersätta
grovfoder. 1 kg färdigfoder motsvara 1 kg ts ensilage,
kontakta din foderfirma för mer info.

- Ta tillvara på betblasten. Blasten kan samensilera med
majs eller halm, detta pga. av att 30 % av näringsvärdet
åker med ut i pressvattnet annars. Betblasten
proteinrikt och smakligt.

- Vanlig halm och melass kan också vara ett alternativ.

• Fundera på övriga strömedel istället för halm så att halmen kan
användas till foder.

Behöver ni hjälp eller har någon annan fundering, kontakta 
oss. 



Lagerlista 2018-09-01 
 
 
 

World Wide Sires Genomiska USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
4539 Magictouch Modesty/Balisto 117 29 250 
4567 Kaminsky Supershot/Numero Uno 120 27 210 
3996 Sonic Silver/Multiply 117 25 210 
4566 Curry Jedi/Supersire 123 25 230 
4538 Devine Marty/Deductive 116 23 210 
4502 Lavon Supershot/Mayflower 116 22 190 
3969 Lucky PP Red Jax P/Mogul 103 14 270 

 
 

World Wide Sires Avkommebed. USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
4537 Rager Red Relief P/Observer 116 22 190 

 
 

Intermizoo Genomiska Italien 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
4559 Nebula DG Charley/Balisto 122 29 250 
4560 Kubrick Afterburner/Balisto 124 26 230 

 
 

Viking Genetics Genomiska GVP  
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3948 VH Monty P Milford P/Balisto 123 33 250 
5125 VH Hutney VH Highway/Balisto 107 30 230 
4512 VH Bliet RC VH Bosman/Fageno 116 30 230 
3880 VH Grejs VH Gant/VH Bostrup 111 29 250 
4507 VH Bilde VH Bernell/VH Clement 111 29 230 
4513 VH Roxy VH Radium/VH Booth 118 28 245 
3922 VH Python Penley/G Force 107 26 250 

 
 

Könssorterad Holstein 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
5125 VH Hutney VH Highway/Balisto 107 30 400 
4567 Kaminsky Supershot/Numero Uno 120    27 360 
3427 VH Booth Beacon/Planet 128 25 320 
3973 Milito Prince/O-Man  101 4 360 

 
 

Viking SRB Genomiska  
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
9861 VR Guidett VR Grolle/VR Hammer 116 30 260 
8014 VR Bebob VR Birka/VR Viro 110 26 260 
9867 VR Hipster VR Hilbert/VR Tuomi 113 26 255 
7820 VR Toffee VR Tokyo/VR Uudin 113 23 255 
7967 VR Hjuve VR Hjusticia/VR Favre 109 22 250 
7913 VR Aidan VR Ascot/VR Babylon 115 21 250 
9859 VR Funk VR Fritz/VR Alibi 116 19 245 
Könssorterad SRB 
6178 VR Filur VR Fonseca/VR Uudin 119 28 420 
 
Jersey 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
4431 Lemonhead Samson/Renegade 113 18 230 
Könssorterad Jersey 
4431 Lemonhead Samson/Renegade 113 18 400 
4407 VJ Asure Axis/VJ Lure 116 17 360 
 
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% 
 

 
 

Avel, en del ändringar i våra mål kräver att vi ställer krav i vårt 
avelsarbete. Produktion och halter går att få effekt av via fodret, men 
det där sista kan vi även få via att välja rätt tjurar. 
 
Tre mycket bra balanserade tjurar vi har hemma från WWS som 
uppfyller många av önskemålen som idag ställs på den perfekta tjuren. 
Gemensamt har alla riktigt bra produktion med bra halter, mindre 
modell med bra ben och juver. Alla tre har även en riktigt bra 
hälsoprofil! Egenskaper som skiljer dom åt är;  
 
Kaminsky (Supershot x Numero Uno) - Ger längre spenar och något 
bredare spenplacering 210 kr 
Curry (Jedi x Supersire) -Bredare spenplacering med ett bra ligament. 
230 kr 
Magictouch (Modesty x Balisto)- Extremt bra egen- och 
dotterfertilitet. 250 kr 
 

 
Magictouch när det är fertilitet som gäller. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

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

 
 
 
 
Resa till Agromek 
Skånes Holsteinklubb arrangerar tillsammans med 
Skånesemin en resa till Agromek 27-28 november. Bussen 
går tidigt tisdagen den 27 och kommer åter kvällen den 28. 
Kostnad för resan är 1650kr/ person, då ingår bussresan, en 
hotellnatt och inträde på mässan. 
Frukost fixar vi på bussresan, men under mässan får var och 
en stå för maten. 
Tisdag: Utställning röda 
Onsdag: Utställning Holstein. 
Vi fyller en buss, 40 personer först till kvarn! 
Sista anmälningsdatumet är den 1 oktober och är bindande. 
Anmälan gör ni till Linn Gullberg; 
linn.gullberg@skanesemin.se eller 0415-195 36 
 

 

SRB Avelsupptakt 
Tisdagen den 18 september kl. 19,00 i Farstorps 
församlingshem arrangerar Skånes SRB-Klubb den årliga 
Avelsupptakten. 
Det bjuds som vanligt på grillad gris, anmälan krävs 
OMGÅENDE! 
Johanna Bengtsson kommer bland annat att berätta om 
avelsarbetet på familjens gård. 
 
 
 
 
 
 

 

Visste ni att: 
Ett tips vi fick under veckan med Lindell Whitelock, hur 
man kan dubbelkolla sina halter och balansen i mjölken. 
 

Om ni tar FETTHALTEN x 0.80= PROTEINHALTEN  
Exempel, 4,0 x 0,8= 3,2 
 

Hans tips var att kolla sig själv om detta stämmer, med de 
värdena som fås via mjölkkvittot. 
Är proteinhalten lägre eller högre, då bör en justering göras 
av grovfoder/kraftfoder. 
 
 
 
 
 


