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Skånesemins informationsblad oktober 2018
 
 

  Nyanställd på Skånesemin 
Hej på er! Jag heter Therese Jarring och har 
börjat på Skånesemin nu i september. Jag är 
endast (?) 42 år.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag har de senaste tio åren arbetat på ett It-företag i 
Malmö med många olika arbetsuppgifter, bland 
annat byggde jag upp och ledde en ny avdelning för 
att hantera utbildning och support. Jag har varit 
ansvarig för integrationer mellan interna och externa 
system, skrivit manualer, rutiner och andra tekniska 
dokument och en massa annat. 
 

Jag är en tekniknörd som gärna spenderar fritiden i 
skog och natur tillsammans med familjen, eller 
byggandes på vårt hus som aldrig tycks bli klart.  
 

Uppväxt i Lerberget utanför Höganäs men bor 
numera på Brostorp utanför Snogeröd tillsammans 
med min sambo Ingemar och vår son Wiljam. 
 

Jag ser väldigt mycket fram emot att vara med i 
denna spännande utveckling som händer just nu och 
hoppas bidra med min kompetens på många sätt. 
 

 
 
Kap 
Redovisningar enskilda kor och ungdjur skickas inte 
längre ut av Växa, utan man skriver själv ut sin 
beställning på Växas hemsida under fliken KO 
dokumentarkiv 
För er som inte har denna möjlighet är det 
naturligtvis bara att ringa oss så hjälper vi till. 
Sven-Åke Lövgren 0415-195 11 eller Johan 
Sandström 0415-195 12 
 

 
 
 

 
 
Nu är vi igång med Uniform-Agri KÖTT! 
Nu är vi äntligen igång med uppföljningsprogrammet för köttdjur 
– Uniform-Agri Kött.  
Det är ett modernt program som anpassas löpande efter 
lantbrukaren behov. 
Målet med programmet är att Köttdjursuppfödare ska få en 
smidigare uppföljning samt en förenkling i vardagen som lägger 
grunden för en ökad lönsamhet.  
 
Fördelarna med Uniform-Agri Kött. 

- All information samlad på ett ställe. 
- App i telefonen där rapportering av t.ex. kalvning, 

behandling eller seminering kan ske direkt från stallet 
utan behov av internet. Du har också tillgång till dina 
listor så du lätt kan ta fram t.ex. slaktlistan när 
transportören står på gården.  

- Stamträd som visar alla djurens generationer bakåt. 
- Viktkurvor för 200 - och 365 dagars vikt samt mål för 

alla raser. Den okorrigerade vikten räknas om 
automatiskt till korrigerad vikt i programmet. 

- Möjlighet att skapa egna rapporter eller använd standard 
rapporter för en bra uppföljning. 

- Uppkoppling mot aktivitetssystem och vågsystem är 
möjlig. 

- Lokal support 

Vårt nästa steg är att få uppkopplingen klar 
mellan Uniform-Agri och CDB och vår 
kommunikation med Jordbruksverket är bra. 
Fördelen med denna koppling är att det är slut 
med dubbelrapportering. Ni producenter 
behöver bara rapportera in i Uniform-Agri Kött 
och sedan skickas det till CDB. 
 
Vi arbetar också med att slaktavräkningen ska 
komma in i programmet.   
 
För mer information kontakta växeln så vidarebefordrar vi er. 
Växeln: 0415-195 00 eller mail: info@skanesemin.se  
 

 
 
 
OBS! Finns två greppa kurser på sidan 2. 
 

 



Nötköttsdag med tema uppfödning av 
växande djur 
Kursdag: Utfodring och uppföljning av växande djur 
Tid: fredagen den 2 november 2018 
Plats: Stenestad 2505 26876 Kågeröd 
Gårdsbesök: Göran Rydén 
 

9.30 Fika 
10.00 Presentation av kurs och Greppa Näringen  
 Cissi Bjerström/Louise Ingemansson 
10.20 Vall och dess betydelse för gårdens lönsamhet.  
 Vallrådgivare Skånefrö 
11.15 Rast 
11.20 Tillväxt, slaktålder, utfodringsstrategier (och
 foderekonomi). Produktionsrådgivare Louise 
 Ingemansson/Cissi Bjerström 
12.00 Lunch 
13.15 Gårdsbesök (inkl. fika) i Görans stallar och 
 vägningsanläggning. Vi tittar på deras lösning för att
 lösa vägning och hantering på ett smidigt sätt.  
15.00 Avslutning 
 

Deltagaravgift: 300 kr/person.  
Anmäl dig senast den 29 oktober på hemsidan 
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 

 
 

Kalvdag med tema stallmiljö och hälsa 
Kursdag: Stallmiljöns inverkan på kalvhälsan 
Tid: tisdagen den 13 november 2018 
Plats: Helgegården, Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad 
Gårdsbesök: Wanås Gods 
 

9.30  Fika 
10.00 Presentation av kurs och Greppa Näringen 
 Cissi Bjerström/Johanna Bengtsson  
10.20 Stallmiljö till kalvar, såsom temperatur, relativ 
 luftfuktighet och ventilation.  
 Veterinär Marete Hansen. 
11.40 Rast 
11.45 Olika parametrar som är viktiga för en bra 
 kalvproduktion.  
 Produktionsrådgivare Johanna Bengtsson  
12.15 Lunch 
13.30 Gårdsbesök (inkl. fika) på Wanås. Vi tittar på gårdens 
 kalvstall och deras lösningar. Det kommer också  
 Mätas koldioxid, ammoniakhalten och ventilationen
 i stallet samt se om det finns drag. 
15.00 Avslutning  
 

Deltagaravgift: 300 kr/person.  
Anmäl dig senast den 6 november på hemsidan 
www.skanesemin.se eller till växeln 0415-195 00. 
För frågor kontakta Cissi Bjerström 0415-195 14 eller Johanna 
Bengtsson 0415-195 60. 
 

 
Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne 

ELMIA nästa 
Vi hoppas att ni tittar förbi vår monter på Elmia och ser vad vi 
har att erbjuda er! 
Bland annat kommer vi ha ett lotteri där man har chansen att 
vinna doser. Senast nytt kan ni även fråga och få av oss i 
montern, då vi är i full fart med utvecklingen av vårt IT projekt 
TOP COW. 
Ser framemot att träffa många likasinnade och se mycket bra 
djur, spännande vi ses kanske?! 
 
Tjuriga nyheter 
Ny tjur från Intermizoo - GORDON- Battlecry x Embassy x 
Cameron 
Gordons styrka är att han ger balanserade kor, med mycket bra 
produktion, samt halter med en extremt bra juverhälsa. Bra ben 
och mycket bra juveregenskaper, bra spenplacering, något längre 
spenar med ett bra ligament. Hans härstamning gör att han är 
mycket lättanvänd, då han passar på både, Supersire, Mogul och 
Supershot döttrar.  Pris 230 kr 
 

 
Gordon 
 
Åter i lager från World Wide Sires- FRAZZLED- Josuper x 
Shotglass Frazzled tas hem igen, en tjur vars profil passar 
mångas avelsmål. Josuper sonen har en extremt bra produktion 
kombinerat med bra fertilitet, hälsa och exteriöra egenskaper, 
detta gör att han markeras med World Wide Sires nya riktmärke 
PROFIT$.    Pris 270 kr 

 
 
Vi vill passa på att uppmärksamma och tacka Svensk Holstein 
och laget som representerade Sverige i Young Breeder School i 
Battice, Belgien under den årliga tävlingen för en mycket bra 
insats. Vi från Skånesemin tackar även för att vi fick vara en del 
av detta och riktar ett extra grattis till Matilda Sonesson som blev 
5:a i sin Showmanship klass. 
 

 
 

Emelie, Linnea, Malin, Matilda och Joel som 
representerade Sverige.   
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Lagerlista 2018-10-01 
 
 
 

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 
3979 Frazzled Josuper/Shotglass 128 27 270 
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 

 
 
 
 

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 
4611 Gordon Battlecry/Embassy 121 30 230 
4559 Nebula DG Charley/Balisto 122 29 250 
4560 Kubrick Afterburner/Balisto 124 26 230 
4612 Redbird Bretange/Archive Red 116 23 250 

 
 
 
 

Viking Genetics Genomiska GVP  
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
4574 VH Ramsey VH River/Penley 121 38 260 
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 
5122 VH Bones VH Benzema/VH Everest 121 28 230 
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 
3729 Synergy Cashcoin/Mogul 106 14 360 
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 
9872 VR Trond VR Tapir/VR Vilde 119 24 230 
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 
6204 VR Volvo VR Vind P/VR Tornado 116 20 350 

 
 

Jersey 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
4453 Promo-P Smack P/Chille 120 19 210 
4431 Lemonhead Samson/Renegade 113 18 230 
Könssorterad SRB 
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% 
 

 
TJURFÄDRAR   
Tjurar vi har hemma i lager som används som tjurfader från Viking 
Genetics och World Wide Sires. 
 

SRB 
VR Trond 
VR Bebob 
VR Volvo finns hemma som könssorterade. 
 

Holstein 
VH Ramsey 
Frazzled 
 

 
Frazzled en topptjur från WWS som är åter i lager 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

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

 
 

 
Ibland är det skönt att vara två  
”Vid en revision från Länsstyrelsen eller mejeriet kan det 
ibland vara skönt att inte vara ensam. Vi erbjuder dig stöd 
och hjälp att vara på plats och hjälpa dig komma vidare där 
efter. Hör av dig till din rådgivare för mer information” 
 
 
 
 
 

 

Mycket stora mängder 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 blåses ned sensommar och 
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 ekar finns, 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 ekollonår och 
det är det i år också! 
 
Ingela Lindskog 0415-195 24 
 

 

Framtidsgruppen USA resa görs igen. 
17-25 mars, 2019 anordnar SM ek och Skånesemin återigen 
en resa till Wisconsin, USA. 
Den riktar sig till dig som har målet i sikte på framtiden och 
med ett öppet sinne för att lära sig mer från andra. 
Resan kombinerar teori med praktisk upplevelse via 
gårdsbesök. 
 SM ek och Skånesemin sponsrar en del av resan 
Intresserad anmäl er senast den 1 november till: Linn 
Gullberg, linn.gullberg@skanesemin.se 
 

 
 
 
 
 


