
Skånesemin ek för • Råby 2003 • 242  92 Hörby
Tel 0415-195  00

www.skanesemin.se
Ansvarig utgivare: Martin Olsson
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Skånesemins informationsblad december 2018
 
 

  Kom till våra kretsmöten 2019 
 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 måndagen den 7/1 
Hotell Erikslund, Åstorpsvägen 15, Ängelholm 
 

Krets 3, Vinslöv tisdagen den 8/1 
Hushållningssällskapet, Skepparslövsvägen 258, 
Kristianstad 
 

Krets 2, Tomelilla, onsdagen den 9/1 
Tranesgården, Skåne Tranås, Tomelilla 
 

Krets 1, Hörby, torsdagen den 10/1 
Skånesemin, Råby 2003, Hörby 
 
Välkomna! 

 
 

 
 
 

 
Kostnadsfri installation av 
uploadern 
Under hela (räkenskaps) detta året har vi på 
Skånesemin arbetat intensivt med vårt IT-projekt. 
Tidigare har vi jobbat med Svensk Mjölk och senare 
Växas system men nu känner vi att det är dags att ta 
ett steg mot framtiden, följa med i utvecklingen, få 
fortsatt konkreta, användbara bra analyser och 
rapporter ifrån era gårdar, och samtidigt sänka 
kostnaden per ko för er lantbrukare!  
 

KKPC (kokontrollen, AMS-link, postmästaren och 
stalljournalen) kommer ersättas med våra nya 
framtidssäkrade verktyg. Vi vill erbjuda er ett 
alternativ så ni kan få enklare arbetsmetoder genom 
att minska dubbelrapporteringen. All data från era 
gårdar kommer att hämtas in i vårt nya system som 
heter TopCow.  
 

För dem som har ett gårdssystem kommer den 
centrala informationsbasen vara hos lantbrukaren. 
Allt som förs in i gårdssystemet kommer att laddas 
upp av Uploadern till TopCow och CDB. Kor in 
och ut, kalvningar med mera kommer att 
rapporteras automatiskt så snart koppling är klar till 
Jordbruksverket. För er som arbetar utan 
gårdssystem men som gärna  
 

 
 
investerar i ett; kan vi erbjuda uniform- Agri. Om inget 
gårdssystem önskas fungerar det lika väl, dock utan automatiskt 
rapportering till CDB såklart. 
 

Uploadern är ett program som arbetar i bakgrunden genom att en 
gång om dygnet extrahera och sända era uppgifter ifrån ert 
gårdssystem. Under närmsta tiden kommer vi ringa runt till alla 
våra medlemmar och erbjuda kostnadsfri installation av 
Uploadern. Funktionen är ännu inte aktiv och vi återkommer i god 
tid med instruktioner innan rapporteringen automatiseras.  
 

Ring Josefine Jönsson för frågor eller mer information på 0415-
195 17. 

 
 

Nötköttsdag med tema uppfödning av 
växande djur 
Kursdag: Utfodring och uppföljning av växande djur 
Gårdsbesök: Årets nötköttsföretagare i Skåne, Per-Ola & Marie 
Wilhelmsson 
Tid: tisdagen den 15 januari 2019 
Plats: Skånesemin, Råby 2003, 242 92 Hörby 
 
9.30  Fika 
10.00 Presentation av kurs och Greppa Näringen  

Cissi Bjerström/Louise Ingemansson 
10.20  Vall och dess betydelse för gårdens lönsamhet. 
 Birgitta Gunnarsson HIR  
11.15 Rast 
11.20 Tillväxt, slaktålder, utfodringsstrategier. 

Produktionsrådgivare Cissi Bjerström 
11.50 Uppföljning via Uniform-Agri 
 Produktionsrådgivare Louise Ingemansson 
12.00  Lunch 
13.15 Gårdsbesök (ink fika) på Gårdarp för att se 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 10 januari 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 
 



Skånesemin syns och hörs! 
Under hösten har vi varit ute och pratat i olika sammanhang om 
vårt IT projekt TopCow och vårt uppföljningsprogram 
Uniform-Agri. I oktober började det med Elmia då det var ett 
stort intresse för vårt nya uppföljningsprogram Uniform-Agri 
Kött. Många kom med förslag på vad som var viktigt att ha med 
och vad vi borde satsa mer på.  

Kort därefter blev det Köttriksdag i Eskilstuna där vi också 
visade upp Uniform-Agri Kött. Intresset har spridits i landet och 
det var många norr om skånegränsen som tyckte att det var en 
mycket bra satsning och de uppskattade appen till programmet 
extra mycket. Appen kräver inte internetuppkoppling när den 
används utan bara när informationen ska synkroniseras till 
datorn. De var också väldigt intresserade av våra viktkurvor som 
man kan ställa in en mål-tillväxtkurva och sedan få en 
uppföljning på vad djuren har växt jämfört med målkurvan. 

Efter Köttriksdagen blev det Alnarps Mjölkdag där vi pratade 
om TopCow och TopCow Advisor. Syftet med projektet 
presenterades och en del fakta om nuvarande upplägg. Det 
visades också en hel del nya rapporter som vi kommer att kunna 
erbjuda i vår rådgivningstjänst- TopCow Advisor. Det fanns ett 
stort intresse för vår nya plattform. Samma vecka var det 
Lantmästardagen där vi också visade upp vårt projekt. Vår 
monter var välbesökt av många studenter och de 
sammankopplade informationen som de fått på Mjölkdagen med 
programmet som vi visade upp under den dagen. Det kom 
många frågor och förslag på vad som behövs för att få en bra 
uppföljning på sin besättning, både på mjölk och nötkött. 

Lantmästardagen 

Men har ni missat dessa tillfällen att lyssna på vad vi jobbar med 
kan ni anmäla er till Alnarps Nötköttsdag den 6 dec, 
Köttföretagarnas dag i Mjölby den 7 dec, Gård och Djurhälsans 
dag i Västerås den 17 januari mm. Håll utkik på vår Facebook 
sida. 
Louise Ingemansson 

Elmia 
Än en gång vill vi säga grattis och mycket bra jobbat till er som 
deltog under Elmia. 
Ni utställare som deltog från Skåne syntes och vilka resultat, 
många första placeringar som spred både glädje och energi i 
gångarna.  

MILA 2019, 14-16 februari
Detta år satsar de på mjölkraskvigor. Vi ser 
framemot detta och hoppas på intresse från 
både våra lantbrukare och skolor, ta 
möjligheten att visa för andra vad ert arbete på hemmaplan har 
att erbjuda. Tillsammans hoppas vi kunna skapa en bättre inblick 
och en nyfikenhet på branschen. 

Nyheter från avelssidan 
Tjurarnas siffror uppdaterades nyligen och det gör att vi väljer 
att plocka in nytt som uppfyller de krav vi ställer. 
På vår lagerlista kan ni se vad som är nytt och hemma från 
Viking, tjurar från World Wide Sires tar ett litet tag innan de är 
på plats. Diskutera med er avelsrådgivare eller hör av er vid 
intresse om ni är intresserade av använda er av det bästa på 
marknaden. 

Gordon en av våra nya italienska tjurar 

Vinter och kalvarna 
Kylan är snart över oss och här finns goda råd för att hjälpa 
småttingarna genom vintern: 

• Öka mjölkgivan! Kalvarna behöver mer mjölk när det är kallt!
Ge ca 0,5 liter mer för varje 10 grader temperaturen sjunker
under 15 grader.

• Kalvarna behöver gott om torrt strö! En bra tumregel är att
kalven ska täckas av strö upp till ”armbågarna” när den ligger.
Fundera även på att använda kalvtäcken!

• Se till att temperaturen på mjölkgivan är 40 grader båda till
första och sista kalv i raden!

• Skydda friska kalvar från sjuka kalvar. Finns det en sjuk kalv
bör du flytta den till en ensambox och helst hantera kalven sist –
då drar du inte smittan med runt i kalvstallet.

• Kalvarna växer allt bättre om de har tillgång till bra kalvmüsli.
Müsli stimulerar vommens utveckling och är samtidigt
lättillgänglig energi så kalven håller sig varm!

Välstrött gör att kalvarna håller värmen 



Lagerlista 2018-12-01 

World Wide Sires Genomiska USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3979 Frazzled Josuper/Shotglass 128 30 270 
4539 Magictouch Modesty/Balisto 117 29 250 
4567 Kaminsky Supershot/Numero Uno 120 27 210 
4566 Curry Jedi/Supersire 123 25 230 
3996 Sonic Silver/Multiply 117 24 210 
4502 Lavon Supershot/Mayflower 116 23 190 

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 28 250 
4560 Kubrick Afterburner/Balisto 124 26 230 
4612 Redbird Bretange/Archive Red 116 23 250 

Viking Genetics Genomiska Holstein 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
4574 VH Ramsey VH River/Penley 121 37 260 
3984 VH Bahrain VH Bosman/VH Sergio 126 34 260 
4521 VH Deco RC VH Dent/Commander 118 32 230 
5122 VH Bones VH Benzema/VH Everest 123 30 230 
5125 VH Hutney VH Highway/Balisto 110 30 230 
4512 VH Bliet RC VH Bosman/Fageno 117 29 230 
4507 VH Bilde VH Bernell/VH Clement 112 26 230 
4572 VH Eltorro VH Emento/VH Clark 112 26 190 

Könssorterad Holstein 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
4512 VH Bliet RC VH Bosman/Fageno 117   29 360 
3427 VH Booth Beacon/Planet 126 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 
6223 VR Fanof P VR Flake/VR Ejstrup 118 30 260 
9872 VR Trond VR Tapir/VR Vilde 118 24 230 
8014 VR Bebob VR Birka/VR Viro 108 23 260 
9867 VR Hipster VR Hilbert/VR Tuomi 114 23 255 
6216 VR Hakon VR Hobby/VR Vimpula 112 22 230 
7820 VR Toffee VR Tokyo/VR Uudin 113 19 255 
7913 VR Aidan VR Ascot/VR Babylon 113 19 250 
Könssorterad SRB
8014 VR Bebob VR Birka/VR Viro 108 23 360 
9867 VR Hipster VR Hilbert/VR Tuomi 114 23 360 

Jersey 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
4453 Promo-P Smack P/Chille 120 20 210 
4431 Lemonhead Samson/Renegade 113 18 230 
Könssorterad SRB
4407 VJ Asure Axis/VJ Lure 116 16 350 

Brown Swiss 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
8048 Hercules Cadence/Driver 111 230 

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%

Funderingar kring avel eller tjurar?  Hör gärna av er eller diskutera med de som 
är på besök vilka möjligheter som finns och vad vi kan erbjuda er. 
Linn Gullberg, Avelsansvarig 



Sven-Åke Lövgren 0415-195 11 eller Johan Sandström 0415-195 12

Vad är spolning? 
Har du funderat på vad spolning är? Varför det finns 
besättningar som läggar in embryo? Tänker du att det kanske är 
något nytt, modernt påhitt? 
Saken är den att spolning och inläggning av embryo har använts 
rutinmässigt på kor världen över i mer än 30 år.  
Syftet med inläggning av embryo är att få fler avkommor efter de 
bästa hondjuren. Vid en spolning sköljs embryo ut från en ko 
och överflyttas till en annan. Om embryo läggs in i djur som du 
inte önskar avkomma från, ökas det genetiska framsteget i 
besättningen snabbt! Embryo kan också säljas till andra 
besättningar. 
Spolning av lovande kvigor avvänds dessutom till att ta fram nya 
semintjurar. Gör du genomisk test på dina hondjur, finns det en 
ökad chans att VikingGenetics erbjuder ett spolkontrakt. 
Erbjuds du spolkontrakt från Viking, kan vi utföra spolningen. 
Du får då ett spolstöd från Viking och kan behålla din kviga 
hemma.  

Hur går det till? 
Först måste du välja ut en donator. En lämplig donator är en ko 
eller kviga som har uppvisat två tydliga brunster med normalt 
intervall. Inför spolningen måste donatorn hormonbehandlas. 
Detta görs utifrån en anpassad behandlingsplan. Behandlingen 
gör så att donatorn lossar många ägg vid ägglossningen istället 
för bara ett som vid en vanlig brunst. En vecka efter seminering 
utförs spolningen.   

Vad kan du förvänta? 
I genomsnitt ger en spolning 5-7 befruktade embryo varav 
vanligtvis 4 tål frysning. Det finns dock väldigt stor variation 
från donator till donator. Vid inläggning av färska embryon är 
dräktighetsprocenten runt 70 % och vid inläggning av frysta runt 
50 %. Den viktigaste faktorn för att uppnå succé med 
dräktigheterna är att lägga in embryo i rätt djur. Mottagarna kan 
vara kvigor eller kor, dock har kvigor bättre chans för att bli 
dräktiga.   

Kontakta oss! 
Vi har ett spolteam med flera inläggare på Skånesemin som står 
klara!  
Självklart kan vi hjälpa dig med att välja ut lämpliga djur för 
spolning eller inläggning eller inköp av embryo.  
Ring Eva Rasmussen 0415-195 27 eller Linn Gullberg 0415-195 
36 

Egenseminkurs 
Den 28:e februari till 6:e mars 2019 (med uppehåll för helg) 
kommer vi på Skånesemin att hålla i en egenseminkurs. Kursen 
varar 5 dagar och teori blandas med praktik. Om du redan finns 
på vår intresselista kommer du att bli uppringd cirka 2 månader 
innan kursstart och blir du intresserad nu, så se till at du via 
växeln i Hörby 0415-195 00 hamnar på listan (ej bindande att 
vara på väntelistan) så kommer du med i mån av plats.  
Om du har några frågor om kursen är du välkommen att ringa 
Cia 0415-195 31 eller Marete 0415-195 32. 

Nötköttsdag den 2 november 
Vi hade en trevlig träff hos Göran o Sara Rydén där vi hade en 
genomgång av Clas-Göran Henriksson från Skånefrö som gick 
igenom vall och dess betydelse för gårdens lönsamhet, samt vilka 
grödor och sorter som passar att odla under torrår. Vi fick 
intressanta tips att fundera på till kommande år. Foderstrategier 
till växande ungdjur. 
Intressant visning när Sara och vallhunden vallade fram grupper 
av djur som Göran vägde på kort tid i den stationära vågen. Hur 
lätt det var att med styrning av grindar kunna sortera djuren. 

Bild på årets kalvar, här väntar vi på att kalvarna ska komma ut för att 
vägas 

Stallmiljö och kalvhälsa den 13 november 
Skånesemin anordnade en mycket välbesökt kalvdag med tema 
stallmiljö och kalvhälsa den 13/11. Produktionsrådgivarna 
Johanna Bengtsson och Cissi Bjerström samt veterinär Marete 
Hansen höll i dagen och föreläsningarna som blandades med 
praktiska tips och kunskap om kalvhälsa samt stallmiljö och de 
vanligaste kalvsjukdomar. På eftermiddagen besökte vi Wanås 
Gods för att titta på deras kalvstall och miljön, Marete visade 
även hur man kan mäta olika parametrar som har betydelse för 
stallmiljön. Det blev en lärorik och intressant dag. 

En del av kalvstallet på Wanås Gods 

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.  

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


