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Skånesemins informationsblad mars 2019

 Ordinarie föreningsstämma 2019 
I år hade vi föredrag från sju olika organisationer: 
LRF:s Bondekompis: 
Caroline Andersson, Magnus Gustavsson. 
Jordbruksverket: 
Anders Elfström (Divisionsdirektör) 
World Wide Sires Ltd: 
Natalie Sneller (Area Director of Marketing) 
GEA Sweden AB: 
Henning Deharde (Sales/Product Manager) 
Urban Feeders / Fullwood: 
Ulrika Brandt (Rådgivare/Försäljning) 
CowConnect: 
Bjarke Eg Sørensen (Co-founder) 
Uniform-Agri: 
Harm-Jan van der Beek (Managing Director) 

Kombinationen av flera mindre föreläsningar blev 
mycket uppskattat – snabb uppdatering inom flera 
olika, aktuella områden! 

Årets pristagare på stämman 
Stämman avslutades med prisutdelning. 

Bästa individavelsbesättning 
Bengt Vendel fick priset för ”Bästa 
individavelsbesättning”. 

Linn Gullberg delade ut priset Bästa Individavelsbesättning 
till Bengt Vendel 

Årets HIT-uppfödare 
Jens Fjelker, Sjövången, Angus 
Christer Månsson, Frönshult, Simmental 
Hans Christersson, Margretevall, Charolais 
Viktor Pålsson, Klockaregården Limousin 
Bert Andersson, Strömvik, Limousin 

Viktor Pålsson, Hans Christersson och Jens Fjelkner 

Besättningar med bästa 100 tons ko – en per krets: 
Bengt och Jeanette Sjöland 
Ramshill Holstein 
Christian Nilsson, Broby 
Västraby Egendom AB 

Jeanette Sjöland 

Moniqa Svensson slutar på Skånesemin 
den 30 april efter 50 år i vår förening
Moniqa började på Skånesemin med ett sommarjobb 1969 och 
sedan har det bara fortsatt. Först i kokontrollföreningen och sedan 
1972 som ansvarig för labbet. Moniqa har också varit 
personalrepresentant i Skånesemins styrelse under många år. 

Ett stort tack till Moniqa Svensson som arbetat för Skånesemin 
och dess medlemmar under 50 år! Alltid lika plikttroget och med 
ständig fokus på våra kunder! 

Martin Olsson 



Nyheter från aveln 
Nu går det fort, vårbruk och sedan nalkas det betessläpp. Fullt 
upp på era schema det tvivlar vi inte på men ibland är det tid för 
eftertanke och kanske bolla idéer med någon som kan lyfta en 
dit man vill nå. 
På Skånesemin är vi många med kunskap att ge er tips och råd 
när det behövs och vi jobbar tillsammans för att ge er den bästa 
möjliga hjälpen. Avelsfolket diskuterar, med seminörerna, 
veterinärerna och produktionsrådgivarna när vi känner att 
information och råd behövs från annat håll. Vi anser att detta är 
en styrka och viktigt för att vi alla tillsammans med er ska 
utvecklas och hänga med i den framtida utvecklingen. Vi har 
tidigare nämnt att rapporter från både lantbrukare och seminörer 
bekräftar att vi har tjurar med mycket god egenfertilitet och vars 
döttrar även de har bra dotterfertilitet. Detta är inte en 
självklarhet idag, men väldigt viktig för er när ni väljer tjurar och 
ställer krav på oss som förmedlar dessa. Diskutera gärna med 
den som är på besök eller när ni pratar med någon från 
Skånesemin om vad man kan göra för att förbättra fertiliteten på 
gården. 
 

Vårt mål är att leverera tjurar av hög kvalitet till er, därför är våra 
krav höga när vi tar hem nya tjurar. Lagerlistan vi har över våra 
tjurar speglar de önskemål vi får av både er lantbrukare och 
rådgivare, tyck gärna till om ni saknar något.   
 

Ett par av Skånesemins tjurar inför vårens semineringar 
 

GODDARD- Blowtorch x Delta x Supersire 
En extremt komplett kvigtjur, som har bra siffror för 
produktion, fertilitet och hälsa. För er som letar efter en tjur som 
ger längre spenar är han ett mycket bra alternativ. Pris 230 kr 
   

 
Goddard 
 
BERNIE- Sash x Spark x Platinum 
En annorlunda kvigtjur med en lättanvänd härstamning. Bra 
produktion med bra halter och riktigt bra hälsoprofil. 
Pris 190 kr 
 
DIAMONDBACK- Doorman x Talent x Regiment-Red 
Tjur med rödfaktor som erbjuder något speciellt. Han har många 
döttrar runt om i världen som visar att han verkligen sätter en fin 
prägel, låt oss kalla honom en exteriörmästare! Han finns hemma 
i ett litet antal, både konventionella och könssorterade doser. 
Pris 230/ 400 kr 
 

 
Diamondback dotter 

TIMOTHY- Dixon x Percy x Orkko 
Ny Ayrshire tjur från World Wide Sire är nu hemma. Han ger 
mer kroppsstorlek, bra ben och juver med något längre spenar. 
Pris 230 kr  
 
Linn Gullberg, avelsansvarig, linn.gullberg@skanesemin.se 0415-
195 36 
 

 
 
MILA 2019, en trevlig mässa med många raser representerade 
både bland köttdjur och mjölkdjur. Det ligger en hel del jobb 
bakom för att kunna medverka och vi uppskattar att ni tog er 
tiden att komma med både djur och som besökare, det är bra för 
näringen att synas i en positiv anda och vi i montern tackar alla 
som kom och gjorde oss sällskap. 
 
Supreme Champion för mjölkdjuren i år blev en Holsteinkviga 
1122 Chantal, ägare Knutssons Lantbruk AB, visades av Linnea 
och Malin Knutsson. Domare för dagen var Gill Zeilon, som 
inspirerade både tävlande och de runt ringen, då det var Ungersk 
Showmanship på programmet, vilket vanns av Lina Jönsson från 
Svalöfs Gymnasium. Showmanship under lördagen fick Patrik 
Gustafsson äran att bedöma för mjölksidan, vilket var nytt både 
för han och visare, då han annars visar köttdjur. Han klarade sin 
uppgift med en stjärna i kanten och vinnarna var, Juniorklassen: 
Anna Rudmark från Svalöfs Gymnasium och seniorklassen: 
Linnea Knutsson från Knutssons Lbr AB. Vi tackar er alla som 
ställde upp och bra jobbat! 
 
Best In Show bland köttdjuren gick till Blonde d´Aquitaine 
kvigan 369 Hadassa av Flansbacka, ägare Tommy Rehn, 
Flansbacka.  En rastypisk Blonde på utställning som denna har 
inte Johan Sandström sett säger han. Grattis till rasföreningen 
som väntat 20 år då de senast tog hem titeln. 
 
Best in Show bland handjuren gick till Simmentaltjuren 1121 
Valter av Landeröd, ägare Anders Åkesson.  
 
Showmanship- Köttras Ungdom ger en energi utöver den 
vanliga, Linn Gullberg fick äran att bedöma dessa duktiga 
ungdomar i olika åldrar, som sates på prov i att både kunna en 
del om sina djur och sedan kunna visa upp de med stil. Envishet 
och kämpaglöd fanns och dagens vinnare blev yngre gruppen: 
Amanda Abrahamsson och äldre: Jenny Karlsson. 
 
SM i Showmanship togs åter i år hem av Patrik Gustafsson, efter 
en tuff kamp. 
 
Missa inte auktionen på Gunnarp!!! 
 

 
Best In Show Mila 2019 Blonde d´Aquitaine kvigan 369 Hadassa  
av Flansbacka  
 
Linn Gullberg 
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Lagerlista 2019-03-01 
 
 
 

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 
4566 Curry Jedi/Supersire 123 25 230 
4631 Bernie Sash/Spark 119 24 190 
4634 Goddard Blowtorch/Delta 118 23 230 
4936 Crown-Red Apprentice/Delta 118 23 270 
4633 Bighit P Ferdinand/Eraser P 121 17 190 

 
 

World Wide Sires Avkommebed. USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
4537 Rager Red Relief P/Observer 116 26 190 
4632 Azor Montross/Numero Uno 108 19 230 
3998 Diamondback Doorman/Talent 101 0 230 

 
 
 

Intermizoo Genomiska Italien 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
4611 Gordon Battlecry/Embassy 121 30 230 
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 
3984 VH Bahrain VH Bosman/VH Sergio 126 34 260 
4570 VH Cassidy DG Charley/Commande 117 33 260 
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 
3427 VH Booth Beacon/Planet 126 25 320 
4632 Azor Montross/Numero Ono 108 19 370 
4635 BarcudaPPRed  Jax P/Numero Ono 113 15 360 
3729 Synergy Cashcoin/Mogul 106 14 360 
3973 Milito Prince/O-Man  101 4 360 
3998 Diamondback Doorman/Talent 101 0 400 

 
 
 

Viking SRB Genomiska  
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
6223 VR Fanof P VR Flake/VR Ejstrup 118 30 260 
8035 VR Vilper VR Viljar/VR Hambo 112 30 260 
9872 VR Trond VR Tapir/VR Vilde 118 24 230 
8017 VR Heikki VR Hazze/VR Wand 116 24 230 
8014 VR Bebob VR Birka/VR Viro 108 23 230 
6216 VR Hakon VR Hobby/VR Vimpula 112 22 230 
7820 VR Toffee VR Tokyo/VR Uudin 113 19 255 
Könssorterad SRB 
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 
4431 Lemonhead Samson/Renegade 113 18 400 
 
 
 

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% 
 

 
 

Städning av kärl 
Ni som har kärl som behöver städas och inventeras, ring till Moniqa 
på 0415-195 38 för att anmäla ert intresse. 
Sedan ser vi till att boka in en dag och någon kommer hem till er. 
 

 
 



 
 
Betesdag med tema betesdrift i 
kombination med robotmjölkning 
Kursdag: Bete till mjölkkor i robotsystem 
Gårdsbesök: Namn: Lars Andersson, Södervidingevägen 302-22, 
244 93 Kävlinge.  
Tid: tisdagen den 9 april 2019 
Plats: Skånesemin, Råby 2003, 242 92 Hörby 
 
9.30  Fika 
10.00–10.15 Presentation av kurs och Greppa Näringen  

Cissi Bjerström/Anni Frick 
10.15- 11.45 Lantbrukare Anders Carlsson från Skogsgård 

berättar hur man utnyttjar betet för att 
producera mjölk. Ger tips om lämplig tidpunkt 
för gödsling, val av betesgräs och hur man 
mäter avkastning på betet.  

11.45–12.00 Lars Andersson 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 Andersson.  Vi 

tittar på hur betet har fungerat i somras och 
vinterns fodersituation. 

 
Deltagaravgift: 300 kr/person.  
Anmäl dig senast den 5 april på hemsidan www.skanesemin.se  
eller till växeln 0415-195 00. 
För frågor kontakta Cissi Bjerström 0415-195 14 eller Anni Frick 
0415-195 26. 
 

 
 
”Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne” 
 

 
 
 

AUKTION PÅ GUNNARP 
28 mars- Stallet är öppet 15.00–18.00 för visning av tjurarna. 
 
29 mars 
kl. 10.00 öppnar stallet för visning 
kl. 12.45 prisutdelning: Bästa tjur i varje ras. 
kl. 13.00 Auktionen av tjurarna 
 
 
 
 
 

Subventionerad rådgivning 
Vi erbjuder nu på grund av den svåra torkan som varit och med 
stöd från landsbygdsprogrammet subventionerad rådgivning 
gällande foderinventering, beräkning av foderlager, bedömning 
av alternativa fodermedel och framtida prognos för företagets 
foderförsörjning. 
Landsbygdsprogrammet står för 70 % av kostnaden medan du 
själv betalar resterande 30 %, reseersättning tillkommer. För att 
få möjlighet till denna rådgivning krävs att ert företag brukar 
minst 50 hektar åker eller innehar minst 25 djurenheter. 
Hör av dig till din rådgivare eller kontakta Linda 0415 195 00 så 
hjälper vi dig. 
 
”Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne” 
 

 
 
 

 
 
Uniform Agri kurs 
Vi planerar för kurser i Uniform Agri för er lantbrukare som har 
detta installerat. Håll utkik i informationsbladet, på hemsidan 
och på Facebook för mer info.  
 

 
 
Uploadern 
Vi håller just nu på att kontakta våra medlemmar som har ett 
gårdssytem för att lägga in ett verktyg som kallas ”uploadern”.  
Vi installerar Uploadern effektivast ifrån Hörby via fjärrstyrning 
av lantbrukarens dator, men vi kan också komma ut på gården 
vid behov.  
Uploadern hämtar in uppgifterna från gårdsdatorn och skickar 
informationen till oss på Skånesemin, till TopCow.  
Vi kontrollerar då att informationen ser rätt ut, eller om något 
behöver läggas in annorlunda i ert gårdssystem för att vi ska 
kunna hämta in och skicka informationen vidare utan fel.  
Det är viktigt att alla medlemmars information är testad innan vi 
skicka vidare information vidare till bl. a CDB, men även för att 
alla djur ska få ett korrekt id-nummer i vår nya seminorder m.m.  
Vi återkommer till varje lantbrukare innan vi i nästa steg börjar 
skicka informationen vidare till CDB m.m.  
Tack vare Uploadern behöver lantbrukaren endast föra in sin 
information på sin gårdsdator och sedan slippa 
dubbelregistreringar på flera olika platser (ex. KKPC/ CDB/ 
Mina Sidor/Blanketter m.fl.).  
Ring gärna in till oss om ni har frågor eller vill boka tid, kontakta 
Josefine på 0415-195 17.  
  
Ps: Installationen är kostnadsfri och det kostar ingenting att ha 
uploadern i sig installerad, den ingår i det paket man sedan väljer 
att ansluta sig till för utnyttjande av tjänster, (TopCow Bas eller 
TopCow Star). 
 

  

 
 
 

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


