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Skånesemins informationsblad april 2019
 

 
 Vi har anställt två stycken nya 
seminörer  
Therese Wahlqvist och Daniel Hansson. 
Dom går sin utbildning nu men är ute och 
gör sin praktik här på Skånesemin ett par 
veckor till.  
Den 29 april är dom färdiga och kommer 
då att börja jobba. Första tiden kommer 
dom att utgå från Hörby. Sen blir det mest 
norra Skåne för deras del.  
 

 
Therese Wahlqvist och Daniel Hansson 

 
 

Följ med till Italien 
I slutet av oktober tänker vi anordna en 
fyra dagars resa till vackra Italien. 
På resan besöks Cremona utställningen och 
vi åker även upp till Gardasjön, ett 
fantastiskt område att se och uppleva. 
 
Vi skulle nu vilja att ni som är intresserade 
av att följa med anmäler ert intresse. 
Detta görs till Linda på 0415-195 00 eller 
info@skanesemin.se 
Anmälan är ej bindande men vid bokning 
kontaktas de på listan först. 
Vi återkommer med ett pris när vi vet 
intresset. 
 

 
 
Projektanställda 
Vi projektanställer nu Liv Alm (lantmästare), Axel 
Magnusson (1a året lantmästare studerande Alnarp) 
och Pernilla Edströmer (2a året lantmästare studerande 
Alnarp) för att hjälpa till med förberedelser inför 
driftsättningen av TopCow i september.  
De kommer arbeta bl.a. med att kontrollera att 
informationen ute på gårdarna i de fall man har ett 
gårdssystem är korrekt, kontakt med våra lantbrukare 
för kartläggning av behov gällande kokontroll/internet 
etc. 
Christoffer Isenstråle 
 

 
 
Tack  
När jag för ett antal år sedan fick sommarjobb på 
Skånesemin, var inte tanken att stanna hela arbetslivet! 
Men så blev det, och jag kan inte påstå att jag ångrar 
mig. Har varit med om många både stora och små 
förändringar vilket har varit inspirerande och roligt. 
Tiden har aldrig stått ”stilla”. Jag har nästan alltid gått 
till jobbet med glädje, så detta var inget lätt beslut, men 
någon gång måste man ju ta steget till nästa avsats i 
livet! 
 
Stort tack till alla fantastiska lantbrukare och lycka till 
framöver! 
Moniqa Svensson 

 



Det är vår och snart är det kosläpp 
Ljusare tider gör att både vi och korna blir mer aktiva, 
vi märker att det semineras mer. 
Även de som har köttdjur har kommit igång att 
seminera och på en del håll är kalvningar i full fart. 
I skrivande stund är det dagen inför auktionen på 
Gunnarp och vi önskar alla säljare och köpare lycka 
till, mer information om resultaten från auktionen kan 
ni läsa om i nästa nummer. 
Intresserad av avel eller kanske inte? Vi hjälper er att 
uppfylla de mål ni sätter, det finns inget krav att vara 
avelsintresserad, huvudsaken är att ni vet vad ni vill 
med er besättning och vilka problem ni har som ni 
anser måste åtgärdas. Sedan är det vårt jobb att hjälpa 
er med att fixa det ni önskar.  
 

 
 
Nya italienska tjurar hemma nu 
SAMSON- DG Charley x Josuper. Pris 210 kr 
Kvigtjur med riktigt bra fertilitet. Hälsoegenskaper på 
topp, både juverhälsa och överlevandetal. De blir inte 
mycket större, bra ben och juver. Produktion med mycket 
mjölk och bra proteinhalt.  
 
CLASH P- Powerball P x Bookem. Pris 230 kr 
En heterozygot pollad tjur, men mycket produktion och 
bra hälsoegenskaper. Bra optimal spenplacering som 
behövs, ben där hasvinkel är mer åt det krokiga hållet 
vilket även det behövs.   
 
WWS som är populära. 
 
GODDARD- Blowtorch x Delta x Supersire. Pris 230 kr 
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. 
 
BERNIE- Sash x Spark x Platinum. Pris 190 kr 
En annorlunda kvigtjur med en lättanvända härstamning. 
Bra produktion med bra halter och riktigt bra hälsoprofil. 
 

 
 
Avelsrådgivning frågor och svar 
Vad är det som ingår när ni köper doser av oss? 
– Vi betalar för att ni ska få avelsvärde på era djur, detta 
gör att er seminplan blir mer komplett i genvägen. 
– Att ni får avelsvärde på det ni köper av oss hoppas vi är 
ett stort mervärde för er. 
 
Genvägen varför är den bra? 
– Alla era siffror från provmjölkning, kalvningar, 
sinläggning, exteriörbedömning m.m. kan hämtas till 
programmet. Vilket gör att bilden vi ser och kan ge er blir 
mer optimal. 
– Inaveln beräknas och tas hänsyn till vilket är ett stort 
mervärde. 
 
 
 

Gör ni besök och tittar på korna? 
– Vi vill gärna komma ut till er och se er besättning och 
vilka förutsättningar gården har för att bättre kunna få en 
bild och ge er rekommendationer om det önskas. 
Seminplan görs via Genvägen och kan göras på gården om 
man önskar sitta med annars gör vi den efter besöket.  
– En stor fördel finns för er som exteriörbedömer, då 
kommer Cilla ut på besök och bedömer djuren som önskas 
och kan ge er en återkoppling på vilka styrkor och 
svagheter besättningen har. Värden kommer även in i 
Genvägen och ligger kvar där som grund till korna och 
deras kvigor, vi avelsrådgivare kan här se hur 
bedömningen ser ut.  
 
För fler frågor och svar kontakta någon av våra 
avelsrådgivare: 
Cecilia Belander: 0415-195 41 
Lena Lundgren: 0415-195 47 
Signe Mårtensson: 0415-195 65 
Lotta Hansen: 0415-195 43 
Linn Gullberg: 0415-195 36 
 
 

 
 
Cilla Belander är på Bollerup och visar eleverna de olika exteriöra 
egenskaperna. Vi erbjuder alla lantbruksskolor detta avgiftsfritt, då 
vi gärna ser att eleverna får möjlighet att lära sig kons exteriöra 
egenskaper. 
 
 

 



Det är vår och snart är det kosläpp 
Ljusare tider gör att både vi och korna blir mer aktiva, 
vi märker att det semineras mer. 
Även de som har köttdjur har kommit igång att 
seminera och på en del håll är kalvningar i full fart. 
I skrivande stund är det dagen inför auktionen på 
Gunnarp och vi önskar alla säljare och köpare lycka 
till, mer information om resultaten från auktionen kan 
ni läsa om i nästa nummer. 
Intresserad av avel eller kanske inte? Vi hjälper er att 
uppfylla de mål ni sätter, det finns inget krav att vara 
avelsintresserad, huvudsaken är att ni vet vad ni vill 
med er besättning och vilka problem ni har som ni 
anser måste åtgärdas. Sedan är det vårt jobb att hjälpa 
er med att fixa det ni önskar.  
 

 
 
Nya italienska tjurar hemma nu 
SAMSON- DG Charley x Josuper. Pris 210 kr 
Kvigtjur med riktigt bra fertilitet. Hälsoegenskaper på 
topp, både juverhälsa och överlevandetal. De blir inte 
mycket större, bra ben och juver. Produktion med mycket 
mjölk och bra proteinhalt.  
 
CLASH P- Powerball P x Bookem. Pris 230 kr 
En heterozygot pollad tjur, men mycket produktion och 
bra hälsoegenskaper. Bra optimal spenplacering som 
behövs, ben där hasvinkel är mer åt det krokiga hållet 
vilket även det behövs.   
 
WWS som är populära. 
 
GODDARD- Blowtorch x Delta x Supersire. Pris 230 kr 
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. 
 
BERNIE- Sash x Spark x Platinum. Pris 190 kr 
En annorlunda kvigtjur med en lättanvända härstamning. 
Bra produktion med bra halter och riktigt bra hälsoprofil. 
 

 
 
Avelsrådgivning frågor och svar 
Vad är det som ingår när ni köper doser av oss? 
– Vi betalar för att ni ska få avelsvärde på era djur, detta 
gör att er seminplan blir mer komplett i genvägen. 
– Att ni får avelsvärde på det ni köper av oss hoppas vi är 
ett stort mervärde för er. 
 
Genvägen varför är den bra? 
– Alla era siffror från provmjölkning, kalvningar, 
sinläggning, exteriörbedömning m.m. kan hämtas till 
programmet. Vilket gör att bilden vi ser och kan ge er blir 
mer optimal. 
– Inaveln beräknas och tas hänsyn till vilket är ett stort 
mervärde. 
 
 
 

Gör ni besök och tittar på korna? 
– Vi vill gärna komma ut till er och se er besättning och 
vilka förutsättningar gården har för att bättre kunna få en 
bild och ge er rekommendationer om det önskas. 
Seminplan görs via Genvägen och kan göras på gården om 
man önskar sitta med annars gör vi den efter besöket.  
– En stor fördel finns för er som exteriörbedömer, då 
kommer Cilla ut på besök och bedömer djuren som önskas 
och kan ge er en återkoppling på vilka styrkor och 
svagheter besättningen har. Värden kommer även in i 
Genvägen och ligger kvar där som grund till korna och 
deras kvigor, vi avelsrådgivare kan här se hur 
bedömningen ser ut.  
 
För fler frågor och svar kontakta någon av våra 
avelsrådgivare: 
Cecilia Belander: 0415-195 41 
Lena Lundgren: 0415-195 47 
Signe Mårtensson: 0415-195 65 
Lotta Hansen: 0415-195 43 
Linn Gullberg: 0415-195 36 
 
 

 
 
Cilla Belander är på Bollerup och visar eleverna de olika exteriöra 
egenskaperna. Vi erbjuder alla lantbruksskolor detta avgiftsfritt, då 
vi gärna ser att eleverna får möjlighet att lära sig kons exteriöra 
egenskaper. 
 
 

 

Lagerlista 2019-04-01 
 
 
 

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 
4653 Samson DG Charley/Josuper 116 32 210 
4611 Gordon Battlecry/Embassy 120 27 230 
4655 Clash P Powerball P/Bookem 120 22 230 
4560 Kubrick Afterburner/Balisto 120 20 230 
4612 Redbird Bretange/Archive Red 112 16 250 

 
 
 

Viking Genetics Genomiska Holstein  
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
4574 VH Ramsey VH River/Penley 122 38 260 
4570 VH Cassidy DG Charley/Commande 117 32 260 
5131 VH Chrille Come On/Rodgers 120 30 230 
4512 VH Bliet RC VH Bosman/Fageno 118 29 230 
4507 VH Bilde VH Bernell/VH Clement 113 28 230 
4513 VH Roxy VH Radium/VH Booth 114 24 245 

 
 
 

Könssorterad Holstein 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3427 VH Booth Beacon/Planet 124 22 320 
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 
8035 VR Vilperi VR Viljar/VR Hambo 113 32 260 
6223 VR Fanof P VR Flake/VR Ejstrup 117 30 260 
8017 VR Heikki VR Hazze/VR Wand 116 24 230 
8014 VR Bebob VR Birka/VR Viro 109 22 230 
7820 VR Toffee VR Tokyo/VR Uudin 114 20 255 
6211 VR Fitbit P VR Flake/VR Grimsby 116 29 260 
Könssorterad SRB 
6211 VR Fitbit P VR Flake/VR Grimsby 116 29 400 

 
 

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 – doser@skanesemin.se 
Rabatt till medlemmar med eget kärl: 
Antal doser:   25-49 doser 5% 
 från 50 doser 10% 
 

 
 
 
 
 
 

Beställning av doser 
Vi har skaffat en ny email adress som ni gärna får använda vid 
beställning av doser. 
Det ni önskar få levererat med kvävebilen, såsom strumpor och 
handskar får också gärna skickas till denna adress 
doser@skanesemin.se  

 
 



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 på 0415-
195 00 så hjälper vi dig. 
 
”Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne” 
 

 
 
 

 
 

Intervju Uniform Agri användare 
Just nu är vi i full gång med att installera gårdssystemet 
Uniform Agri ute hos våra medlemmar. Det är främst 
gårdar utan något gårdssystem idag eller till de som 
använder KKPC (även kallat postmästaren eller 
stalljournalen) då det ska stängas ner. I dagsläget är det ca 
30 installationer gjorda och nya installationer pågår hela 
tiden. Vi har gjort en intervju med en av Uniform Agri 
användarna nedan, läs och se vad Maria på Svalöfs 
gymnasium tycker om programmet. 
 
Intervju med Maria Torstensson driftsledare Svalöfs 
gymnasium och användare av Uniform Agri Mjölk. 
 
Vad tycker du är det bästa med Uniform Agri?  

- Programmets största fördel är ”färgkodningen" av 
dräktiga, sinlagda och utslagsmarkerade djur osv, 
samt att första sidan ger en god överblick av 
dagsläget. 
 

I vilket avseende använder ni Uniform Agri?  
- Vi rapporterar provmjölkningar, gör uppdelning 

av djur i olika grupper i stallet samt använder 
programmet som en stalljournal. Vi har även en 
större möjlighet att låta våra elever bli delaktig i 
hur läget i besättningen ser ut just nu med hjälp av 
Uniform Agri. 

 
 
 

Vad tycker du är den största skillnaden jämfört med 
KKPC?  

- Lättöverskådligt och framför allt en trevlig design! 
 
Är programmet lättförståeligt och lätt att lära sig?  

- Till det dagliga arbetet och rapporteringarna krävs 
ingen större kunskap, som att rapportera en 
provmjölkning och föra in semineringar samt 
kalvningar. Dessa funktioner i programmet är lätt 
att lära sig även för en icke datorintresserad 
person. Om du däremot har ett stort intresse för 
att kunna göra egna journaler osv krävs en större 
kunskap.  

 
Vad tycker du om programmets uppbyggnad?  

- Första sidan, jättebra! Under "kategorierna" är 
svårare att förstå och kräver mer övning. 
Designen av programmet är trevligt och 
välkomnande. 

 

 
Maria in action med Uniform Agri Mjölk.  

 
Är du intresserad av Uniform Agri eller har frågor eller 
funderingar så tveka inte att höra av dig.  
 
Mjölk: Johanna Bengtsson, 0415-195 60 alt. 
johanna.bengtsson@skanesemin.se 
 
Kött: Louise Ingemansson, 0415-195 56 alt. 
louise.ingemansson@skanesemin.se  
 
 

 
 
 

 

 
 
 

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


