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Skånesemins informationsblad november 2018

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
OBS! Om ni är intresserade anmäl er senast den
15 november till: Linn Gullberg,
linn.gullberg@skanesemin.se

Rådgivarna på resa i Holland
I mitten på oktober var Johanna, Jannike, 
Christoffer, Louise, Cissi och Anni från Skånesemin 
tillsammans med Mats Håkansson och Ingela 
Löfqvist från HIR Skåne och Linda Graden och 
Jenny Löfstrand från Rådgivarna i Sjuhärad på en 
studieresa till Holland. Syftet med resan var att få 
inspiration till att utveckla vår rådgivning framåt och 
där med också kunna erbjuda bättre 
rådgivningstjänster till våra mjölk- och 
nötköttsproducenter.. Vi besökte olika 
rådgivningsföretag för att se hur de jobbar med 
rådgivning och vilka verktyg de använder i sin 
rådgivning. De företag vi besökte var DLV - 
consultancy and preformance, VIB – consulting, 
DMS (Dirksen Management support), De Marke (ett 
kunskapscenter som också bedriver forskning) och 
Connecterra som utvecklar och säljer tekniska
hjälpmedel på gårdsnivå. 

Hela gänget samlat tillsammans med Robin Kool & Coen
van Bentum från DMS.

Något som flera utav företagen jobbade mycket med var 
studiegrupper tillsammans med lantbrukarna, där man var 
maximalt 10-12 lantbrukare i varje grupp. Grupperna bestod ofta 
av samma personer i flera år – när det behövdes förändring 
skapades nya sammansättningar av personer ibland genom att 
grupper blandades. I grupperna diskuterades olika ämnen men 
också lantbrukarnas egna siffror. Alla företagen lade stor vikt vid  
att alla lantbrukarna var öppna mot varandra, visade sina siffror 
samt diskutera sina företag med övriga gruppdeltagare. Företagen
lade stort fokus på lönsamheten i lantbruksföretagen där hög 
produktion ofta inte gav bäst resultat, Lönsamhetsgraden var inte
heller kopplat till om det var ett litet eller stort företag. De olika 
företagen jobbade med allt från ekonomi, foderrådgivning, 
management, konstruktion, byggnader, grovfoder, mark, 
stödoptimering, lagkrav  mm. 

Det var en mycket inspirerande resa och vi har fått många idéer
som vi hoppas kunna förvalta i vår framtida rådgivning. 

Zwier från De Marke visar hur marken har påverkats av markpackning.

Elmia
Stort grattis önskar vi alla våra medlemmar som deltog under 
ELMIA med djur! Läs mer om detta nästa gång.
Passar även på att tacka er alla som besökte vår monter!



Linns rapport från USA
I skrivande stund är det Elmia som gäller och vi ser framemot en 
trevlig mässa med många trevliga djur och fantastiska människor. 
I början av oktober var jag och min sambo Dennis i USA, World 
Dairy Expo; en stor höjdpunkt på resan med möjligheten att se 
otroligt många fantastiska kor. Vi såg många fina döttrar efter 
Diamondback som vi tagit in tidigare och kommer ta hem mer 
av, både könssorterat och konventionella doser. Armani, 
Dempsey, McCutchen och Rager-Red var några av de tjurarna 
som verkligen visade att de ger fina avkommor, vilket är mycket
glädjande och vi hoppas att även ni har och får fina avkommor 
efter dessa tjurar. 

På mässorna är det alltid lika roligt att träffa likasinnade och på 
WDE är det folk från hela världen och hjärtat värmdes rejält av 
all den energin de gav. Vi gjorde många gårdsbesök och det blev 
en hel del mil. Ett par besök gjordes tillsammans med andra från 
World Wide Sires och vi fick chansen att se många kor, vi såg 
bland annat döttrar efter Reflector och kvigor efter både 
Magictouch och Frazzled. SheeKnoll Farm i Minnesota som är 
kända för sin ko Durham Arrow alias ”Thomas” en riktigt 
trevlig besättning som vi besökte efter WDE, med kor med 
riktigt fina juver. Eddie Bue på MilkSource Genetics gav oss en
visning av stället och där är det många riktigt fina kor men även 
kvigor som håller hög klass, WOW är ett bra ord för att beskriva 
denna gård, som är ett av de stora namnen i USA, både för 
utställning och för sin satsning på större besättningar runt om i 
USA. 

Gårdsbesöket med World Wide Sires samlade folk från hela världen

Att besöka före detta ställen man under tiden i USA har hjälpt 
ger stor glädje, Mark och Nicky på Rosedale har idag inte bara 
sin egen besättning, de tar även emot andras djur och sköter och 
förbereder dessa för utställningarna. När man ser gården några 
år senare har en hel del ändrats och de har verkligen anpassats 
sig för att kunna fortsätta med det de brinner för, men i en ny 
form. 

På vägen besökte vi även Holbrich Holstein en familjegård med 
Holstein, Röd Holstein Jersey. Där det satsas framför allt på att 
medverka i sammanhang då deras barn har möjligheten att tävla. 
USA’s ungdomsverksamhet är en fröjd för ögat att se då de unga 
får chansen att växa och vara delaktiga i jordbruket redan i en
ung ålder.

Jag tror att vi alla har mycket att lära på ett eller annat vis och
Skånesemin tillsammans med Skånemejerier Ek. För kommer 
därför även 2019 satsa på Management med bland annat en resa 
till USA. Ta chansen att lära er något nytt, anmäl er snarast!

Under ett av gårdsbesöken gavs det även möjligheten att prova seminera den 
fina kon

Fältbesök i USA där majsen fått regn i mängder, översvämning på många 
håll tyvärr

TOPPTJURAR FRÅN OSS
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

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



Lagerlista 2018-11-01

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 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

Könssorterad Holstein
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
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
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 20 210
4431 Lemonhead Samson/Renegade 113 18 230
Könssorterad SRB
4431 Lemonhead Samson/Renegade 113 18 400
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%

Diamondback dotter från MilkSource



Kastration av tjurkalvar
Om du behöver få tjurar kastrerade så går det fint att höra av er 
till någon av oss veterinärer på Skånesemin.
Ring Cia 0415-195 31, Marete 0415-195 32 , Eva 0415- 195 27 
eller Agneta 0415-195 35

Välkommen på julfest-Holsteinklubben! 
Onsdagen den 5 december kl. 19.00 på Skånesemin har vi
på Skånes Holsteinklubb fixat en trevlig julfest till våra 
medlemmar. 
Då Skånesemin, Hörby Lantmän och vi sponsrar en del av 
denna kväll så kostar det endast 50 kr/person. Betalas på plats 
till Lennart Johansson, vår kassör.
Självklart är alla i familjen/företaget välkomna.

Sista anmälningsdag 30 november till Linda på Skånesemin 
0415-195 00. 

Kvällen börjar med julmatsbuffé kl. 19.00
ca. 20.20 Tjurinformation från Linn på Skånesemin
ca. 20.40 Foderinformation från Anna på Hörby Lantmän
Kaffe och gröt
ca. 21.00 JULSHOW med BODIL & INGEBORG

Sång: Anna Malmros som Ingeborg. Elias Levin som Bodil
Musik: Semir Sitarevic

Vi hoppas att vi ska få en trevlig kväll och att ni har tid att 
komma!
Med vänlig hälsning
Styrelsen i Skånes Holsteinklubb

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

Vet du om att vi kan utföra spolningar? 
Vår veterinär Eva är utbildad spolningsveterinär. Har ni erbjudits 
ett spolkontrakt från Viking - vi kan utföra spolningen! 
Kontakta Eva Rasmussen 0415 195 27

Nötköttsdagen den 26 september
Skånesemin anordnade en välbesökt Nötköttsdag med tema bete 
och parasiter den 26 september. Produktionsrådgivarna Cissi 
och Louise samt veterinär Marete från Skånesemin, tillsammans 
med Anett Seeman från Gård o djurhälsan höll i dagen och 
föreläsningarna. På förmiddagen hade vi ett blandat teoripass på 
Borgen i Osby, medan vi på eftermiddagen besökte 
köttdjursuppfödaren Christer Svensson. Kursdagen blev 
uppskattad och lärorik på många sätt.

Johan visar upp den snälla tjuren Vagner av Stenhammar

Betesdagen den 3 oktober
Skånesemin anordnade en Ekologisk betesdag med tema 
betesdrift i kombination med robotmjölkning den 3 oktober. 
Det blev en intressant dag med ett teoripass på Skånesemin med 
Anders Carlsson från Skogsgård i Halland på förmiddagen. 
Anders pratade om hur man kan öka utnyttjandet av betet för en 
bättre lönsamhet. Han presenterade också projektet Inno4Grass 
som står för "Mer innovationer för hållbar vallproduktion i 
Europa". På eftermiddagen åkte vi ut och tittade på Lars 
Olssons mjölkkobete och analyserade sort-sammansättningen på 
betet. Några försöksrutor hade sparats till vårt besök så vi kunde 
se utvecklingen av betet de senaste veckorna. Anders klippte ett 
prov och vägde mängden för att räkna ut avkastningen på betet 
per ha. Det blev en intressant och lärorik dag med mycket
fördjupning.

Deltagarna studerar betet

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


