
Korrekt inmatning i T4C > CDB

För att ditt managementsystem ska kunna användas som underlag för automatisk 

uppdatering gentemot CDB så är det viktigt att inmatningen blir så korrekt som möjligt ifrån 

början. Skulle det bli några felaktigheter så kan du redigera dem direkt i din T4C, så blir det 

uppdaterat vid nästa uppladdning. I denna lilla ”lathund” så ger vi bildexempel på hur du ska 

registrera för att undvika felaktigheter.  

1. **Viktig information inför CDB-uppkoppling**

1a. Registrera raser 

1b. Lägg in tjurkalvar i din T4C 

1c. Korrekt SE-nummer 

1d. Rapportera tillfälligt ute/tillfälligt inne 

2. Skapa dina användare och kontakter som behövs för att kunna registrera vart
djuren skickas vid försäljning/ slakt och destruktion.

2.a Skapa egen gård som kontakt

2.b Skapa kontakt för Svensk Lantbrukstjänst

2.c Skapa kontakt för slakteri

2.d Skapa kontakt för gårdsförsäljning

2.e Skapa användare för egenseminör

3. Rapportering

3.a Sälj till slakt

4. Registreringar

4.a Registrera insemineringar

4.b. Registrera semintjur

4.c Lägga till avelstjur

4.d Registrera/skapa nytt djur

4.e Registrera kalvning

4.f Registrera dräktighetsundersökning 



*** 1. Viktig information inför CDB-uppkoppling *** 

1a. Registrera raser på samtliga djur i ditt gårdssystem 
För att informationen som laddas upp i CDB ska bli korrekt så är det viktigt att alla 
djuren i ditt gårdssystem är registrerade med rätt ras eller som korsning. Det är 
även viktigt att skriva in ras i alla nyregistreringar av kalvar. 

1b. Lägg in tjurkalvarna i din T4C 
Glöm inte att registrera alla tjurkalvar om de ska rapporteras via ditt gårdssystem till 
CDB (födsel, försäljning m.m.). Görs inte detta så måste utrapporteringen av de 
djuren registreras direkt i CDB.

1c. Korrekt SE-nummer 
Vänligen kontrollera att alla SE-nummer till dina djur i ditt gårdssystem är korrekta. 

Korrekt inskrivning av SE-nummer: SE 01234508991

1d. Rapportering tillfälligt inne/tillfälligt ute 
När Du ska rapportera djur som tillfälligt ute eller tillfälligt inne – ska detta göras 
direkt på Topcow.se. Rapportera alltså INTE detta i T4C, utan direkt på hemsidan. 

Vänligen ta kontakt med Jordbruksverket för de regler som gäller kring detta. 

Rapportering tillfälligt inne/tillfälligt ute kan göras på Topcow.se  

1e. Skapa behandlingsplaner för de vanligaste behandlingarna som ni utför i 

T4C, som ni sedan kan använda för att registrera behandling och separera 

karensmjölk.  



2. Skapa användare och kontakter

2.a Skapa först din egen gård knutet till ert SE-nummer

När ni har klickat på ”Införd data>Bibliotek>Kontakter>Lägg till” kan ni skapa 
kontakter. 

Fyll i Namn, Kontakttyp och Företagsnamn och Land. Klicka sedan på ”Spara” i 
det nedre högra hörnet. Format: SE123456 



Fyll kontaktens information 

2.b Skapa en kontakt för Svensk Lantbrukstjänst (destruktion)



2.c Skapa kontakt för slakteri

*Notera* Även när du skapar en kontakt för till slakteri, väljer du kontakttyp ”gård”.
Detta för att kunna ange PPN i rutan ”Gårdsnummer”. Registrera SE numret med
före och 6 siffror, såhär: SE500001.

2.d Skapa kontakt gårdsförsäljning:



2.e Skapa en användare för alla som är egeninseminörer på gården.

Detta gör man under ” Införd data”>”Bibliotek”.  Kontakttyp= Gårdsägare. 

Skriv tjänstemanna-numret under ”Namn”. 



3. Rapportering

3.a Rapportera försäljning och slakt.

Gå till ”Djurkortet”>”Överföringar”. 

Då öppnas denna rutan. Klicka i den överföring du vill göra. Klicka i plats, orsak, 
Destination och Datum. Spara. 



• Slakt= såld till slakt
• Avgång=Försäljning
• Vid hemslakt*, ange slakt> destination> eget SE-nummer
• Välj orsak och destination i dropdown listan.

*Om du rapporterar hemslakt anger du din egen gård som destination.



4. Registreringar

4.a Registrera insemineringar

Rapportera insemineringarna korrekt med rätt inseminör. Detta gör man också via 
djurkortet. 

För att få upp en ruta som visar op-numret måste man klicka i ”D.I.Y- A.I”. Välj 
tjuren som du har inseminerat med, op.nr fylls i i ”laddning” och välj person i 
dropdown- listan*. Spara.  

Så här ska de ser de ut när du ska registrera en insemination, detta gör du via 
djurkortet.  

*Hur man skapar användaren visas i 2.e



4.b Registrera semintjur

När man registrerar en semintjur så ska man fylla i både namn och kod. Det är 
endast om man har tjur till betäckning som man fyller i SE- nummer. Så här fyller 
man i semintjurens uppgifter. Spara sedan, så ligger han i dropdown listan med 
semintjurar när du registrerar inseminering. 



4.c Lägga till avelstjur

Avelstjur som betäcker kan man göra antingen genom att registrera insemineringar 
som A.I och välja tjur i dropdown listan. Man skapar en ny tjur och fyller i 
informationen som nedan. (Nummer dyker upp i denna rutan när man trycker ”Lägg 
till tjur”). 

Om inte kontrollsiffran anges kommer den att automatiskt räknas ut i TopCow 
innan informationen sänds vidare till CDB. 



4.c Registrera tjur som avelstjur

Alternativt, om det en tjur man redan äger/ köper/ lånar in till gården så behöver 
man skapa djuret i T4C så han får ett eget Djurkort, registrera honom sedan som 
”Använd som avelstjur” så kommer han automatiskt dyka upp i listan när du klickar 
i ”avelstjur” när du registrerar insemination. Så här ser detta ut på djurkortet: 



4.d Registrera/ skapa nytt djur

Så här registrerar man ett nytt djur, klicka på ”lägg till”. OBS! Ej som tillfälligt 
inne. 

Oavsett om det är en ko eller tjur du lägger in så pekar pilarna på det som är absolut 
viktigast att fylla i. SE nummer skrivs på samma sätt som övriga registreringar, med 
SE före och 6 siffror i besättningsnumret, såhär: SE 09876556781 

Om inte kontrollsiffran anges kommer den att automatiskt räknas ut i TopCow 
innan informationen sänds vidare till CDB. 



4.e Registrera kalvning

Hur man registrerar en kalvning för att det ska bli rätt vid rapportering via TopCow: 

• Anmärkningar= kalvningsförlopp. (välj i dropdown-listan som visas)
• Behåll kalv: JA= Avsedd till liv, NEJ = Avsedd till slakt
• SE nummer = SE 01234508991
• Djurnummer= 4-siffrigt löpnummer
• Kalvningsresultat= tvilling, missbildad etc. (välj ifrån dropdown listan)
• Kön

Bokstäverna ”SE” ska stå kvar i rutan för SE- nummer. Fyll i med 6-siffrigt SE 
nummer och 4- siffrigt individnummer, såhär: SE 01234508991 

Om inte kontrollsiffran anges kommer den att automatiskt räknas ut i TopCow 
innan informationen sänds vidare till CDB. 



4.f Registrera dräktighetsundersökning

Om du dräktighetsundersöker själv, knyt undersökningen då till ditt eget 

tjänstemannanummer. Om du har en husdjurtekniker eller veterinär så kommer denna 

själv rapportera in dräktigheterna. Du får gära skapa användare knutna till deras 

tjänstemannanummer också, men det är valfritt.  

När kalven är registrerad, öppna kalvens djurkort och kontrollera så att 
rasen är ifylld. 
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