
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 februari 2019

Obs ändring av dag!

Inspirationsdag för
egenseminörer
Är du egenseminör och sugen på att uppdatera dina 
kunskaper och inspireras till ännu bättre 
fruktsamhetsresultat?

Tisdagen den 12 mars ordnar vi en 
fortbildningsdag för egenseminörer på Skånesemin 
i Hörby.

Vi börjar kl 9 med kaffe och slutar kl 15.

Kostnad 1000 kr (fika och lunch ingår)

Anmäl dig till Linda i receptionen 0415-195 00 
senast den 20 februari och ange om du önskar 
speciell kost.

Om du har frågor så ring gärna Cia 0415-195 31 
eller skicka mail till 
cecilia.danielsson@skanesemin.se

Tidningen Husdjur

Nu finns Husdjur även som e-tidning.
Ni kan nu gå in och titta på äldre tidningar tillbaka
till 2014.
I arkivet går det både att läsa och lyssna på 
texterna.

All info finns på denna adress: 
www.vxa.se/husdjur/nyheter/2019/nu-finns-
husdjur-som-e-tidning/

Principer för framtida prissättning
Skånesemin kommer att ändra principerna för 
prissättning när vi den 1 september 2019 går in i vårt 
nya IT-system TopCow.

• Kokontrollgårdar neutralt mot dagens prissättning.
• KAP-gårdar neutralt mot dagens prissättning.
• Utvecklingen går mot högre gårdsavgift och lägre 

koavgift (utifrån kostnadsdrivare)
• Utvecklingen går mot mindre hantering av papper –

priser för pappershantering kommer att höjas.
• Man väljer nivå på tjänst och om man beställer 

”papperstjänster” eller ej – därefter kommer inga extra 
avgifter.

• Avgift utgår per gård och per ko. Inga avgifter för 
ungdjur. Ingen grundavgift för påbörjat djur – ingår i 
priset för tjänsten.

Nedan ser du ett schema över vår olika paket. Priserna är ännu 
inte fastställda.

Priser för pappershantering går upp (preliminära uppgifter)

• Inrapportering 1 500 kr/år och gård + 36 kr/ko och år 
• Utrapportering 1 500 kr/år och gård + 18 kr/ko och år 

(avgift för utrapportering gäller ej KAP)

OBS! Två greppa kurser sista sidan.



Ett bra avelsarbete är en viktig faktor för 
lönsamheten
Många gånger när det pratas om företagande i allmänhet, 
ställs frågan vad har ni för mål?

I detta fall då vi pratar om avel, skulle vi vilja uppmana er 
att se över besättning och ta gärna siffror från ert 
gårdssystem till hjälp och fundera på vad ni bör förbättra 
för att få en bättre lönsamhet.

Sätt därefter upp mål och var noga när ni väljer tjurar att 
de motsvarar dessa. På många besök är det vanligt att 
målen är: ”robot anpassade juver”, fertilitet, hälsa och olika
exteriöra egenskaper. 

Det vi ser ute är att många kor och kvigor börjar bli väldigt 
rakhasiga, var går er gräns för att vara för rak? Inavel, 
diskuteras fram och tillbaka vad man kan acceptera, 
huvudsaken anser vi är att man är medveten om att detta
är något att ta hänsyn till och skälen är många, exteriöra 
egenskaper och andra som påverkar de ekonomiska 
faktorerna. Här kan ni verkligen göra skillnad med ett bra 
avelsarbete. Robot anpassade juver, där skiljer kraven sig 
åt, men när vi pratar exteriöra egenskaper, då kan man 
välja bort både tjurar och kor som avviker för mycket på 
något håll. Tät eller för bred spenplacering kan båda slå fel 
i produktionen och tar då på ekonomin och det effektiva 
arbetet.

Fertilitet och hälsa, är egenskaper som kan ta tid innan de 
slår igenom, men vi märker väldigt väl tack vare 
seminörerna och de seminplaner vi gör att tjurar med god 
egenfertilitet och dotterfertilitet gör arbetet mycket roligare 
för att djuren blir fortare dräktiga. Dr John Cook från
World Wide Sires sa under ett besök hos lantbrukare här i 
Skåne att med bra fertilitet och dräktighetsresultat kan man 
optimera sin lönsamhet och företagande till en vis del. 
Därefter bygger mycket på gårdens miljö och management, 
många börjar nu prata om hur viktigt fokus på sinkon 
faktiskt är för den kommande laktationen. Kalvarna och 
hur man utfodrar dessa för att få de klara till att börja 
seminera och få en inkalvningsålder kring 24 månader.

Detta är en del av det vi ser fler blivit medvetna om och 
faktiskt nu under ett foderår som detta också är öppna för 
en förändring, som kan vara en stor fördel.

Balanserade bra tjurar för en bättre lönsamhet.

GODDARD- Blowtorch x Delta x Supersire
Nyhet i vårt lager, pris 230 kr
En mycket lättanvänd tjur, både med hänsyn till 
härstamningen och hans egenskaper. Produktions stark 
med ett bra överlevandetal.  Kvigtjur, medelstora, bra juver 
och något längre spenar. 

Goddard

CROWN-RED- Apprentice*RC x Delta x McCutchen
Nyhet I vårt lager, pris 270 kr
Mycket bra produktion, 111 fett %, med riktigt bra juver, 
inte för tätt mellan spenarna och han ger även längre 
spenar, vilket är önskvärt hos många. Bra ben, juverhälsa 
och mjölkbarhet.

Crown Red

FRAZZLED- Josuper x Shotglass x Robust pris 270 kr
Fortfarande använder vi en hel del och det finns en del
kalvar födda. Komplett tjur som är mycket produktions 
stark, medelstora, bra juver och riktigt bra 
hälsoegenskaper.

Linn Gullberg, avelsansvarig på Skånesemin.
linn.gullberg@skanesemin.se



Lagerlista 2019-02-01

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
4634 Goddard Blowtorch/Delta 121 27 230
4566 Curry Jedi/Supersire 123 25 230
4631 Bernie Sash/Spark 119 24 190
4633 Bighit P Ferdinand/Eraser P 121 20 190

World Wide Sires Avkommebed. USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4537 Rager Red Relief P/Observer 116 22 190
4632 Azor Montross/Numero Uno 108 14 230
3998 Diamondback Doorman/Talent 101 1 230

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
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
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 23 260
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
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
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.



Kurs: Bygga för dikor 

Har du dikor eller funderar du på att börja med det? Här 
kommer en kurs för dig!
Kursen presenterar byggtekniska lösningar för både ombyggnad 
och nybyggnad och som ger djuren en bra närmiljö med låg 
miljöpåverkan. Där man värnar om en god djurhälsa och en 
effektiv produktion. Detta inom en rimlig byggkostnad. 

Kursen består av en föreläsning och ett gårdsbesök
När: onsdagen den 6 mars, kl 09:00-15:00.
Plats: I Skånesemins lokaler, Råby 2003, 242 92 HÖRBY
Gårdsbesök: Råby Gårdens Limousin som har ett ombyggt stall
Bindande anmälan till 0415-195 00 eller info@skanesemin.se
eller på HIR Skåne AB:s hemsida, senast den 25 februari kl. 
17:00. Kostnad för lunch och fika utgår med 200kr/person

Program:
Info om Greppa Näringen
Planering av djurstall
Olika stallsystem
Ventilation
Utfodring
Eko/konventionell produktion 
Investeringsstöd och ekonomi
Smittskydd

Föreläsare:
Therese Ljungberg, 010-476 22 21
therese.ljungberg@hushallningssallskapet.se
Cecilia Danielsson, 0415 – 195 31 
cecilia.danielsson@skanesemin.se
Louise Ingemansson, 0415 - 195 56
louise.ingemansson@skanesemin.se

Välkommen!

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

Betesdag med tema bete 
och betesparasiter 
Kursdag: Bete till dikor/växande ungnöt
Gårdsbesök: Mats Frangeur, Månstorpsvägen 3, 297 95 
Degeberga
Tid: onsdagen den 27 februari 2019
Plats: Vi träffas på Brösarps Gästgifveri, Albovägen 21, 273 50 
Brösarp

9.30 Fika

10.00 Presentation av kurs och 
Greppa Näringen 
Cissi Bjerström och Louise Ingemansson

10.10 Fungerar min avelstjur
Louise Ingemansson

10.25 Betesutnyttjande, stängsel, 
kalvarnas tillväxt, tips om avvänjning av 
kalvar, digitaliserad teknik om betesdrift
och giftiga växter
Cissi Bjerström/Louise Ingemansson

11.05 Rast

11.15 Betesparasiter och förebyggande åtgärder.
Veterinär Marete Hansen

12.00 Lunch

13.15 Gårdsbesök (ink fika) hos Mats Frangeur.
Vi tittar på hur betet utnyttjas på gården,
åtgärder vid över eller underskott av bete,
djurens tillväxt och vinterns fodersituation.

15.00 Avslut

Deltagaravgift: 300 kr/person. 
Anmäl dig senast den 21 februari på 
Hemsidan www.skanesemin.se eller till växeln 
0415-195 00.
För frågor och anmälan, kontakta Cissi Bjerström 0415-195 14 
eller Louise Ingemansson 0415-195 56.

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skån

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


