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Skånesemins informationsblad oktober 2019

Studiecirkel inom bete, utfodring och 
stallbyggnationer för Nöttköttsproducenter
Nu anordnar vi en Studiecirkel med första träff 
14/11 2019 på Skånesemin. Därefter 
bestämmer vi inom gruppen när 
nästkommande två träffar ska ske.  
Studiecirkelns syfte är att få ett bra utbyte av 
varandra eftersom samma grupp träffas under 
tre tillfällen. Vi kommer diskutera grovfoder, 
tillväxt och strategier utifrån era djur och 
gårdar. 

Träff 1 den 14/11–19 fokus på utfodring, 
markkarta, vall och utsäde med studiebesök på 
gård. 
Träff 2, bestäms inom gruppen med fokus på 
stall, stallmiljö med besök på gård. 
Träff 3, även denna träff bestäms inom 
gruppen, men med fokus på bete och 
förebyggande av betesparasiter med 
studiebesök på gård. 

Pris 300 kr för tre gånger.
Passa på att anmäla, först till kvarn och 
anmälan till Skånesemin tel 0415-195 00.
Frågor till Cissi Bjerström 0415–19514.

Aktiviteten är delfinansierad med EU medel via Länsstyrelsen i Skåne

ViLA ( Villkorad Läkemedels 
Användning ) - kurs för djurägare och 
anställda med mjölkproduktion 
Den 7 november 2019 håller vi på Skånesemin 
en ViLA-kurs. ViLA innebär att man under 
vissa villkor har rätt att själv behandla vissa 
sjukdomar på sina djur. Denna kurs krävs för 
att ha möjlighet att ha ViLA-avtal med 
veterinär på sin gård.
Kursen är en heldag på Skånesemin, plus en 
förberedande hemuppgift.
Kostnad 1500kr (inkl. kursmaterial och lunch)
Anmäl dig till Linda i receptionen och ange om 
du önskar speciell kost på telefon 0415-195 00.
Om du har frågor så ring gärna Cecilia 
Danielsson 0415-195 31.

Intressekoll Hollandsresa
Under våren 2020 kommer Framtidsgruppen med 
Skånemejerier och Skånesemin anordna en studieresa för 
medlemmar och intresserade till Holland.

Fokus inför resan kommer vara management och klimat. 

Syftet för resan är nytänkande, framtid och produktion för 
vår framtida konsument.

Detta är ett jättebra tillfälle för er som kan och har möjlighet 
att resa, vi jobbar för att få ihop en grupp på 10 stycken 
deltagare. Resan är i grunden en ”framtidssatsning” och för 
att maximalt kunna ta åt sig av utbildningen, kommer de 
med erfarenhet få förtur. Får vi in för många anmälningar så 
kommer det att inspirera oss att arrangera fler 
utbildningstillfällen runt om i världen.

Preliminärt program:
Dag 1: Flyg till Holland på morgonen med studiebesök på 

eftermiddagen och incheckning på hotellet.
Dag 2: Studiebesök
Dag 3: Studiebesök
Dag 4: Teoriföreläsning, diskussioner och återkoppling 
Dag 5: Hemresa  

Intresserad eller frågor? info@skanesemin.se
eller ring 0415 195 00. 
Anmälan är ej bindande men tas emot seriöst.



Vad händer på Skånesemin
Många av er vet nog att det jobbas en hel del med 
TopCow och det tillhörande IT projektet, men det finns 
många av oss som jobbar med mycket andra områden.

Avelsupptakt för SRB
Enligt tradition hölls en avelsupptakt för SRB i september. 
Skånes SRB klubb och Skånesemin arrangerade denna 
tillsammans i Farstorp där det enligt tradition bjöds på 
helgrillad gris. Under kvällen höll den nya SRB 
konsulenten Maria Eriksson ett föredrag om vad som hänt 
och hur SRB föreningen jobbar, samt vad som kan komma 
att hända framöver. Det har varit mycket nytt för Maria att 
sätta sig in i, men alla uppdrag då hon får ut och träffa 
medlemmar uppskattas, för att bli mer medveten om vad 
klubben har för önskemål.

VikingAcadamy i Finland
I skrivande stund har jag nyss varit på VikingAcadmy i 
Finland. Ett par trevliga dagar, med mycket folk från runt 
om i världen som alla har sina syner på hur det ser ut och 
vad de önskar för framtiden. Första dagen innehöll 
föreläsningar om klimatet och därefter följde en del olika 
workshops i grupp, vilka var riktigt bra. En del länder ställs 
inför frågor som vi redan har haft som utmaningar, medan 
andra frågor som krav på hornlösa anlag och hur man 
jobbar mot konsumenten blir allt mer aktuella.

Forum som detta där det ges möjlighet att diskutera olika 
frågor, skapar en mer öppen och ödmjuk miljö. Det gav 
mig en chans att prata om hur vi jobbar på Skånesemin 
och vad som önskas, tydlighet mellan oss rådgivare är 
viktig likaväl som mot er lantbrukare.

Rikke från VikingGenetics och Linn på vattenäventyr i Finland.

Vi har nya tjurar på gång in under månaden, både från 
World Wide Sires och Viking, hör gärna av er till mig eller 
din avelsrådgivare för mer information.

Trevlig höst önskar vi från avel er alla!

Linn Gullberg, avel och labbansvarig på Skånesemin.

Framtiden vad vill ni då med er gård,
I veckan under Viking konferensen lite diskussioner 
angående SRB och RDM. Jag förstår att detta är en känslig 
fråga, men jag vill ändå framföra det som kom upp; 
Sveriges röda lantbrukare halkar efter, då man undviker att 
använda tjurar med höga NTM på grund av att de är 
RDM-tjurar. Det är något för er att fundera på om ni vill 
vara i framkant med NTM, för att kunna sälja kvigor och 
tjurar, att använda även dessa tjurar, i alla fall på en del av 
besättningen.

På agendan i många sammanhang pratas det om ProCross, 
det skrivs om det, men vi på Skånesemin håller en låg 
profil i detta, men om någon av er anser eller tycker att vi 
bör göra mer kring detta, kontakta gärna mig då. Detta är 
något som var och en väljer själv och vi kan ta reda på mer 
för att ge er mer information om det önskas. 
Nya tjurar på väg in från World Wide Sires, givetvis med 
bra produktion!

Cannonball- En kvigtjur med en mycket trevlig 
hälsoprofil och riktigt bra egenfertilitet. Exteriörmässigt är 
han mycket balanserad, med fina kroppar, bra ben och 
extremt bra juver.

Firework- Detta är också en kvigtjur, men med en lite 
udda härstamning, som kan passa er som behöver något 
UTAN Mogul i blodet. Något mindre modell och riktigt 
bra juverhälsa.

Fiddler-Kvigtjur med bra fertilitet, extremt bra juver. 
Passar er som önskar en annorlunda härstamning.

Disco- en ny jersey tjur som vi kommer ta hem både 
könssorterad och konventionella doser av.

VikingGenetics, nya hornlösa tjurar
Efterhand som efterfrågan ökar på det hornlösa anlaget 
försöker vi hitta tjurar som kan passa den profilen som 
önskas.

VH Laval P- En tjur med bra proudktion samt juverhälsa.

VH Markos P- En tjur som kan användas på kvigor, 
söker ni en tjur med bra klövhälsa, då är han ett bra 
alternativ!

Tre herrar som ställde upp sig, när bilder togs på Folkestorp.
Önskar en härlig höst!



Lagerlista 2019-10-01

World Wide Sires Genomiska USA
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4683 Fyi Frazzled/Balisto 127 33 250
4634 Goddard Blowtorch/Delta 121 27 230
4636 Crown-Red Apprentice/Delta 118 21 270
4633 Bighit P Ferdinand/Eraser P 120 21 190
4631 Bernie Sash/Spark 115 19 190
4635 Barcuda PP Red Jax P/Numero Uno 111 14 200

World Wide Sires Avkommebed. USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
3979 Frazzled Josuper/Shotglass 123 29 270
4632 Azor Montross/Numero Uno 110 17 230
3864 Brewmaster Garrett/Shottle 121 16 210
3998 Diamondback Doorman/Talent 94 -11 230

Intermizoo Genomiska Italien
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4653 Samson DG Charley/Josuper 115 26 210
4560 Kubrick Afterburner/Balisto 119 20 230

Viking Genetics Genomiska Holstein
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4602 VH Crown DG Charley/Silver 125 36 260
4574 VH Ramsey VH River/Penley 120 35 260
4570 VH Cassidy DG Charley/Commande 117 32 230
4601 VH Linwood VH Leyton/Nilson 123 32 260
4684 Martin Adorable/Penley 127 32 350
4596 VH Laval P Louxor/Powerball 119 32 245
4521 VH Deco VH Dent/Commander 118 31 230
4617 VH Maikos VH Monty P/Abel 119 30 230
4609 VH Hanford VH Haldir/VH Foster 106 26 210
5125 VH Hutney VH Highway/Balisto 105 24 230
5131 VH Chrille Come On/Rodgers 116 24 230
4513 VH Roxy VH Radium/VH Booth 111 23 245

Könssorterad Holstein
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4602 Crown DG Charley/Silver 125 36 420
4683 FYI Frazzled/Balisto 127 33 420
4634 Goddard Blowtorch/Delta 121 27 420
3427 VH Booth Beacon/Planet 124 21 320
4636 Crown Red Apprentice/Delta 118 20 430
4632 Azor Montross/Numero Ono 110 17 370
4635 BarcudaPPRed Jax P/Numero Ono 111 14 360
3729 Synergy Cashcoin/Mogul 97 7 360
3998 Diamondback Doorman/Talent 94 -11 400

Viking SRB Genomiska
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
8035 VR Vilperi VR Viljar/VR Hambo 114 33 260
8086 VR Venom VR Viljar/VR Feton 113 30 260
8180 VR Vario VR Viljor/VR Faber 116 30 260
8093 VR Loke VR Lorenzo/VR Falcon 116 28 260
8036 VR Snowman VR Sanero/VR Yves 114 26 190
9894 VR Ture VR Tequila/VR Wand 115 26 260
8183 VR Hilltop VR Herbert/VR Vimpula 115 26 260
8070 VR Lambard VR Lorenzo/VR Niki 113 24 230
Könssorterad SRB
8035 VR Vilperi VR Viljar/VR Hambo 114 33 400
6223 VR Fanof P VR Flake/VR Ejstrup 118 30 400

Viking RDM Genomiska
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
6227 VR Vimo VR Viljar/Rockstar 119 34 260
6223 VR Fanof P VR Flake/VR Ejstrup 118 30 260
6211 VR Fitbit P VR Flake/VR Grimsby 117 29 260

Brown Swiss 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
8048 Hercules Cadence/Driver 111 230

Fleckvieh/Mjölksimmental
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
1680 Haldor 260
1682 Maestro PP 260
1683 Sehrgut 260

Vi har även fleckvieh tjurar hemma från Tyskland. Detta kan 
vara ett alternativ om ni vill behålla avkomman i 
mjölkproduktionen.

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



Påminnelse! Se upp med ekollonen de 
finns i mängder!
Tiden är här när ekollonen faller till marken och för en del 
djur blir frestelsen oöverkomlig.
Giftigt, i värsta fall dödligt och samtidigt 
beroendeframkallande gott.

Ekollon och blad innehåller stora mängder tanninsyra samt 
små mängder av en flyktig olja. Tanninsyra och dess 
nedbrytningsprodukter verkar starkt
sammandragande på vävnader, koagulerar blod och 
protein. Förutom att attackera tarmfloran går tanninerna 
direkt på mag och tarmkanalens väggar och orsakar 
inflammation. Vid utsöndringen skadar de njurarna. 
Farligast verkar omogna ekollon vara och utbrott av 
förgiftning ses oftast då många ekollon blåses ned 
sensommar och höstetid. 

Det första man ser är att djuren blir slöa, de upphör att 
idissla, äta och dricka.
Snart får de förstoppning som inom 2-10 dygn övergår i 
en tjärliknande diarré. Djuren dör vid akut eller subakut 
förgiftning efter en dag till 3-4 veckor. En obduktion 
konfirmerar diagnosen och den är likartad på alla djurslag, 
njurskador. Andra vanliga fynd vid en obduktion är tjärlikt 
blodigt tarminnehåll och att våmmen innehåller stora 
mängder löv och ekollon. 

Se upp med beten där ekar finns, när vegetationen avtar, 
säkerställ att djuren inte går på ekollonen i brist på annat 
foder eller stängsla av och tillskottsutfodra. Det 
förekommer flera förgiftningsfall av ekollon varje år.

Ingela Lindskog 0415-195 24

Nya Kokontrollen
Driftsättningen av den nya Kokontrollen är nu igång. Vi 
har börjat med att starta upp de gårdar som redan har ett 
gårdssystem på sin dator. Tänk på att provmjölkningen 
fram till november ska registreras både till Växas och 
Skånesemins kokontroll. De gårdar som har gårdssystem 
ber vi se över SE nummer på samtliga djur i datorn. 
Inloggningsuppgifter till kokontroll-appen (samt RFU för 
robotgårdar) skickas ut på mejl tidigast sju dagar innan 
provmjölkningsdatum.

För gårdar med robotmjölkning är det viktigt att 
provkopparna inte blir omflyttade i racken om man 
utnyttjar Skånesemins skanningstjänst.  

Vi uppmanar gårdar som själv planerar sina 
provmjölkningsdatum att höra av sig i god tid innan 
påbörjad provmjölkning. Annars kommer registreringen av 
provmjölkning inte att fungera i vår nya Kokontroll.

Information i gårdssystemen
På Skånesemins hemsida ligger manualer gällande SE 
nummer och registreringar i de olika gårdssystemen. 
Manualer till T4C, Delpro, UniformAgri samt Dairyplan 
hittas under fliken Teknik & Data → IT projekt & 
kokontroll. Vi ber alla att se över sina djur och 
informationen i sina gårdssystem, samt att jämföra 
gårdssystemet mot CDB.

Mjölkbondepanelen
Är du mjölkföretagare och intresserad av att påverka din 
framtid? Ta då chansen att vara med i LRF Mjölks 
mjölkbondepanel!

Vi på LRF Mjölk jobbar för att skapa bättre regler och 
villkor för dig och ditt företag så vi tillsammans kan stärka 
framtiden för svensk mjölkproduktion. Vi skulle därför 
vilja ställa några korta frågor till dig under året för att 
stämma av aktuella frågor och händelser. Resultaten 
kommer användas i vårt påverkansarbete och 
opinionsbildning. Självklart är dina svar anonyma och 
framöver kommer du regelbundet få ett mejl från oss med 
en länk till ett frågeformulär.

Är du intresserad av att påverka din och andra 
mjölkföretagares framtid? Då ska du vara med i vår 
mjölkbondepanel.
Anmäl dig här: -https://www.lrf.se/mjolkbondepanelen/ 

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


