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Skånesemins informationsblad januari 2020

 
  Kretsmöten  
 Våra kretsmöten gick av stapeln den 8:e, 9:e, 
13:e och 14:e Januari. Antalet närvarande var i 
princip 50% över det högsta antalet de senaste 
10 åren så det var mycket glädjande! 339 
personer deltog. Vi tackar alla er som kom! Vi 
fick in mycket synpunkter och vi fick möjlighet 
att presentera mycket av det som händer på 
Skånesemin just nu – framför allt vad det gäller 
vårt IT projekt. 
 
Som sagt – stort tack till alla er som kom – ni 
gjorde dessa dagar mycket värdefulla för oss 
alla! 
 

 
 
Nötköttsdag med tema 
Avelstjuren 
Kursen är till för att få en ökad förståelse för 
vad de olika indexsiffrorna står för och vad 
man ska tänka på om man söker en viss tjur. 
Kursen är en vecka innan auktionen på 
prövningstjurarna i Gunnarp så vi kommer 
koppla kursmaterialet till auktionens 
tjurkatalog.  
 
Föreläsare:  
Per Mårtensson Simontorps Charolais, Johan 
Sandström Skånesemin & Louise Ingemansson 
Skånesemin.  
 
Tid: 18 mars kl.16.00-21.00 och 20 mars 
kl.09.30-14.30  
Plats: Skånesemin, Hörby  
Pris: 300kr  
 
Anmälan till Skånesemins växel 0415-19500. 
För mer info kolla hemsida och vår 
facebooksida.  
 

     
 

Aktiviteten är delfinansierad med EU medel via Länsstyrelsen i Skåne 

 
 

 

 
Optimering av växtnäring vid vallodling. 
Markkartering och tolkning av 
foderanalyser - Baskurs 
Den 30 januari har vi en baskurs inom optimering av 
växtnäring vid vallodling, markkartering och tolkning av 
foderanalyser, med inriktning på köttproduktion.  
Charlotte Åkerlind från Råbykonsult samt Hanna Williams, 
agronom med inriktning på jordhälsa, kommer medverka på 
kursen. 
Charlotte kommer prata om kretsloppet ovan och under 
jord för att visa på hur man effektiviserar näringsupptag, 
uppnår ett bättre grovfoder och når bättre lönsamhet vid 
odling av vall.  
Hanna kommer att prata om jordhälsa och hur man främjar 
markens ekosystemtjänster för att dra nytta av detta i 
växtodlingen.  
Testet Comprehensive Assessment of Soil Health (CASH) 
är ett sätt att kvantifiera jordhälsa. Hanna kommer berätta 
och visa sina erfarenheter av CASH samt om ny forskning 
inom området jordhälsa.  
 
Se hemsidan och Facebook för mer info och uppdatering. 
Det kommer en fortsättningskurs inom ämnet i mars med 
mer inriktning mot mjölkproduktion.  
 
Anmälan sker till växeln 0415-195 00, senast måndagen den 
27 januari.  
 
Tid: 9.15-15.00 
Plats: Skånesemin, Hörby 
Pris: 300 kr/person, då ingår förmiddagsfika, lunch och 
eftermiddagsfika. 
 
 

     
 

Aktiviteten är delfinansierad med EU medel via Länsstyrelsen i Skåne 
 
 



 

 

Ett nytt år  
Ett nytt år med nya utmaningar och möjligheter, det är på 
olika vis en intensiv period som börjar komma igång med 
kalvningar på köttdjuren och sedan går tiden fort och det är 
dags att  
seminera. 
Vi på Skånesemin har nyss skickat ut den nya köttkatalogen 
BosKAP, med de tjurar vi rekommenderar. De nya 
ungtjurarna har vi hemma på lagret, men vissa av de äldre 
tjurarna tar vi hem då beställningar kommer, därför ber vi er 
att vara ute i god tid om något speciellt önskas. 
För er som inte vet vilken tjur ni ska välja eller om ni letar 
efter köttras till era mjölkkor och inte vet vad som är mest 
optimalt för just er, gå då gärna in på avelsföreningarnas 
hemsidor och kontakta respektive avelsråd med frågor. 
 
Hemsidor till avelsföreningarna 
http://angus.se/ 
http://www.blondeforeningen.se/ 
https://www.charolais.nu/sv-SE 
https://www.hereford.nu/sv-SE 
http://www.limousin-se.info/se/ 
https://www.simmental.se/ 
 
Vi beställer gärna hem och hjälper er att se till att doserna 
kommer hem till er när det behövs. 
Som avelsansvarig på Skånesemin, ligger mitt intresse i att 
hjälpa er medlemmar med att ta hem det ni efterfrågar. Har 
ni frågor eller funderingar på vårt arbeta, hör då gärna av er. 
Vi på Skånesemin önskar er alla en god fortsättning och 
hoppas på ett Strålande 2020. 
 
Linn Gullberg, avelsansvarig på Skånesemin, 0415-19536, 
linn.gullberg@skanesemin.se 
 

 
 
Lite kort om några av de aktuella tjurarna 
 
CANNONBALL- En komplett kvigtjur som ger både bra 
produktion med bra halter, hälsa och balanserad exteriör. 
Tjuren passar till er som vill förbättra ben och juver. 
Härstamningen gör även att han är lätt att använda utan att 
det blir inavel. 
 
FIREWORK- Detta är en av de tjurarna på vår list som 
blivit mycket populär då han ger något mindre tjur, vilket 
många av er efterfrågar. Bra hälsoegenskaper med mycket 
mjölk, dessutom ger han långa spenar. 
 
VH SAADE- Ny trevlig kvigtjur, mycket bra produktion 
och bra ben och juver, men något överbyggd i korset. Passar 
er som vill ha en lättmjölkad tjur. 
 
VH LILLING- En tjur med lite annorlunda härstamning 
som är väldigt lättanvänd. Riktigt bra juver och ben med 
medelstora kroppar. 
 
 

 

 
Bra exteriör med bra management ger resultat 

 
VR VARIO- Han ger resliga avkommor med mycket kropp. 
Bra produktion och riktigt bra juver med bra mjölkbarhet. 
 
VR VENOM- En mycket trevlig kvigtjur, något mindre 
modell men med bra produktion. Riktigt bra juver som 
passar mångas önskemål; tät spenplacering fram och lite 
bredare bak, samt att han har bra mjölkbarhet. 
 

 
En kalv har både en far och mor som påverkar hennes avelsvärde. 

 
Hör gärna av er till någon av våra avelsrådgivare för mer 
information! 
Önskar er ett fantastiskt 2020, Linn Gullberg, avelsansvarig. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Lagerlista 2020-01-16 
 
 
 

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 
8303 Cannonball Apprentice RC/Delta 118 25 250 
8302 Fiddler Imax/Modesty 115 22 230 
4636 Crown-Red Apprentice/Delta 118 21 270 
8304 Firework Magee/Modesty 117 20 230 
4635 Barcuda PP Red Jax P/Numero Uno 111 14 200 

 
 

World Wide Sires Avkommebed. USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
4632 Azor Montross/Numero Uno  110 15 180 
3864 Brewmaster Garrett/Shottle  118 13 210 
3998 Diamondback Doorman/Talent   94 -11 230 

 
 

Intermizoo Genomiska Italien 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
4653 Samson DG Charley/Josuper 114 26 210 

 
 

Viking Genetics Genomiska Holstein  
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
4670 VH Burzaco VH Bahrain/Checkers 122 36 260 
5145 VH Saade VH Stan / VH Esset 121 35 260 
4648 VH Boytoy VH Baylor/Rodgers 119 34 260 
5142 VH Lilling Levis/Balisto 122 33 260 
4602 VH Crown DG Charley/Silver 122 32 260 
4684 Martin Adorable/Penley 128 32 350 
4618 VH Prada VH Python/Racer 119 30 260 
4601 VH Linwood VH Leyton/Nilson 120 26 245 
4617 VH Markos P VH Monty P/Abel 118 29 230 
5146 VH Nicolas Rc VH Nolan / VH One 115 26 230 
4609 VH Hanford VH Haldir / VH Foster 106 25 210 

 
 

Könssorterad Holstein 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
4602 Crown DG Charley/Silver 122 32 420 
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 
3729 Synergy Cashcoin/Mogul 97 7 360 

 
Viking RDM Genomiska  
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
6227 VR Vimo VR Viljar/Rockstar 119 34 260 
6211 VR Fitbit P VR Flake/VR Grimsby 117 28 260 

 
Viking SRB Genomiska  
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
8086 VR Venom VR Viljar/VR Feton 110 27 260 
8180 VR Vario VR Viljor/VR Faber 117 31 260 
8093 VR Loke VR Lorenzo/VR Falcon 116 29 260 
8036 VR Snowman VR Sanero/VR Yves 113 24 190 
8183 VR Hilltop VR Herbert/VR Vimpula 112 23 260 
8070 VR Lambard VR Lorenzo/VR Niki 113 24 230 
Könssorterad SRB 
6223 VR Fanof P VR Flake/VR Ejstrup 118 30 400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brown Swiss  
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 

  Ny tjur kommer snart    

 
Fleckvieh/Mjölksimmental 
Kod Tjur  Pris 
1680 Haldor  260 
1682 Maestro PP  260 
1683 Sehrgut  260 

Fler nya tjurar kommer snart 
 

Vi har 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 en 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Hur mår den nyfödda kalven?   
Det kanske redan har kommit en kalv eller två, men snart 
påbörjas kalvningssäsongen för fullt i köttbesättningarna. 
Du vet säkert om att en besvärlig eller utdragen kalvning kan 
påverka den nyfödda kalvens välmående. Kalven kommer 
kanske inte upp på benen så fort och den diar inte. Ett riktigt 
bra sätt att ta reda på hur en nyfödd kalv mår är att kolla 
kalvens sugreflex. Det gör du genom att stoppa en eller två 
(rena!) fingrar i munnen på kalven. Diar kalven på dina fingrar, 
betyder det att den har sugreflex och därmed en bra chans att få 
i sig den viktiga råmjölken.  
 

 
 
Forskning har visat att även kalvningar där lätt kalvningshjälp 
har använts med stor sannolikhet påverkar kalven negativt. En 
bra tumregel är därför att ha extra koll på de kalvar där du har 
fått hjälpa till vid kalvningen. Kalven behöver då kanske hjälp 
att komma till juvret, få tag på spenarna eller kanske även ges 
råmjölk med nappflaska. Bästa råmjölken kommer från kon 
själv eller en annan ko i besättningen. Vill kalven inte dia och 
har du inte möjlighet att mjölka ut, kan råmjölksersättningar 
köpas (bra at ha på lager!). Råmjölk från mjölkkobesättningar 
bör inte användas då det finns en risk att få med sig bakterier 
som inte är vanliga i köttbesättningar.  
 
Veterinärerna 

 
 
Spolning under det kommande året  
Vår veterinär Eva Rasmussen kommer under 2020 att vara 
föräldraledig. Är du intresserad av att få utfört spolning går det 
bra att kontakta Linda i växeln på 0415-195 00, då 
vidareförmedlar hon till annan tillgänglig spolningsveterinär. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kalvkurs 
”Favorit i repris” (samma innehåll som kursen vi höll den 
27/11, eftersom den kursen snabbt blev full). Välkomna på 
kurs om utfodring och stallmiljö som ger friska kalvar med 
bra tillväxt! 
 
Tid: 7 februari kl.9.00-15.00 
Plats: Svalövs Gymnasium med studiebesök på Danneborg, 
erfaren slaktnötsuppfödare av mjölkrastjurar. 
Pris: 300kr inkl. lunch och fika 
 
Föreläsare är Sanna Soleskog (agronom med mycket kunskap 
och praktisk erfarenhet kring kalvhållning) samt Cecilia 
Danielsson, veterinär på Skånesemin. 
 
Anmälan till Skånesemins växel 0415-195 00 senast den 31/1. 
Ange om du önskar speciell kost.  
Frågor? Ring gärna Cecilia Danielsson 0415 -195 31 
 

     
 

Aktiviteten är delfinansierad med EU medel via Länsstyrelsen i Skåne 
 

 

 
 

Egenseminkurs 
Den 27 februari till 4 mars (med uppehåll för helg) kommer vi 
på Skånesemin att hålla i en egenseminkurs. Kursen varar 5 
dagar och teori blandas med praktik.  
 
Om du redan finns på vår intresselista kommer du att bli 
uppringd i god tid innan kursstart och blir du intresserad nu, så 
se till att du via växeln i Hörby 0415-195 00 hamnar på listan (ej 
bindande att vara på väntelistan) så kommer du med i mån av 
plats. 
 
Om du har några frågor om kursen är du välkommen att ringa 
Cia 0415-195 31 eller Marete 0415-195 32. 
 

 
 
Välkomna på en kursdag om sinkon och 
sinperioden!  
Hur ger vi sinkorna de bästa förutsättningarna inför kalvning 
och kommande laktation?  
Cissi Bjerström och Marete Hansen, produktionsrådgivare 
respektive veterinär på Skånesemin, pratar om bland annat 
utfodring, gruppering, sinläggning och djurhälsa. 
 
Tid: torsdag 6 februari 2020 kl.9.30 – ca.15.00 
Plats: Bollerup med studiebesök på eftermiddagen hos familjen 
Sander på Mölledal. 
Pris: 300 kr, förmiddagsfika, lunch och kaffe ingår. 
 
Anmälan till Skånesemins växel 0415-19500 senast 31/1. 
 

     
Aktiviteten är delfinansierad med EU medel via Länsstyrelsen i Skåne 

 

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


