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  Nyanställd avelsrådgivare 

 
Jag heter David Johansson 
och jobbar sedan mitten av 
mars som avelsrådgivare på 
Skånesemin. Jag kommer att 
ersätta Linn Gullberg under 
hennes mammaledighet och 
ser fram emot att träffa 
många av er ute på era 
gårdar.  

 
Mitt intresse för avel har funnits med sedan 
länge. Jag är uppväxt med en pappa som hade 
mjölkgård i Adseke utanför Sösdala under 
namnet Bra-Ko. Efter att ha utbildat mig till 
driftledare i Skurup och jobbat på Västraby 
Gård som djurskötare flyttade jag tillbaka 
hemma för att jobba på gården. Mitt 
avelsintresse har genom åren lett mig på 
avelsresor utomlands till bland annat USA, 
Kanada, Frankrike och Schweiz. 
2009 tog jag och min bror över en del av driften 
och flyttade den till Björkeberga Gård där vi 
startade en mindre avelsbesättning av rasen 
Holstein med stort fokus på embryotransfer och 
livdjursförsäljning. Vi importerade en hel del 
embryo från framför allt Nordamerika där vi sen 
sålde avkommorna på auktion. 
2016 avvecklade vi mjölkkorna och året efter 
såldes de sista Holsteindjuren. Då började vi 
utvecklingen av en avelsbesättning med 
köttraskor istället på gården bestående av 
Simmental- och Limousinkor. Sedan 2019 driver 
jag gården i egen regi och har i dagsläget 55 
årskor med fortsatt stort fokus på avel där jag 
både importerar och gör egna spolningar på 
embryo och i år även haft tjurar med på 
Köttrasprövningen i Gunnarp för första gången. 
Har ni några frågor om en specifik tjur, 
embryotransfer eller avel i allmänhet så hör 
gärna av er. Ni når mig via mail 
david.johansson@skanesemin.se eller telefon 
0415-19551. 
Hoppas vi hörs! 

 
 
 
 

 
Nya egenseminörer 

 
Cia med ett glatt gäng nya egenseminörer. Vi önskar alla 
lycka till och hoppas på många nya kalvar! 

 
 

ViLA-kurs, Villkorad 
läkemedelsanvändning i mjölkbesättning 
Vi har möjlighet att ordna en ViLA-kurs igen för lantbrukare 
och anställda på mjölkgård om intresse finns. ViLA innebär 
att man under bestämda villkor har rätt att behandla vissa 
sjukdomar hos sina djur utan att veterinär kommer ut. 
Denna kurs krävs för att ha möjlighet att ha ViLA-avtal med 
veterinär på sin gård. Kursen består av en heldag på 
Skånesemin och en förberedande hemuppgift. 
Intresseanmälan till Linda i receptionen,  
tel 0415-19500.  
 

 
 

Bokslutsgenomgång 
Bokslutet är ett bra underlag för att diskutera var man står 
och vart man vill med företaget. 

• Vi hittar dina styrkor och svagheter utifrån 
bokslutet.  

• Vi gör en plan hur de ska förbättras. 

• Vi räknar fram breakeven för din mjölk eller kött. 
Hör av dig till affärsrådgivare Anders Petersson,  
tel 0415-19560, för besök. 
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Din stallgödsel är värdefull!      
Högst värde på din stallgödsel får du om du kan maximera 
växtnäringsutnyttjandet och minimera packnings- och 
körskadorna. För att optimera stallgödselns värde gäller det 
först och främst att du sprider gödseln till rätt gröda vid rätt 
tidpunkt för att få så stor växtnäringseffekt som möjligt, vilket 
ofta också ger det största ekonomiska utbytet. Det finns också 
en rad andra saker att ta hänsyn till, både plusposter som 
kväveefterverkan och ökad bördighet och minusposter som 
transport- och spridningskostnad och framför allt 
markpacknings- och körskador. 
Vädret styr många faktorer men försök: 

• Ta egna analyser av stallgödselns innehåll av näring  

• Minska förlusterna genom snabb nedbrukning  

• Minska markpackningen – sprid gödseln på torr jord  

• Undvik höstspridning av flytgödsel alternativt sprid till 
höstraps eller på vall innan 31.e oktober. 

• Undvik överoptimala givor för att minska mängden 
tillgängligt kväve efter skörd som kan utlakas under 
höst och vinter  

• Anpassa givan så du får optimalt kaliumvärde i ditt 
grovfoder 

• Se över kostnader för transport och spridning av gödsel 
genom att ta in priser från flera entreprenörer 

• Värdera din stallgödsel i Stallgödselkalkylen  

 
Bild från www.greppa.nu 
 
Använd Greppa Näringens Stallgödselkalkyl 
Här får du hjälp med hur du kan värdera din stallgödsel och hur 
du använder verktyget Stallgödselkalkylen på vår hemsida 
www.greppa.nu. Du hittar förklaringar till vad som ingår i 
kalkylprogrammet och hur de olika faktorerna påverkar värdet 
på din stallgödsel.  
Kontakta din rådgivare för vidare diskussioner och kalkyler för 
just din gödsel enligt ordinarie rådgivningstaxa. 
Kontakta din Grepparådgivare, tel 0415-19500 
 

 
 

Mjölkbondepanelen 
Är du mjölkföretagare och intresserad av att påverka din 
framtid? Ta då chansen att vara med i LRF Mjölks 
mjölkbondepanel! 
Genom att besvara några korta frågor under året om aktuella 
frågor och händelser, har du möjlighet att påverka LRF 
mjölks arbete och opinionsbildning! 

Läs mer: https://www.lrf.se/om-
lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-
mjolk/mjolkbondepanelen/ 
 
Här kan du se vad andra i mjölkbondepanelen tycker. 

Läs mer: https://www.lrf.se/om-
lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-
mjolk/mjolkbondepanelen/resultat-mjolkbondepanel/ 

 
 
Kalvkurs 

Cecilia Danielsson och Sanna Soleskog höll en välbesökt 
kalvkurs. Bra utfodring och miljö ger friska kalvar med hög 
tillväxt. Studiebesök hos Jan-Erik Bengtsson. 
 

 
Kalvstall med loftgång som används vid stöning. Skyddsräcken 
är nu monterade. 

 
Jan-Erik delar med sig av sina erfarenheter.

http://www.greppa.nu/
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Lagerlista 2020-03-16 
 
World Wide Sires Genomiska USA 

Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 

8303 Cannonball Apprentice RC/Delta 118 25 250 
8302 Fiddler Imax/Modesty 115 22 230 
4636 Crown-Red Apprentice/Delta 118 20 270 
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 

4752 Pat-Red Sympatico / Colt-P-Red 121 24 230 
4632 Azor Montross/Numero Uno  110 15 120 
3864 Brewmaster Garrett/Shottle  118 13 210 
3998 Diamondback Doorman/Talent 101   -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 35 260 
5145 VH Saade VH Stan/VH Esset 120 34 260 
4648 VH Boytoy VH Baylor/Rodgers 120 33 260 
5142 VH Lilling Levis/Balisto 122 33 260 
4684 Martin Adorable/Penley 127 31 350 
4602 VH Crown DG Charley/Silver 122 30 260 
4618 VH Prada VH Python/Racer 119 28 260 
4601 VH Linwood VH Leyton/Nilson 121 26 260 
4617 VH Markos P VH Monty P/Abel 116 26 230 
5146 VH Nicolas RC VH Nolan / VH One 116 26 230 
4707 Mint-PP VH Monty P / Chipper P 117 23 260 

 

Könssorterad Holstein 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 

4602 VH Crown DG Charley/Silver 122 30 420 
4636 Crown Red Apprentice/Delta 118 20 420 
3427 VH Booth Beacon/Planet 120 17 320 
4632 Azor Montross/Numero Ono 110 15 295 
3729 Synergy Cashcoin/Mogul 97 7 360 

 
Viking RDM Genomiska  
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 

6227 VR Vimo VR Viljar/Rockstar 117 31 260 
6211 VR Fitbit P VR Flake/VR Grimsby 119 30 260 

 

Viking SRB Genomiska 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 

9923 VR Heeman VR Hashtag / VR Fonseca 124 36 260 
8180 VR Vario VR Viljor/VR Faber 117 31 260 
9909 VR Foredal VR Fabu / VR Hattrick 116 30 260 
8086 VR Venom VR Viljar/VR Feton 110 26 260 
8086 VR Venom VR Viljar/VR Feton 110 26 420 
8178 VR Uncca VR Utu / VR Yves 117 25 230 
8036 VR Snowman VR Sanero/VR Yves 116 25 190 
8183 VR Hilltop VR Herbert/VR Vimpula 113 24 260 
8100 VR Vigil P VR Viktor / VR Lazer 115 22 260 
8070 VR Lambard VR Lorenzo/VR Niki 112 21 230 

Könssorterad SRB 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jersey 

Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 

4481 Disco Chissel/ Dazzler 114 12 200 

    sexad 400 
 

 
Brown Swiss  

Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 

8079 Jukebox PP Car / Cartel   190 
 
 

Fleckvieh/Mjölksimmental 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 

1742 Sunrise    290 
1743 Emerald    350 
1744 Herzmund    260 
1745 Hokuspokus    235 

 
 

Vi har även fleckviehtjurar 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  
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Vi vill tipsa om klimatkollen! 
Glöm inte att vi gör Greppa Näringen 
moduler!  
Vi fortsätter arbetet med att hjälpa er framåt i arbetet med ett 
säkert och miljömedvetet lantbruk. Via Greppa Näringen bjuder 
vi kostnadsfri rådgivning, både individuellt och som kurs.  
Vi erbjuder subventionerad individuell rådgivning till dig som 
har mer än 25 djurenheter och/eller mer än 50 hektar, och som 
vill ha rådgivning inom foder, växtnäring, klimat, 
grovfoderodling, betesstrategi och stallmiljö. 
Vill du veta mer? Gå in på skanesemin.se eller ring 0415-195 00.  
 

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

 

 
 
EKO kurs 
Bete till rekryteringskvigor 
Den 22/4 hos Näsby Boställe, Vollsjö.  
Prel. program: 
9,00 Frukost och presentation av Bröderna Andersson  
9,45-12,00 Föreläsning teori med Sanna Soleskog. 
12,00-12,45 Lunch 
12,45-15,00 Praktisk pass ute i betet tillsammans med My Rask. 
15,00 Stallvisning i det nya stallet som invigdes hösten 2019.  
15,45 Avslut och fika. 
 
Målet är att behålla en tillväxt på minst 700 gr/dag med en 
inkalvning på cirka 24 mån. Bröderna Andersson kommer 
presentera sin strategi för deras kvigor. My Rask och Sanna 
Soleskog kommer dela med sig utav erfarenheter och kunskap 
för bästa tillväxt, betessläpp, bete och för att undvika 
tillväxttappet under sommarmånaderna. Diskussion under 
dagen om hur vi kan utnyttja betet till större del. 
 
Anmälan till växeln: 0415 195 00 senast 17/4. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kurs i bygga till köttdjur den 1 april 2020 
Vi ska ha en bygg-kurs hos Per och Kerstin Mårtensson, 
Simontorp Charolais i Blentarp.Ett nybyggt stall för ca 100 kor 
+ ungdjur, som är byggt och inrett utifrån 40 års skötsel- och 
hanteringserfarenhet av köttdjur. En stor andel djur semineras 
eller läggs in embryo på. 
 
Therese Ljungberg från HIR-Skåne AB i Skepparslöv berättar 
hur olika byggtekniska lösningar kan ge djuren en bra miljö, 
djurhälsa, effektiv produktion samt kostnader för att bygga till 
köttdjur. 
 
Ida Truedsson från Länsstyrelsen i Kristianstad berättar om 
förprövning av djurstallar.  
 
Cissi Bjerström från Skånesemin pratar om 
utfodringsmöjligheter i olika system för att öka utnyttjandet av 
fodret, minska foderspill samt gruppering av djur för att utfodra 
efter behov.  
 
Per och Kerstin Mårtensson berättar om sin gård och vi gör en 
rundvandring. Vi träffas med fika på Skånesemin kl 9.00, 
därefter ett teoripass och lunch innan vi åker hem till Per och 
Kerstin vi avslutar dagen med fika kl. 15.00 
Adress: Per och Kerstin Mårtensson, Rödde Nygård, 
Röddevägen 409, 275 64 Blentarp, tel: 070-6823485  
  
Passa på att anmäla till Skånesemin före 25 mars  
tel, 0415-19500. Pris 300 kr 
 
Frågor till Cissi Bjerström tel, 0415-19514 
 

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

 
 
Kursinformation 
Med anledning av den förhöjda risken för spridning av 
Coronaviruset (COVID19) så gäller följande för Greppa 
Näringens kurser. Kurserna att erbjudas via videolänk på 
internet. Anmäl dig med e-postadress så får du inbjudan och 
den senaste informationen. I de fall kursen innebär studiebesök 
så gäller: 

• Är du själv eller någon närstående sjuk, även vid vaga 
symptom - stanna hemma. 

• Vi hälsar utan att ta i hand och håller avstånd till 
varandra. 

• Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.   
• Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids 

genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. 

• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen 
fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta 
med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.  

 

 

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

http://www.skanesemin.se/

