
 

 

S
k

å
n

e
s

e
m

in
s

 a
f

f
ä

r
s

id
é

:
  

Sk
å

n
es

em
in

 s
ka

 s
ä

lja
 s

er
vi

ce
 o

ch
 r

å
d

g
iv

n
in

g
 o

ch
 u

tv
ec

kl
a

 p
ro

d
u

kti
o

n
en

 f
ö

r 
vå

ra
 m

ed
le

m
m

a
r 

så
 a

tt
 

d
er

a
s 

ve
rk

sa
m

h
et

 b
lir

 e
n

kl
a

re
 o

ch
 r

o
lig

a
re

 o
ch

 ö
ka

r 
i l

ö
n

sa
m

h
et

. 

 

Skånesemins informationsblad 2020-08-24 

Uppdatering Skånesemins prislista   
inför nytt räkenskapsår första           
september 2020 

Från den första september 2020 är det nytt räken-
skapsår för Skånesemin och då dags för den årliga 
uppdateringen av prislistan. Årets uppdatering av pris-
listan kan sammanfattas på följande sätt: 

• TopCow/Kokontroll/KAP: Inga prisförändringar 

• Timpriser och besöksavgifter: Plus 3% 

• Förberedelsetid servicebesök: Debiteras alltid 15 
minuter. 

Intresseanmälan till kostnadsfri  

rådgivning 

Vi på Skånesemin kan nu erbjuda kostnadsfri rådgiv-
ning till dig som är aktiv lantbrukare. Vi vill därför se 
vilken rådgivning du är intresserad av det närmsta året. 
Vi har ett begränsat antal kostnadsfria rådgivningar att 
erbjuda därför är det först till kvarn som gäller. Fyll i 
formuläret, https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?
id=MRBEGMhupkKQJkdTVR_UGyHGZcqAYOh
OhCuALd8x69NUMzhMSkxMMDJNS0I4T0I4NEk4
NEpSMENDVy4u 

, så kontaktar vi dig inom kort för mer information.  

Dags för foderanalys! 

Det börjar därför bli tid att fundera på foderanalyser. 

Du vet väl att grovfoderanalysen är ett kvitto på din 

vallblandning, gödsling och den tidpunkt du skördat! 

Foderanalysen är också grunden för en lönsam utfod-

ring.  

Vi rekommenderar att man tar provet när ensilaget har 

ensilerats. Alltså minst 3 - 4 veckor efter inläggning. 

Detta för att ensileringsprocessen också ska kunna 

analyseras.  

Är ni intresserade av att få borrat eller vill ha analyspå-

sar och formulär kontakta oss på 0415-195 00. Prov-

tagningsformulären finns också på vår hemsida 

www.skanesemin.se 

Optimal förmedlingskalv – kurs 

I mitten på oktober kommer vi anordna en kurs riktad 

till djuruppfödare som köper in kalvar och föder upp 

till slakt. Dagen kommer innehålla teori på förmid-

dagen där vi prata foder, ekonomi och marknad men 

också smittskydd och sjukdomar. På eftermiddagen 

kommer det vara ett gårdsbesök på en gård som föder 

upp både dikokalvar och mjölkras tjurar.  

Håll utkik på vår facebook och hemsida för mer in-

formation! 

Revelation — ny tjur från WWS 

En tjur efter Solution- Jedi. Bra med mjölk kombinerat 
med positiv fetthalt. Mycket goda kalvningsegenskaper 
med 1,7% far och 1,2 % morfar vilket gör honom till 
en mycket lämplig kvigtjur. Alla hälsoegenskaper posi-
tiva med extra plus på juverhälsa med mycket låga cel-
ler. Mycket bra juver som lämpas sig för robot. Finns 
hemma både som konventionell och könssorterad dos. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MRBEGMhupkKQJkdTVR_UGyHGZcqAYOhOhCuALd8x69NUMzhMSkxMMDJNS0I4T0I4NEk4NEpSMENDVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MRBEGMhupkKQJkdTVR_UGyHGZcqAYOhOhCuALd8x69NUMzhMSkxMMDJNS0I4T0I4NEk4NEpSMENDVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MRBEGMhupkKQJkdTVR_UGyHGZcqAYOhOhCuALd8x69NUMzhMSkxMMDJNS0I4T0I4NEk4NEpSMENDVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MRBEGMhupkKQJkdTVR_UGyHGZcqAYOhOhCuALd8x69NUMzhMSkxMMDJNS0I4T0I4NEk4NEpSMENDVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MRBEGMhupkKQJkdTVR_UGyHGZcqAYOhOhCuALd8x69NUMzhMSkxMMDJNS0I4T0I4NEk4NEpSMENDVy4u
http://www.skanesemin.se


 

 



 

 

Ledarskapskurs för lantbruksföretagare 

Onsdagen den  7 oktober erbjuder vi en endagars ledarskaps-
kurs för lantbrukare. Vi samlas på Skånesemin i Hörby. Kur-
sen genomförs utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer avse-
ende distans, handsprit och måltidsrutiner. Dessutom kom-
mer kursen att erbjudas via videolänk på internet. Anmäl dig 
med e-postadress om du önskar Teamsinbjudan. Syftet med 
kursen är att inspirera och öka intresset för ledarskap och 
dess betydelse för ett framgångsrikt och lönsamt företagande. 

Under dagen ger Inga-Lill Bergfors, Hushållningssällskapet 
Kalmar – Kronoberg - Blekinge, smakprov från Ledarprakti-
kan – ett kurskoncept om konsten att leda sig själv, sina med-
arbetare och sin organisation, och även från Lean Lantbruk.  

Sista anmälningsdag är måndagen 28 september till tel 0415-
19500. Meddela om ni vill komma till Hörby eller ange epost-
adress dit ni vill få Teamsinbjudan. Antalet platser på Skåne-
semin i Hörby är begränsat så anmäl dig så fort som möjligt. 

Kostnad 1900 kr. 

Agenda för dagen som startar kl 8.30 och slutar kl 16.30: 

• Inledning och framgångsfaktorer 

• Självledarskap och ledarskap i balans 

• Övning 

• Kommunikation och ledarstilar 

 

Dagen ska: 

• Inspirera 

• Öka intresset för ledarskap 

• Motivation till utveckling 

• Fått kännedom om självledarskapets betydelse 

Att driva sitt lantbruksföretag och samtidigt få sin personal 

att trivas och göra rätt saker är en utmaning.  

Denna dag kommer att ge ökad kunskap om ledarskapets 

betydelse på din gård, vilket på sikt ska leda till ett effektivare 

och mer attraktivt företag! 

Vid frågor, ring Anders 0415-19560 

Kursen delfinansieras av Jordbruksverket.  

Optimering av växtnäring vid vallodling. 
Markkartering och tolkning av foderana-
lyser - Bas 

Den 20 oktober har vi en baskurs inom optimering av växt-
näring vid vallodling, markkartering och tolkning av foder-
analyser, med inriktning på köttproduktion. Vi samlas på Skå-
nesemin i Hörby. Kursen genomförs utifrån Folkhälsomyn-
dighetens riktlinjer avseende distans, handsprit och måltidsru-
tiner. Dessutom kommer kursen att erbjudas via videolänk på 
internet. Anmäl dig med e-postadress om du önskar Teams-
inbjudan. 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 växtod-
lingen.  
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.  

 
Anmälan sker till växeln 0415 – 195 00, senast måndagen den 
12 oktober. Meddela om ni vill komma till Hörby eller ange 
epostadress dit ni vill få Teamsinbjudan. Antalet platser på 
Skånesemin i Hörby är begränsat så anmäl dig så fort som 
möjligt.  

Kostnad 300 kr. 

Det kommer en fortsättningskurs inom ämnet i mars med 
mer inriktning mot mjölkproduktion.  

 

 

 

 

Kursinformation  

Med anledning av den förhöjda risken för spridning av Coro-
naviruset (COVID19) så gäller följande för Greppa Näring-
ens kurser. Kurserna genomförs utifrån Folkhälsomyndighet-
ens riktlinjer avseende distans, handsprit och måltidsrutiner. 
Dessutom kommer kurserna att erbjudas via videolänk på 
internet. Anmäl dig med e-postadress så får du Teamsinbju-
dan och den senaste informationen. Dessutom ber vi er att 
respektera: 

• Är du själv eller någon närstående sjuk, även vid vaga symp-
tom - 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 fast-
nar 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 Facebooksida. 

Nya utökade möjligheter med Greppa Nä-
ringen 

 

Greppa Näringen har nu möjlighet att erbjuda flertalet lantbru-
kare som tidigare varit stängda individuell rådgivning igen. An-
talet är dock begränsat så först till kvarn gäller. Greppa Nä-
ringen är kostnadsfri rådgivning som både lantbrukaren och 
miljön tjänar på!  

 

Nedan presenteras de moduler vi på Skånesemin utför till både 
mjölk- och köttproducenter. De som kan ta del av rådgivning-
en måste ha mer än 25 djurenheter eller 50ha åkermark. Är du 
intresserad av att få gjort någon av modulerna så är du välkom-
men att ringa till oss på 0415-195 00 så blir du kopplad till en 
rådgivare.  

 

1Aa Startrådgivning För er som inte är med i Greppa Näring-
en är detta inkörsporten. Man får en bild hur gården ligger till 
genom en växtnäringsbalans och kan sedan få vidare rådgiv-
ning.  

 

1B Uppföljning rådgivning   

  

15A Grovfoderodling Här tittar man på grovfoderproduktion-
en för att få rätt foderkvalité, optimal avkastning och minimala 
förluster av växtnäring.  

 

20B Klimatkollen Djurgårdar Här kartläggs gårdens utsläpp 
av växthusgaser och man diskuterar fram nyckeltal för att 
minska klimatavtrycket på gården.    

  

30A Stallmiljö och yttre miljö För er som vill förbättra djur-
hälsan på framförallt kalvar och stallmiljön. Man tittar på ven-
tilation, utgödsling, luftkvalité. Med hjälp av bra stallmiljö hål-
ler djuren sig friska, får bättre foderutnyttjande och växer 
bättre.  

 

40B Upprepad växtnäringsbalans Uppföljning av växtnä-
ringsbalansen som gjordes på startbesöket. Vad har blivit 
bättre och är det något som blivit sämre.  

 

41A Kontroll av foderstat – mjölkkor Genomgång av utfod-
ring kopplat till foderråvaror och produktion. Minska överut-
fodring och få produktionen att snurra bättre genom optime-
rad utfodring. 

 

41B Kontroll av foderstat – nöt och lamm Genomgång av 
utfodring för den bästa tillväxten hos köttdjur. Minska överut-
fodring men få bättre tillväxt genom en foderstat som är an-
passad på gårdens grovfoder. Bra tillväxt genererar bättre lön-
samhet. 

 

 41C Endagars utfodringskontroll mjölk/nöt Kontroll av 
verklig utfodrad mängd i jämförelse med den planerade. Dis-
kussioner om överutfodringens effekter för ekonomi, växtnä-
ringsutnyttjande och klimatpåverkande.  

 

42A Betesstrategi Optimera betesutnyttjandet för att ha fort-
satt bra tillväxt på djuren och att de håller sig friska. Man tittar 
också på hur mycket mjölk som korna kan producera på en-
bart betet. Genom god betesskötsel kan växtnäringsutnyttjan-
det öka och växtnäringsläckaget minska.  

 

 

 

Skånesemins kurser framåt! 

Nu är upphandlingen klar och vi har precis fått veta vilka kur-
ser vi kommer att få anordna mellan sommaren 2020 och som-
maren 2021 genom Greppa Näringen. De kurser som vi plane-
rar att arrangera är:  

Kalvkurs 

Optimala förmedlingskalvar 

Fertilitet dikobesättningar 

Från sinko till frisk nykalvad ko 

Klövkurs/Ökad Livslängd 

Nötköttdag med tema Avelstjuren (inför aktionen på Gun-
narp) 

Avla på rätt djur 

Kurs i Kretslopp BAS 

Kurs i Kretslopp fördjupning 
 

Vi kommer också ha en del fältvandringar 

Från gödsel till foder (Häst) 

Separation och tvättning av sand 

Utfodring av dikor & växande ungdjur 

Mer information om kurserna kommer, håll utkik på vår fa-
cebook sida och hemsida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


