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Skånesemins informationsblad 2020-08-04 

                        Stort tack Sven-Åke! 

Sven-Åke Lövgren har nu bestämt sig för att gå i pens-

ion efter 37 års trogen tjänst på Skånesemin. Det är 

lätt att få intrycket av att Sven-Åke ”alltid” arbetat på 

Skånesemin men så är det inte – han har många spän-

nande uppdrag på sin meritlista. Han har tex arbetat 

två år på köttgård i Canada. Under sin tid på Högestad 

fick Alfa Laval upp ögonen för Sven-Åke och han blev 

rekryterad för uppdrag i Saudi Arabien där han hade 

hand om ungdjursuppfödningen på en stor anläggning.  

Väl hemma Sverige igen och efter ytterligare utbild-

ning hamnade Sven-Åke på Kungsängen i Uppsala 

innan han 1983 tog steget och började på tjurstationen  

på Skånesemin för att sedan bli ansvarig för Köttbo-

skapskontrollen 1986. 

Under alla dessa år på Köttboskapskontrollen/KAP 

har Sven-Åke alltid satt kunderna i centrum samtidigt 

som han har förnyat och förbättrat våra tjänster. Un-

der senare år har han varit med att ta fram tidningen 

BosKAP och priset HIT (Hållbar Individprövad Tjur). 

Stort tack för alla dina insatser Sven-Åke! 

Martin Olsson 

TACK och HEJ! 

Vill tacka alla trevliga köttdjursägare för åren som gått. 
Jag tar många trevliga minnen med mig in i min nya 
tillvaro. Önskar er alla lycka och välgång framöver. 

Hälsningar Sven-Åke. 

 

 

Sven-Åke lämnar över stafettpinnen till Louise och Johan. 

 

Bäst att ta chansen när man får den! 

När det kom på tal att Sven-Åke skulle lämna över 
stafettpinnen för att leva ett gott liv som pensionär så 
gällde det att vara snabb på bollen! Köttdjur har för 
mig alltid legat varmt om hjärtat och jag tycker kött-
djursaveln är väldigt spännande! Så nu har jag fått 
chansen att få vara en del av KAP här på Skånesemin 
vilket ska bli väldigt spännande! Det ska framförallt bli 
väldigt roligt att få komma ut till alla er avelsuppfödare 
för att väga men också prata lite produktion och 
komma fram till olika lösningar tillsammans. Jag kom-
mer fortsätta som vanligt med mina arbetsuppgifter i 
Rådgivningen så som Uniform Agri Kött, våra kurser 
och Greppa Näringen.  

Ni når mig på 0415-195 56 eller  

louise.ingemansson@skanesemin.se  
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Lagerlista 2020-07-15 

World Wide Sires Genomiska USA 

Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

4769 Baymax Benz/ Denver 129 34 250 
4765 Downtown Helix/ Kingboy 129 29 230 
4683 FYI Frazzled/ Balisto 122 29 250 
4763 Huey Frazzled/ Silver 122 28 250 
8302 Fiddler Imax/Modesty 115 22 230 
8303 Cannonball Apprentice RC/Delta 118 21 250 
8304 Firework Magee/Modesty 116 20 230 
4635 Barcuda PP Red Jax P/Numero Uno 108 10 200 

World Wide Sires Avkommebed. USA 

Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

4764 Rocketfire Josuper/ Sterling 128 29 290 
4752 Pat-Red Sympatico / Colt-P-Red 120 20 230 
4632 Azor Montross/Numero Uno 113 18 120 
3998 Diamondback Doorman/Talent 95 -11 230 

 Intermizoo Genomiska Italien 
Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

4653 Samson DG Charley/Josuper 114 25 210 

Genes Diffusion Genomiska Frankrike 
Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

4785 Opala Downtown/ Baltikum 125 34 250 

Viking Genetics Genomiska Holstein  

Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

4670 VH Burzaco VH Bahrain/ Checkers 121 35 260 

4743 VH Hilmar P Hotspot P / DG Charley 127 35 260 

5145 VH Saade VH Stan/ VH Esset 120 34 260 

4713 VH Declan VH Deco RC / Battlecry 122 33 230 

4671 VH Belland VH Baylor / VH Bernell 124 33 260 

4648 VH Boytoy VH Baylor/ Rodgers 120 33 260 

5142 VH Lilling Levis/ Balisto 121 33 260 

4618 VH Prada VH Python/ Racer 119 29 260 
4601 VH Linwood VH Leyton/ Nilson 121 26 245 
4617 VH Markos P VH Monty P/ Abel 116 26 190 

5146 VH Nicolas RC VH Nolan / VH One 116 26 230 

4707 VH Mint-PP VH Monty P / Chipper P 116 23 260 

Könssorterad Holstein  
Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

4713 VH Declan VH Deco RC / Battlecry 122 33 420 

8354 Revelation Solution/ Jedi 123 32 480 

4602 VH Crown DG Charley/ Silver 122 30 420 
4763 Huey Frazzled/ Silver 122 28 450 

4670 VH Cassidy DG Charley/ Commander 114 26 420 

4707 VH Mint PP VH Monty P/ Chipper P 116 23 400 

3729 Synergy Cashcoin/Mogul 101 12 360 

Viking SRB Genomiska 
Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

9923 VR Heeman VR Hashtag / VR Fonseca 125 35 260 
8180 VR Vario VR Viljar/VR Faber 118 32 260 
9927 VR Unicus VR Up/ VR Fonseca 119 30 260 
9909 VR Foredal VR Fabu / VR Hattrick 116 30 260 
8086 VR Venom VR Viljar/VR Feton 110 26 260 
8178 VR Uncca VR Utu / VR Yves 117 25 230 
8036 VR Snowman VR Sanero/VR Yves 116 25 190 
8100 VR Vigil P VR Viktor / VR Lazer 116 23 260 

8070 VR Lambard VR Lorenzo/VR Niki 113 22 230 

Könssorterat SRB 
Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

8086 VR Venom VR Viljar/VR Feton 110 26 420 

9894 VR Ture VR Tequila/ VR Wand 114 24 420 

Könssorterat RDM 
Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

6211 VR Fitbit VR Flake/ VR Grimsby 121 31 400 

Jersey könssorterat 
Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

9809 Caliban Viceroy/ Lemonhead 105 8 450 

4481 Disco Chissel/ Dazzler 90 -6 400 

Fleckvieh/Mjölksimmental 
Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

1742 Sunrise  Sisyphus/ Mint     290 

1743 Emerald  Emmerich/ Hurly     350 
1744 Herzmund  Herzblut/ Royal     260 
1745 Hokuspokus  Hurly/ Narr     235 

Brown Swiss  
Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

8079 Jukebox PP Car / Cartel     190 

 

  

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% 

  



 

 

Köttjurar finns hemma av raserna: 

• ANGUS 

• BLONDE 

• CHAROLAIS 

• HEREFORD 

• LIMOUSIN 

• SIMMENTAL 

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  

Tjurtips 

Några tjurar jag vill tipsa om som ni inte ska missa! 

Samson 

Samson är inköpt från Intermizoo i Italien men är född i 
USA. Far är DG Charley och morfar är Josuper som många 
kanske känner till. 

Mycket bra hälsoegenskaper där alla egenskaper är positiva 
med framför allt lätta kalvningar både som F och MF. God 
fertilitet, juverhälsa och överlevnad vilket ger ett NTM på 
+25. 

Produktionen är bra med strax under medel på halter. 

Medelstora djur med väl anfästa juver men något täta bakspe-
nar. Kostar 210:- 

Azor 

Amerikansk tjur efter Montross och Numero Uno. Just nu till 
ett kraftigt rabatterat pris på endast 120:- och kan vara ett 
alternativ vid omsemineringar som ett billigt alternativ. 

Hög mjölkmängd men trots det rejält positiv på fertilitet. Me-
del på kalvningar men mycket lätta kalvningar som MF. 
Mycket bra överlevnad. 

Bör skyddas på juverhälsa, spenplacering och ben bakifrån.

 

Dags för grovfoderanalys! 

Många av er har tagit både första - och andra skörd, någon 

har kanske till och med fått in tredje skörden på vallen! Det 

börjar därför bli tid att fundera på grovfoderanalyser. Du vet 

väl att grovfoderanalysen är ett kvitto på din vallblandning, 

gödsling och den tidpunkt du skördat! Foderanalysen är 

också grunden för en lönsam utfodring.  

Vi rekommenderar att man tar provet när ensilaget har ensile-

rats. 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 analyspåsar och 
formulär kontakta oss på 0415-195 00. Provtagningsformulä-
ren finns också på vår hemsida www.skanesemin.se 
 

 
 

 

Ekonomipaket 

Få koll på din ekonomi och råd hur du förbättrar din lönsam-
het framöver genom ett ekonomipaket. Du får ett besök med 
bokslutsgenomgång, finansieringsgenomgång och uträkning 
av ditt break even pris på mjölk eller kött. 

Just nu förmånligt introduktionspris.  

Kontakta Anders, tel 0415-19560. 

 

 

 

 

Sommartider i växeln! 

Vår telefonväxel kommer att vara öppet mellan 8.00-12.00 
under vecka 27-33 (2020-06-29—2020-08-09). På våra direkt-
nummer når ni oss som vanligt. Direktnumren hittar du i vår 
”kolender” eller på hemsidan: https://skanesemin.se/

medarbetare/administration 
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Gå gärna in på vår hemsida  www.skanesemin.se där 

kan ni boka semineringar, servicebesök, rådgivning, 

veterinärbesök och kurser. Vi har även Facebooksida. 

Greppa Näringen –20/-21 

I skrivande stund har vi precis fått mer medel att utföra mer 
individuell rådgivning genom Greppa Näringen. Greppa Nä-
ringen är kostnadsfri rådgivning som både lantbrukaren och 
miljön tjänar på! Nedan presenteras de moduler vi på Skåne-
semin utför till både mjölk- och köttproducenter. De som 
kan ta del av rådgivningen måste ha mer än 25 djurenheter 
eller 50ha åkermark. Är du intresserad av att få gjort någon av 
modulerna så är du välkommen 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 Nä-
ringen är detta inkörsporten. Man får en bild hur gården lig-
ger till genom en växtnäringsbalans och kan sedan få vidare 
rådgivning.  

1B Uppföljning rådgivning    

15A Grovfoderodling Här tittar man på grovfoderprodukt-
ionen för att få rätt foderkvalité, optimal avkastning och mi-
nimala 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 
ventilation, utgödsling, luftkvalité. Med hjälp av bra stallmiljö 
håller 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 ut-
fodring kopplat till foderråvaror och produktion. Minska 
överutfodring och få produktionen att snurra bättre genom 
optimerad utfodring. 

41B Kontroll av foderstat – nöt och lamm Genomgång av 
utfodring för den bästa tillväxten hos köttdjur. Minska över-
utfodring men få bättre tillväxt genom en foderstat som är 
anpassad på gårdens grovfoder. Bra tillväxt genererar bättre 
lönsamhet.  

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 
fortsatt bra tillväxt på djuren och att de håller sig friska. Man 
tittar också på hur mycket mjölk som korna kan producera på 
enbart betet. Genom god betesskötsel kan växtnäringsutnytt-
jandet öka och växtnäringsläckaget minska.  

 

 

 

 

 

 

 

Skånesemins kurser framåt! 

Nu är upphandlingen klar och vi har precis fått veta vilka 
kurser vi kommer att få anordna mellan sommaren 2020 och 
sommaren 2021 egnom Greppa Näringen. De kurser som vi 
planerar att arrangera är:  

• Kalvkurs 

• Optimala förmedlingskalvar 

• Fertilitet dikobesättningar 

• Från sinko till frisk nykalvad ko 

• Klövkurs/Ökad Livslängd 

• Nötköttdag med tema Avelstjuren (inför aktionen på 
Gunnarp) 

• 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.   

 

 
Aktiviteten är delfinansierad med EU medel via Länsstyrelsen i Skåne 


