
 

 

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 2020-10-26 

14 212 grattis! 

Tommy Salomonsson, Vanstad, har landets högsta 

kokontrollresultat. En genomsnittlig produktion på 

hela 14 212 kg ECM per ko. Tommy började redan på 

90-talet utfodra med extra fett i kraftfodret och hans 

kor har halterna 4,4% i fett och 3,6% i protein.  

Tommy tror att hans koöga och intresse för de en-

skilda kornas hälsa lett till en hög produktion. Intresset 

för kor kom tidigt, redan som 7-åring. Vid 9 års ålder 

kunde Tommy hela Skånesemins tjurkatalog utantill 

och minns bla hur han valde tjur till ko 121 Lissi. Det 

var en riktig svensk lågland som var helt svart ena si-

dan och helt vit den andra sidan. Denna Lissi är idag 

urmodern till samtliga 13 Lissi som idag finns i besätt-

ningen. 

Återigen, ett stort grattis till Tommy för den enastå-

ende insatsen! 

Förbättringar vid seminanmälan 

Telefonväxeln för seminanmälan har från den 1:a no-

vember öppet 7.30 – 8.00. Det går alltid bra att prata 

in på telefonsvarare eller maila. 

Vi utför gärna fler dräktighetsundersökningar och av-

horningar/vaccineringar av kalvar på helger i mån av 

tid! 

 

 

 

 

Smarta djurlistor i TopCow - Årssammanställningar-

na för Kokontrollåret 2020 finns på TopCow! Både 

Besättningsredovisning A, Besättningsredovisning B, 

Enskilda kor- vitala och utgångna samt Fruktsamhets-

statistiken. Ni hittar dem under Mjölkproduktion - 

Årsredovisning ind./bes.  

Kalvningslista och insemineringslista m.fl. fördelade på 

köttdjur och mjölkdjur. Ni kan sortera i kolumnerna 

genom att klicka på rubriken. Ni hittar dessa listor un-

der rapporter -> Djurlistor.  

Kokort för er med Lelyrobot – För att få full och 

korrekt härstamning på kokorten är det nödvändigt att 

skriva in fader på kalven i gårdssystemet. 

Kotavlor – ny tydligare layout.  

SMS-notis. Istället för att ringa till er när händelser  
från ert gårdssystem saknas efter 7 dagar så kommer ni 
få följande SMS: ”Nu är det 7 dagar eller mer sedan er 
senaste uppladdning till TopCow. Om ni har nya hän-
delser att rapportera rekommenderar vi att ni startar/ 
ansluter er dator till internet så att era händelser kan 
sändas vidare.” 

För att prenumerera på kotavlor eller kokort kontakta 

Kerstin 0415-19545 eller växel 0415-19500 alt. 

info@skanesemin.se 

Information om Skånesemins prissätt-

ning 

När vi pratar med våra medlemmar om Skånesemins 

prissättning på våra tjänster så kommer det fram att 

det florerar information bland våra medlemmar som är 

felaktig. Hela vår prislista är offentlig,  https://

skanesemin.se/kap/kap-2-4 

Har ni frågor och funderingar gällande Skånesemins 

prissättning – ring Martin Olsson på telefon 0415-

19502! Skånesemin strävar efter att vara det bästa alter-

nativet både vad gäller pris och kvalitet på våra tjäns-

ter! 



 

 

Eko betesdag 

Anna Kristoffersson berättar om sina djur och vilka betesstrategier de har på 
gården med olika parasiter  

Den 7 oktober hade vi en Eko betesdag. Som gästföreläsare 
hade vi Lantbrukare Anders Carlsson från Skogsgård i Hall-
and. Där driver han med familjen mjölkproduktion med 250 
kor och har börjat korsa in med Fleckvieh, mjölksimmental 
på en del av besättningen. Hemma på gården räknar Anders 
på allt! Hur mycket mjölk och kött kan gården producera 
utan inköp! 

Vi fick ta del av gårdens betesproduktion och hur man ska 
räkna 1, 2, 3 blad på betesgräset, hur man ska tänka när man 
släpper djuren på nytt bete och när det är dags att tillskottsut-
fodra. 

Det finns mätinstrument man kan använda för att mäta be-
tesavkastningen. Anders har mycket kontakt med Irland som 
lägger in data i ett program som sen avgör hur betesstrategin 
ska ske framåt i tiden. 

Marete Hansen pratade om betesparasiter och hur man ska 
tänka på inför installningen samt hur man kanske kan ändra 
sin betesstrategi. 

Cissi Bjerström pratade om betesavkastning och hur billigt 
det är att ex. slutgöda slaktdjur på en återväxt efter vallen 
eller låta dikalvarna inför avvänjningen få tillgång till ett para-
sitfritt bete på åker. Hur mycket är det värt att köpa en 
avvand kalv som äter både ensilage och ev. kraftfoder när de 
kommer till lantbrukaren som ska föda upp dem?  

 

Skyddskläder 

Att ha gårdsegna skyddskläder och stövlar för besökare är ett 
bra och enkelt sätt att minska risken för många av våra van-
ligaste smittsamma sjukdomar hos nötkreatur som luftvägs-
sjukdom pga RS-virus, vinterdiarré och salmonella. Vi som 
rör oss i många besättningar utgör en smittrisk, hur nog-
granna vi än är med att hålla oss rena. Därför använder vi 
gärna gårdens egen rock och stövlar när så erbjuds. Men det 
krävs att rock och stövlar är rena, såväl utvändigt som invän-
digt. Det krävs också att det är en hel och ren seminrock/
veterinärrock och att stövlarna är i passande storlek. Vintertid 
behöver stövlarna förvaras i uppvärmt utrymme så att de inte 
är iskalla att stoppa fötterna i.  

Fråga oss gärna om du behöver hjälp att hitta en bra lösning! 

 

Alnarps Mjölkdag 

Dags för Alnarps Mjölkdag. I år sänds det via Webben, som 
så mycket annat! 

Program, anmälan och information finns här: 

https://www.slu.se/ew-kalender/2020/11/alnarps-
mjolkdag/ 

Alnarps Mjölkdag är ett samarbete inom ramen för Partner-
skap Alnarp mellan Skånesemin ek för, Skånemejerier ek för, 
Skånemejerier, LRF Skåne och SLU-Biosystem och tek-
nologi. 

 

Egenseminkurs  

Vi anordnar en egenseminkurs på Skånesemin från onsdag 4 

november till tisdag 10 november (uppehåll för helg). Kursen 

är 5 dagar och teori blandas med praktik. Om du redan finns 

på vår intresselista kommer du att bli uppringd i god tid in-

nan 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.  

 

Eko-Erfaträff  på Börringe-
kloster  

Fredrik visar hur ett handtag till elstängsel enkelt kan tillverkas med 
gummislang på ett armeringsjärn. 

Fredrik Ramel, driver en ekologisk dikoproduktion på Vi-
darps Kvarn, Börringekloster. Där finns c:a 130 dikor som är 
korsningar med Charolais, Simmental och Angus. 

Korna börjar kalva i april-maj och hjälper till att naturvårda 
de 69 ha naturbetesmarkerna. De flesta kalvarna säljs på hös-
ten för vidareuppfödning. Till gården finns 202 ha åker där 
odlas havre, hundäxingfrö, lupiner och vall. På de sandiga 
backarna där pH-värdet ligger högt trivs lusern utmärkt.    

Vi avverkade ett teoripass med genomgång av årets foder och 
parasiter som är aktuella nu inför installningen. 

Därefter körde vi med egna bilar och tittade på betesmarker, 
djur och hur man med smarta och enkla genomtänkta sam-
lingsfållor kan hantera djuren ensam. 



 

 



 

 

 

Gå gärna in på vår hemsida  www.skanesemin.se där 

kan ni boka semineringar, servicebesök, rådgivning, 

veterinärbesök och kurser. Vi har även Facebooksida. 

Bygga för mjölkkor  

Varmt välkommen till Skepparslöv för att lära dig mer 

om byggnader för mjölkkor. Under förmiddagen träffar 

du byggrådgivare, veterinär, husdjursrådgivare samt 

ekonomirådgivare. Allt för att du ska få en tydlig hel-

hetsbild. Under eftermiddagen hoppas vi kunna göra ett 

gårdsbesök.  

Plats Skepparslövs golfkrog  

Datum och tid 17 november, 09.00- ca16.00  

Arrangör HIR Skåne  

Ur programmet:  

Bygg – Therese Ljungberg pratar om planering, förprövning, 

kostnader, upphandling, besiktning  

Foder – Niels Andresen pratar om olika utfodringsstrategier, 

olika foderstater, grovfoderhantering, tänket kring ätplatser, 

rastbete – kontra produktionsbete  

Smittskydd – Cecilia Danielsson veterinär Skånesemin, pra-

tar sjukdomar (och hur man förebygger dessa) inom mjölk-

produktionen och produktionsbortfall kopplat till dessa  

Ekonomi – Johan Eriksson tar upp väldigt grundläggande 

hur man ska tänka kring att investera i en ny byggnad, dvs 

hur man kollar om företaget klarar av att investera och vad 

som krävs. Vidare vad en investeringskalkyl bör innehålla och 

hur man ska tänka / resonera kring lån, räntor, avskrivning 

mm.  

Kostnad: 300 kronor för fika och lunch  

Anmälan: www.hushallningssallskapet.se/kalender/bygga-for

-mjolkkor/  

 

 

 

Avla på rätt djur den 3/11 

Detta är en avelskurs där vi pratar om hur ni snabbast når det 
mest lönsamma djurmaterialet i besättningen i förhållande till 
era mål. Vi kommer diskutera hur en avelsstrategi kan se ut 
och hur ni når ett snabbare avelsframsteg. Vi presenterar 
vilka verktyg som finns tillgängliga för att kunna välja ut rätt 
strategi till rätt djur samt hur ni kan följa upp resultaten i den 
enskilda besättningen. Det är teori på förmiddagen och efter 
lunch blir det ett gårdsbesök där vi tittar på djur ute i en be-
sättning.  
Anmälan omgående till Skånesemins växel 0415-195 00. 

 

 

 

Kalvkurs med två olika datum 

Välkomna på kurs om utfodring och stallmiljö som ger 

friska kalvar med bra tillväxt 

”Favorit i repris” Vi är glada att Sanna Soleskog (agronom 

med stor kunskap och erfarenhet av kalvuppfödning) kom-

mer tillbaka igen och pratar kalvar. Kurserna förra året var 

uppskattade och nu blir det två liknande kurser, men säkert 

med en del nytt och på två nya ställen. Välj en av dagarna: 

11 november 2020 kl 9.00-15.00 

Plats: Öraholma Gård ,Finja då vi äter lunch på plats 

eller 

12 november 2020 kl. 9.00 – 15.00   

Plats: Tolånga 17 och gör studiebesök på Pålstorp, Sjöbo 

Anmälan till Skånesemins växel 0415-195 00 senast den 9 

november. Ange om du önskar specialkost. 

Kostnad 300:- 

Begränsat antal platser!  

Frågor? Ring gärna Cecilia Da-

nielsson 0415-19531 

 

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.  

 

 

 

 

 

 


