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Skånesemins informationsblad 2020-09-22 

Kristina Andersson slutar efter 46 år på 
Skånesemin 

Kristina går nu i pension efter lång och trogen tjänst 
på Skånesemin. Hon har arbetat som sekreterare med 
många olika sysslor på sitt bord samtidigt som hon 
förutom Skånesemin varit delaktig i arbetet med 
Holsteinföreningen och Skånemejerier ek för. Vi tack-
ar Kristina för alla dessa år och önskar att hon får 
många härliga år som pensionär! 

Martin Olsson 

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 kom-
mer 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.  

Personaldag 

Hela Skånesemin samlades i september för gemensam 

information, firande av jubilarer mm över en god bit 

mat. Jacques Schultze guidade oss med detaljrika anek-

doter under en busstur utmed ”Skräckens väg”. Vi fick 

på plats höra bakgrunden, förloppet och lösningen på 

de tre hemska morden i Hurva, Veberöd och Esarp.  

 

 

 



 

 



 

 

Tjurtips 
I den nya körningen under augusti uppdaterades sättet man 
redovisar kalvningsegenskaper i USA. På grund av de fram-
steg som gjorts över åren har det gamla snittet på 8% i kalv-
ningssvårigheter blivit föråldrat och därför har man nu gjort 
en förändring för att bättre spegla verkligheten ute på gårdar-
na. 
Snittet för kalvning far ligger nu på 2,2% och kalvning morfar 
på 2,7%. Har tjuren lägre än detta ger han lättare kalvningar 
än genomsnittet. Procentsatsen ska spegla antalet svåra kalv-
ningar som tjuren ger och de flesta tjurar ligger mellan 1-4% 
och all data gäller kalvningar på förstakalvare. 
 
 
Ny tjur från WWS 
 

Revelation 
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 positiva med extra plus på ju-
verhälsa med mycket låga celler. Mycket bra juver som läm-
pas sig för robot. Finns hemma både som konventionell och 
könssorterad dos. 
 
Cannonball 
Far Apprentice, morfar Delta. En tjur som utmärker sig med 
sin höga fetthalt samt extremt bra värden för cellhalt samt 
mastitresistens. Kalvningarna är också lätta både som far 
1,8% och morfar 2,0%. Passar utmärkt för robot med sina 
välanfästa juver och spenplacering mitt i prick. 
 
Firework 
Magee som far, Modesty morfar. Tjur med mycket lätta kalv-
ningar 1,6% som far och 1,7% som morfar. Höjer fetthalten 
och ger låga celler kombinerat med god mastitresistens. Juver 
för robot med något vidare spenplacering och längre spenar. 
 
Hör av er om ni har några frågor! 
 
/David 
0415-19551 

 

 

 

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.  

 



 

 

 

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

kan ni boka semineringar, servicebesök, rådgivning, 

veterinärbesök och kurser. Vi har även Facebooksida. 

Kurs i betesparasiter, betesstrategi och hante-

ring av djur den 7 oktober.  

Vi börjar dagen med fika kl 9.00 hemma hos Anna Kristoffers-

son, därefter teoripass på fm. på logan, lunch c:a kl 12.30 och 

avslutning med kaffe kl 14.30 

Lantbrukare Anders Carlsson, Skogsgård berättar hur han gör 

för att förlänga betesperioden till 7-8 månader. Han berättar 

också hur man beräknar beläggningsgrad och hur man med 

enkla medel kan öka avkastning och tillväxt på betet och på dju-

ren. Hur man med rätt betesteknik kan erbjuda parasitfritt kvali-

tetsbete till kalvar. 

Produktionsrådgivare Cissi Bjerström, Skånesemin, hur man 

räknar en enkel beteskalkyl. Avvänjning av dikalvar inför vidare-

försäljning.  

Veterinär Marete Hansen, Skånesemin, betesparasiter och före-

byggande åtgärder. 

Lantbrukare Anna Kristoffersson driver dikoproduktion och 

säljer kalvar på hösten. Hon berättar om gården, vi gör en rund-

vandring och tittar på djuren och betesmarkerna.Adress: Anna 

Kristoffersson, Veberöd 342, Klinten,  247 96 Veberöd, tel: 070

-8520194. Sista dagen för anmälan 2 oktober till Skånesemin                    

tel 0415-195 00. Frågor till Cissi Bjerström 0415–19514, Marete 

Hansén 0415-19532.  Pris 300 kr 

 

Optimering av växtnäring vid vallodling. 
Markkartering och tolkning av foderanalyser - 
Bas 

Den 20 oktober kl 9.30-16.00 har vi en baskurs inom optime-
ring av växtnäring vid vallodling, markkartering och tolkning av 
foderanalyser, med inriktning på köttproduktion. Vi samlas på 
Skånesemin i Hörby. Kursen genomförs utifrån Folkhälsomyn-
dighetens riktlinjer avseende distans, handsprit och måltidsruti-
ner. Dessutom kommer kursen att erbjudas via videolänk på 
internet. Anmäl dig med e-postadress om du önskar Teamsin-
bjudan. Charlotte Åkerlind från Råbykonsult, samt Hanna Willi-
ams, 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 eposta-
dress 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.  

Optimala förmedlingskalvar – Kurs 

Datum: 29 oktober  kl 9.00 

Plats förmiddag: Erikslund, Åstorpsvägen 15 262 96 Ängel-

holm 

Plats Gårdsbesök: Ulf Olsson, ST Tingberg 4250 266 94 

Munka-Ljungby 

Kursen är riktad till köttdjursproducenter som köper in kalvar 

och föder upp till slakt. Familjen Olsson köper in både köttrask-

alvar och mjölkraskalvar. De har nyligen byggt om ett gammalt 

mjölkkostall till köttraskalvarna. Mjölkraskalvarna får han var 

tredje månad 38st åt gången medan köttraskalvrana kommer i 

början på oktober.  

Föredragshållare under förmiddagen: 

Paul Robertsson KLS Ugglarps som kommer prata om mark-
naden för den svenska nötköttet både nu och i framtiden.  

Cecilia Danielsson, Vet Skånesemin som kommer prata smitt-
skydd och förebyggande av vanliga sjukdomar. 

Cissi Bjerstöm/Louise Ingemansson, Skånesemin som kommer 
prata om foder i form av tillväxt, kg kraftfoder/kg kött och ut-
släpp/kg kött.  

Sista anmälningsdag: 21 oktober till info@skanesemin.se eller 

0415-195 00. Pris: 300kr . Vid frågor, kontakta Louise Inge-

mansson 0415-159 56 eller louise.ingemansson@skanesemin.se 

 

Kursinformation  

Med anledning av den förhöjda risken för spridning av Coro-
naviruset (COVID19) så gäller följande för Greppa Näringens 
kurser. Kurserna genomförs utifrån Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer avseende distans, handsprit och måltidsrutiner. Dessu-
tom kommer kurserna att erbjudas via videolänk på internet. 
Anmäl dig med e-postadress så får du Teamsinbjudan 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 pap-
persnäsduk. • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta 
sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. • Tvätta hän-
derna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på hän-
derna.  
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