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Skånesemins informationsblad 2021-01-22 

Ny rådgivare 

Mitt namn är Pernilla och jag är ny produktionsrådgi-
vare på Skånesemin.  

Många av Er har säkert redan haft kontakt med mig då 
jag sedan april 2019 arbetat på IT-avdelningen här på 
Skånesemin.  Mina arbetsuppgifter med installation 
och support av mjukvarusystemet Uniform Agri kom-
mer att fortgå och jag kommer även fortsatt att vara 
behjälplig om någon av Er stöter på problem med rap-
portering.  

Jag är (snart) 27 år gammal och uppväxt i Trelleborg. 
Jag har ingen lantbrukarbakgrund men fick upp ögo-
nen för primärproduktion i samband med mina gym-
nasiestudier på Svalöfs Gymnasium. Efter gymnasiet 
arbetade jag under några år på gårdar i Skåne, i synner-
het mjölkgårdar, innan jag fortsatte min utveckling 
med studier i Alnarp.  

I juni 2020 tog jag ut Lantmästarexamen med kandidat 
i lantbruksvetenskap. På min fritid driver jag och min 
sambo en liten gård där vi håller får, höns och några 
nötkreatur. Till hösten kompletteras gården förhopp-
ningsvis med ett bisamhälle.     

Jag ser fram emot fortsatt kontakt med Er kunder på 
Skånesemin och jag strävar efter att vara Er behjälplig, 
i stort som smått.  

Väl mött.  

Pernilla, tel 0415-19521 

 

Skånemejeriers klimatberäkning  

Nu när Skånemejerier inför klimatberäkning på mjöl-
ken så har man valt att använda verktyget VERA. Råd-
givarna på Skånesemin har sedan många år använt 
VERA och kan tolka resultaten därifrån. Har du inte 
möjlighet, tid eller intresse att göra beräkningen själv 
så kan du anlita oss till detta. Om ni vill ha hjälp med 
klimatberäkningen kan ni kontakta oss redan nu så 
planerar vi datum efter era önskemål. . Maila radgiv-
ning@skanesemin.se eller ring växeln 0415-19500. 

 

Hälsningar Rådgivarna 

 

Missa inte viktiga online-möten eller 
kurser!  

Om Ni har svårigheter att ansluta till digitala möten eller 
kurser så hjälper vi gärna till! Vi tillsammans med många 
andra företag använder Microsoft Teams. Ni kan få hjälp 
med allt ifrån om ni har den utrustning som behövs, hur ni 
ansluter samt en liten visning av hur Teams fungerar med 
ljud, bild, chat och handuppräckning. Kontakta Pernilla i 
god tid innan mötet så guidar hon Er hur Ni skall gå till-
väga. 

Tel: 0415-19521 

Mail: Pernilla.Edstromer@skanesemin.se 

Avgift: 200 kr  

 

 

Intresserad av att gå egenseminkurs? 
Tyvärr dröjer det nog lite innan vi kan ha en vanlig 
egenseminkurs i grupp. ( Coronan..)MEN vi har haft 
specialkurser förr, tex för två anställda på samma gård. 
Hör av dig om du är nyfiken på detta.  

Ring Cia tel 0415-19531  
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Nya alternativ för PAG 

Vi kan nu erbjuda fler alternativ för PAG-analys, dräktighets-
test via Kokontrollen, som ersätter det gamla alternativet. De 
nya möjligheterna för PAG-analys är följande: 

- Ett test vid 28 dagar 

- Ett test vid 60 dagar 

- Två test, vid 28 dagar respektive vid 60 dagar 

- Två test, vid 28 dagar respektive vid 70 dagar 

- Ingen förselektering, djur väljs ut för analys manuellt 

Information, samt ett svarsformulär, om de nya alternativen 
för PAG-analys har gått ut via mejl till gårdar som redan an-
vänder sig av PAG-analys. Det är fortfarande möjligt att svara 
på detta utskick. Det går även bra att kontakta oss för mer 
information, eller om man har intresse av att börja använda 
PAG-analys.  

 

Kotavlor & kokort 

Nu har vi fått igång  kotavlor & kokort. Ni kan prenumerera 
på dessa genom att svara på länken nedan.  

I första utskicket kommer alla kalvarna komma med som är 
födda efter den 2020-04-01 framtill nu.  

Skulle ni sakna något kokort där emellan så bara hör av er.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=MRBEGMhupkKQJkdTVR_UG4lCBkzc979JlLbrlD3Wy
TxUMTRENFhBQ1RYTTNRMDVRTjM2OTg0S1RFSS4u 

 

Kerstin 0415-15945 

 

 

Nya rutiner vid DNA/Verifiering/

Genomisk test! 

Maila fullständigt djur ID och typ av analys samt provmetod 

(Hår/Öronprov) till dna@skanesemin.se 

Vi gör beställning av provmaterial som skickas till er. 

Lägg provet i bifogat provkit och skicka vidare för analys. 

 

 

 

Kommande tjurar i februari 

Banks-PP 

En ny polled tjur från WWS där 100% av avkommorna kom-

mer vara polled. Är efter Drastic-P som far och Zipit-P mor-

far. Mjölk över medel och höjer fetthalten. Positiv juverhäla 

med framför allt låga celler. Breda och sluttande kors, bra ben 

och mycket bra grunda juver med bra anfästning. Dessutom 

snabbmjölkade och med optimal spenplacering. 

 

Manifest-Red 

En ny röd holsteintjur som man med fördel även kan an-

vända till sina kvigor. Härstamningen är Ronald RC- Appren-

tice RC. Lätta kalvningar både som far och morfar och även 

här låga celler. Kroppar lite över medel med lagom sluttning 

på korsen. Mycket bra ben och mycket bra grunda juver. Bra 

spenplacering passande robot och mjölkbarhet över medel. 

Tjuren på foto heter Drastic-P och är fader till nya tjuren Banks-PP.  

 

Öka mängden köttrassemineringar 

Vill slå ett slag för ökad köttrasanvändning. Vill man räkna på 

hur stor andel köttras man kan använda i sin besättning och 

ändå klara sin rekrytering kan man boka ett ”strategi-besök” 

där vi tillsammans går igenom gårdens förutsättningar. Ge-

nom vårt verktyg kan man lägga upp en strategi för att inte 

föda upp extra mjölkraskvigor som ej behövs i produktionen. 

Bokas ett möte in mellan jan-mars så erbjuder vi just nu 20% 
rabatt på besöket. Kontakta David på 0415-19551 eller     
david.johansson@skanesemin.se vid intresse. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MRBEGMhupkKQJkdTVR_UG4lCBkzc979JlLbrlD3WyTxUMTRENFhBQ1RYTTNRMDVRTjM2OTg0S1RFSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MRBEGMhupkKQJkdTVR_UG4lCBkzc979JlLbrlD3WyTxUMTRENFhBQ1RYTTNRMDVRTjM2OTg0S1RFSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MRBEGMhupkKQJkdTVR_UG4lCBkzc979JlLbrlD3WyTxUMTRENFhBQ1RYTTNRMDVRTjM2OTg0S1RFSS4u
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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. 

Digital kurs 27/1 

Optimal förmedlingskalv 

Datum: 27 januari 2021 mellan 10:00-14:00 

Senaste anmälningsdag: 22 januari till info@skanesemin.se 

ange namn, person nr och mailadress som ska användas.  

Var: Teams 

Föreläsare:  

Paul Robertsson KLS Ugglarps: Marknad nu och framåt 

Ida Truedsson HIR: praktiska läsningar i byggnader för ung-

nöt 

Cia Danielsson Skånesemin: Smittskydd och vanliga sjukdo-

mar med symtom 

Cissi Bjerström Skånesemin: Tillväxt och foder. 

Kostnad: Gratis 

Frågor: Louise Ingemansson 0415-19556 

 

 

Digital kurs 11/2 

Kalvkurs 

Välkomna på kurs om utfodring, stallmiljö och förebyg-

gande skötsel för friska kalvar med bra tillväxt.                                                                                                                                                                     

Vi är glada att Sanna Soleskog (agronom med stor kunskap 

och erfarenhet av kalvuppfödning) kommer till Skåne igen 

och pratar kalvar. Tyvärr får studiebesöken och samvaron 

vänta till ett senare tillfälle, men vi vet vid det här laget att det 

kan gå fint att inhämta kunskap och diskutera även digitalt.  

När? Den 11 februari kl 10 till 14 cirka (med lunchpaus) 

Var? Vid din dator 

Kursen är kostnadsfri  (men lunch får du tyvärr fixa själv..) 

Frågor? Ring gärna Cecilia Danielsson 0415-195 31 som 

också kommer att vara med på kursen 

Anmälan till telefon 0415-19500 eller info@skanesemin.se 
senast den 9 februari 

 

 

 

 

Aktiviteterna på denna sida är delfinansierade med EU medel via         

Länsstyrelsen i Skåne 

Digital kurs 16/2 

Sandbås till mjölkkor samt seperation och 

tvättning av sand 

Kursen varar från kl 10.00 till ca 14.30 och innehåller: 

Sandbås för mjölkkor i Sverige – examensarbete av Marie 

Arvidsson och Stefan Åkerlund 

Cow comfort in sand stalls and improvements in cow health, 

Andrew Wedel, Mclanahan. Föreläsningen hålls på engelska. 

Förprövning av stallar med sand som liggyta, Länsstyrelsen 

Skåne 

Praktiska erfarenheter av sandbås till mjölkkor. Martin Greiff, 

Rosdala. 

Separation and washing of sand, Andrew Wedel, Mclanahan. 

Föreläsningen hålls på engelska. 

Sand en ändlig resurs, Anders Bertholdsson, Miljöhandläg-

gare/Prövningsenheten Länsstyrelsen Skåne 

Anmäl dig senast 10/2 med epostadress, personnummer och 

beättningsnummer till växeln tel. 0415-19500 eller 

info@skanesemin.se 

Vid frågor kontakta Anders, 0415-19560 

 

Digital kurs 18/2 

Avla på rätt djur 

Kurs där vi diskuterar och går igenom hur man kan selektera 

i sin egen besättning för att avla på rätt djur för bättre eko-

nomi. Få ett snabbare avelsframsteg och genomslag av din 

valda avelsstrategi för höjd lönsamhet. Presentation av vilka 

hjälpmedel och verktyg som finns tillgängliga idag att an-

vända av lantbrukarna för att selektera och följa upp resulta-

ten i den enskilda besättningen.  

Genomförs digitalt mellan 9.30-ca14.00 och är kostnadsfri. 

Anmälan senast 15/2 med e-postadress, personnr samt be-

sättningsnummer till växeln 0415-19500 eller 

info@skanesemin.se. 

Frågor? David 0415-19551 
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