
 

 

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 2021-02-25 

 

 

 

Importera provmjölkning Delpro 

Vill påminna om att vi kan importera provmjölkningen 
till ditt Delpro Vi importerar både mjölkmängd, fett, 
protein, urea och celler. Finns även en sammanställd 
rapport på kornas celler i Delpro. 
Hör av dig till 0415 195 26 om du vill få visat hur du 
kan göra. Det som krävs är Delpro version >5 och 
Windows 10" 
Hälsningar Anni, tel 0415-19526 

Information gällande tittbilden 

Vi får de tekniska detaljerna från Växa i slutet av febru-
ari men rent konkret kommer ni lantbrukare själv 
kunna skriva ut tittbilden precis som tidigare. Man 
kommer behöva vara inloggad på TopCow och därige-
nom får man tillgång till funktionen för att skriva ut 
tittbilderna. Vi räknar att det är klart andra veckan i 
mars och till dess tillhandahåller vi dem utan kostnad! 

Du som driver en anläggning ska registrera 
eller komplettera den hos Jordbruksverket 
senast 21/4 

Den 21 april börjar EU:s nya djurhälsoförordning att 
tillämpas. Senast den 21 april ska du som driver en an-
läggning med landlevande djur eller avelsmaterial ha 
registrerat din anläggning. En anläggning kan till exem-
pel vara ett stall, en fastighet, en lokal eller ett bete. Det 
är du som driver anläggningen som ska registrera den, 
även om du inte själv äger eller tar hand om djuren eller 
avelsmaterialet. 

Registreringskravet gäller alla djur som lever på land, 
förutom sällskapsdjur i privata hem. Här finns mer in-
formation om vad som gäller för de vanligaste djursla-
gen. 

Länk till manual: https://jordbruksverket.se/
down-
load/18.12a76f7e1775f5d8df6ab0f7/1613470000762/
Manual-till-e-tjansten-Registrera-anlaggning.pdf 

Länk till anmälan: https://jordbruksverket.se/e-tjanster
-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/
anlaggning-for-djur-och-avelsmaterial 

Avdrag på nötkreatursstödet om du inte    
rapporterat alla djur i tid 

Sedan tidigare får du inget nötkreatursstöd för de djur 
där in- och uthändelser under räkningsperioden rap-
porterats för sent till nötkreatursregistret CDB. Från 
och med 2021 kommer du dessutom att få avdrag på 
ditt nötkreatursstöd för dessa djur. 

Rapportera senast 7 dagar efter händelsen 

Du ska rapportera alla förändringar för dina nötkreatur 
till CDB senast 7 dagar efter att händelsen inträffat. För 
kalvar gäller att de ska märkas senast 20 dagar efter 
födseln och rapporteras till CDB senast 7 dagar efter 
att de märkts. 

Om du inte rapporterar i tid kan du få avdrag på dina 
stöd. 

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 kli-

matberäkningen kan ni kontakta oss redan nu så plane-

rar vi datum efter era önskemål. . Maila radgiv-

ning@skanesemin.se eller ring växeln 0415-19500. 

Hälsningar Rådgivarna 

Minns ni? 
Bristen på koutställningar i dessa tider gör att vi får 

minnas tidigare höjdpunkter. I detta fall från en tid in-

nan de gula öronbrickorna och när höet gavs till kon. 

https://jordbruksverket.se/download/18.12a76f7e1775f5d8df6ab0f7/1613470000762/Manual-till-e-tjansten-Registrera-anlaggning.pdf
https://jordbruksverket.se/download/18.12a76f7e1775f5d8df6ab0f7/1613470000762/Manual-till-e-tjansten-Registrera-anlaggning.pdf
https://jordbruksverket.se/download/18.12a76f7e1775f5d8df6ab0f7/1613470000762/Manual-till-e-tjansten-Registrera-anlaggning.pdf
https://jordbruksverket.se/download/18.12a76f7e1775f5d8df6ab0f7/1613470000762/Manual-till-e-tjansten-Registrera-anlaggning.pdf
https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/anlaggning-for-djur-och-avelsmaterial
https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/anlaggning-for-djur-och-avelsmaterial
https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/anlaggning-for-djur-och-avelsmaterial
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Dospaket Kött 

Fram till 31/3 kan ni beställa doser av vissa utvalda Viking 
köttrastjurar med rabatt. 

Köp 10 doser av någon av följande tjurar och få 2 doser yt-
terligare utan extra kostnad. 

Gäller för följande ungtjurar: 

VB Attack - Angus 

VB Abedeen - Angus 

VB Pharmer - Charolais 

VB Wandil - Hereford 

VB Odd - Limousin 

VB Chaplin – Simmental 

Beställ på 0415-19538 doser@skanesemin.se eller 0415-19551 

 

Med vänlig hälsning 

David 

 

 

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 da-
vid.johansson@skanesemin.se vid intresse. 
 

 

 

Städning av era kvävekärl. 
Är det längesen ni fick ert kvävekärl städat? 
Då är det kanske tid för det nu.  
Ring och boka så kommer  vi ut till er o gör det ute på gården  
Hör av er till Kerstin 0415-19545 

 

Nya tjurar 

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. 

 

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. 

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

 

Service av Trutesten. 
Nu är det dags igen att serva era trutest.  
Vi tar in dom i samband med provmjölkshämtningen. 
Hör av er till Kerstin 0415-19545 så bokar vi in det.  

mailto:doser@skanesemin.se
mailto:david.johansson@skanesemin.se
mailto:david.johansson@skanesemin.se


 

 

 

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  

Förlängd livstid/klövhälsa, som är favorit i 
repris  

När? 11 mars 2021 
Var? Vid din dator 
Prel. program: 
9.30-10.00 Information och välkommen 
10-12 Evgenij Telezhenko från SLU föreläser om det teore-
tiska inom klövvård 
12-13 Lunch på vars ett håll 
13-15 Anette från Anettes klövvård kommer föreläsa om hur 
du som lantbrukare kan göra för att förebygga och hjälpa 
dina kor på bästa vis. 

Länk skicka ut till din mejl dagen innan! 

Hur? Praktik i klövhälsa 
Frågor? Anni Frick, 0415 195 26 

Sista anmälningsdag 9/3 2021. Kursen är kostnadsfri. 

 

Digital kurs 

Nötköttsdag med tema Avelstjur 

Den 19 mars mellan 10:00-14:00 ska vi ha en digital nötkötts-

dag med tema avelstjuren.  

Kursens syfte är att få rådgivning till hur man ska välja rätt 

tjur till sin besättning. Vi kommer gå igenom avelssiffror för 

att få en förståelse för vad de betyder och vad man ska titta 

på om man söker en viss egenskap. Vi kommer också gå ige-

nom vad man ska titta på när man är ute på gårdar och letar 

avelstjur. Materialet vi kommer använda under kursen är 

auktionskatalogen för köttrasprövningen som kommer äga 

rum veckan efter.  

Föredragshållare: 

Per Mårtensson Simontorp Charolais – avelsvärdenas bety-

delse och övningar på att välja tjur.  

Johan Sandström Skånesemin – Exteriörbedömning på tjurar 

och vad gör man på prövningen. 

Louise Ingemansson Skånesemin - Besiktning av avelstjur.  

Kursen är kostnadsfri. 

Sista anmälningsdag 17 mars 

Anmäl till 0415-195 00 eller info@skanesemin.se ange namn, 
person nr, telefon nr och mailadress ni vill ansluta med.  
Vid frågor kontakta Louise Ingemansson 0415-195 56 

 
Aktiviteterna ovan är delfinansierad med EU medel via Länsstyrelsen i 

Skåne 

Digital kurs 

Fortsättning markkurs den 23/3 

Webföreläsning i jordhälsa, bl.a dränering, markpackning, 
odling, odlingsbalans mm, prel kl 10.00-14.30: 

• Markkartering och tolkning av analyser – Charlotte 
Åkerlind, Råbykonsult 

• Jordhälsa och odlingsbalans –     Charlotte Åkerlind, 
Råbykonsult 

• Conservation agriculture och regenerativ odling -
Gunnel Hansson, HIR Skåne 

• Resultat från försöksringarna och fältförsöken -
Gunnel Hansson, HIR Skåne 

 
Deltagande på Teams via länk som skickas till din epost da-
gen innan.  

Anmälan senast 15/3 på Skånesemins hemsida eller via växel 
0415-19500. Kursen är kostnadsfri. 

Vid frågor kontakta Anders tel. 0415-19560 

 

Kurs att tolka  

provmjölkningsrapporten 

Till våren håller vi en djupdykande kurs i provmjölkningsrap-
porten och de nya nyckeltalen som visas på provmjölknings-
rapporten.  

 Då kommer vi bland annat att titta på LV, STA, Nettopro-
duktion, Dräktighetsanmärkning och 305-dagars produktion. 
Mer info inom kort. Håll utkik på mail, hemsidan och Fa-
cebook.  Avgift 250 kr. 

Pernilla  
0415-19521 

 

Missa inte viktiga online-möten eller kurser!  

Om Ni har svårigheter att ansluta till digitala möten eller kur-

ser 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 tillväga. 

Avgift: 200 kr  

Tel: 0415-19521 

Mail: Pernilla.Edstromer@skanesemin.se 

 

mailto:info@skanesemin.se
https://skanesemin.se/calendar/fortsattningskurs-markkartering-och-tolkning-av-foderanalyser
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