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Skånesemins informationsblad 2021-09-23 

ViLA  ( Villkorad Läkemedels Använd-

ning ) – nu har du chansen att gå kur-

sen  för djurägare och anställda med 

mjölkproduktion  

Den 5 oktober 2021 håller vi på Skånesemin en ViLA-

kurs. ViLA innebär att man under vissa villkor har rätt 

att själv behandla vissa sjukdomar på sina djur med 

medicin som man får ha hemma. Denna kurs krävs för 

att ha möjlighet att ha ViLA-avtal med veterinär på sin 

gård.                                                                                                                                                       

Kursen är en heldag på Skånesemin( 9 – 15 cirka) plus 

en förberedande hemuppgift.                                                

Kostnad 1500kr (inkl. kursmaterial och lunch)   

Anmäl dig till Linda i receptionen och ange om du 

önskar speciell kost! Telefon 0415-195 00 

Om du har frågor så ring gärna Cecilia Danielsson 

0415-195 31  

 

 

Personaldag 

I strålande sol fick vi aktuell information och en vand-

ring i Kjugekulls vackra natur. Eftermiddagen bjöd på 

ett intressant studiebesök på Åhus Grönt.  

 

Kurser under hösten och vintern 

Följande kurser erbjuds detta år: 

• Slaktungnötsuppfödning av köttraskalv med 
KLS Ugglarps , 29/9 

• Utfodring till köttdjur/Produktion & Ekonomi 
på köttdjur. För mer info Cissi, tel 0415-19514. 

• Uppföljning köttproduktion med hjälp av gårds-
system - slakt, tillväxt och foderutnyttjande, 
22/10 

• Bete, parasiter strategier & hantering. För mer 
info Cissi, tel 0415-19514. 

• Häst. För mer info Anni, tel 0415-19526. 

• Kalvkurs, innan avvänjning, 21/10 

• Kalvningskurs, 26/10 

• Avel för lönsam mjölkko, 11/11 

• Kalvkurs, efter avvänjning, 16/11 

• Kalvkurs efter avvänjning - digital, 17/11 

• Slaktungnötsuppfödning av köttraskalv med 
HK Scan , 9/12 

• Från sinko till frisk nykalvad ko, 8/12 

• Teknikinvestering, solceller m.m. För mer info 
Anders, tel 0415-19560. 

 

Håll koll på hemsidan, www.skanesemin.se,  facebook 

och  sista uppslaget i infobladet för datum och mer 

information. 

 



 

 

 

 

 

 

 

INTRESSEANMÄLAN FÖR BUSSRESA 

TILL KÖTTRIKSDAGEN 

 
Den 3-5:e november är det Köttriksdag i Jönköping.  
 
På förmiddagen den 3:e november finns möjlighet att åka 
med bussen upp till Köttriksdagen. Hemresa den 5:e novem-
ber. Är du intresserad så önskar vi snarast få din icke bin-
dande intresseanmälan. Dock senast 30:e september. Anmä-
lan till Henrik Hörgerud helst på mail h.horgerud@gmail.com 
eller 070 555 40 80 
 
 
HOPPAS VI SES!!! 
 
Styrelsen Skånes Nötköttsproducenter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Digital session kring  
acetonemi och kalvningsförlamning. 
 
Digital session kring förebyggande av kalvningsförlamning 
och acetonemi med hjälp av Predicta Guardian.  
 
I sessionen går veterinär och rådgivare igenom kalvningsför-
lamning och acetonemi; Hur sjukdomarna uppstår, hur man 
förebygger sjukdomarna och hur det påverkar kons laktation. 
Under sessionen kommer Predicta Guardian att presenteras, 
ett verktyg som hjälper gården att övervaka risk för kalv-
ningsförlamning och acetonemi och följa upp förebyggande 
arbete.  
 
När? 20/10 eller 22/10 kl- 11.00-12.00  

Var? Vid din dator  

Anmälan till info@skanesemin.se eller 0415-19500 senast 
dagen innan.  

Frågor? Pernilla.edstromer@skanesemin.se 0415-19521  

  
 
 

Sista träffen av tre i studiecirkeln Eko-erfa 
träff  avslutades med en bussresa till  
Halland, tisdagen 14 september 2021. 
 

Vi åkte från Skånesemin kl 7.45 och två timmar senare var vi 

framme hos Anna o Anders Carlsson på Skogsgård utanför 

Getinge. Gården brukar 300 ha åker och 30 ha bete. På 30 % 

av åkerarealen odlas spannmål och ärtor, 30 % vall, 30 % 

bete. Allt som odlas på gården förädlas genom djuren. Myck-

et fokus på bete till alla djuren, hur man kan förlänga betessä-

songen och behålla mjölk och tillväxt på växande djur. 200 

mjölkkor, föder upp alla kvigor och en del stutar och tjurar, 

resten säljs till liv, slakt eller vidareuppfödning. Korsar in 

Fleckvieh i besättningen. Är återförsäljare åt Fleckvieh 

sperma. Samt 10 Texeltackor. Krav-godkänt 1996. 

Anders berättar om sin betesdriften. Betersvall med b.l.a. kummin,  
     svartkämpe och cikoria. 

På eftermiddagen besökte vi till Charlotte och Per Agrell på 

Marsagården. De brukar 100 ha åker och betar 130 ha. Allt 

vallfoder och spannmål rundbalsensileras. Spannmål köps in. 

Konventionell gård. Avelsbesättning med 35 Simmental di-

kor, de flesta kalvarna säljs till liv. Har 1-2 tjurar på pröv-

ningsstationen i Gunnarp varje år, det finns 400 djur totalt på 

gården. År 2014 startade mjölkproduktionen och har nu c:a 

100 mjölkkor i ett växthusstall. Mycket fokus på djurhälsa. 

Båghall med sandbås. 

mailto:info@skanesemin.se
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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. 

Slaktungnötsuppfödning av köttraskalv  

med KLS Ugglarps – Kurs 

Den 29 september kommer vi har en fysisk träff där vi pratar 

om uppfödning av köttraskalven. Kursen riktar sig framför 

allt till dem som köper in köttraskalvar men alla är självklart 

välkomna. 

Kursen startar kl. 9 med frukost på Skånesemin i Hörby. 

Under dagen kommer Cecilia Danielsson bland annat prata 

om vanliga sjukdomar i besättningar som köper in djur, Lou-

ise Ingemansson kommer nämna lite om tillväxt och uppfölj-

ning och gänget från KLS Ugglarps kommer bland annat 

prata marknad och slakt. KLS Ugglarps har också anordnat 

besök hos Patrik Hansson i Köinge som köper in mesta dels 

kvigor till uppfödning av slakt. Kursen avslutas hos Patrik vid 

ca 14.30 efter kaffe. 

Sista anmälningsdag är den 24 september via 0415-195 00, 

info@skanesemin.se eller via länken: https://skanesemin.se/

semin/bestall-seminering-2-2 

Kostnad: 300kr (frukost, lunch och fika) 

Vid frågor kontakta Louise Ingemansson 0415-195 56 eller 

louise.ingemansson@skanesemin.se 

Hoppas vi ses! 

 

Kalvkurs med Sanna Soleskog ! 

Sanna Soleskog (husdjursagronom och specialist på kalvupp-

födning) kommer ännu en gång till Skåne för att på sedvan-

ligt kunnigt och underhållande sätt prata om hur vi bäst tar 

hand om våra kalvar.  Lite sjukdomsprat med Cecilia Daniels-

son blir det också. 

Denna gång på sal vilket känns härligt. Har du missat de tidi-

gare gångerna eller har du lust att höra henne en gång till 

(alltid nya saker) så är du välkommen!  

Vi börjar med teori i Hörby och efter lunch blir det studiebe-

sök på Pålstorp (nära Sjöbo) där det finns ett sevärt kalvstall. 

När? Torsdagen den 21 oktober 

Tid 9.30 -15.00 cirka 

Kostnad 300kr  (fika och lunch ingår) 

Anmälan gör du till Skånesemins växel 0415-19500 eller 

info@skanesemin.se senast den 18 oktober. 

 
 
 
 
 

Aktiviteterna på denna sida är delfinansierade med  
EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne. 

Workshop/studiecirkel, Uppföljning kött-
produktion med hjälp av gårdssystem.  

Alla ni som är användare av Uniform Agri Kött är välkomna 

på Workshop den 22 oktober på Skånesemin i Hörby.  

09:30 10:00 – Fika 

10:00-12:00 – Genomgång av programmet så som registre-
ringar och rapporter.  

12:00-12:45 – Lunch 

12:45-14:30 – Frågor och genomgång. Möjlighet att testa i 
sina egna program. 

14:30 Kaffe och avslut 

Målet med dagen är att ni användare sak få en djupare kom-
petens i programmet och att kunna utnyttja de rapporter som 
finns att tillgå för att utveckla produktionen både kostnads-
mässigt och miljömässigt.  

Anmälan på hemsidan, www.skanesemin.se 

Sista anmälningsdag 18 oktober  

Kostnad: 300kr  

Frågor: kontakta Louise Ingemansson 0415-195 56 eller lou-
ise.ingemansson@skanesemin.se 

Detta är en EKO kurs vilket gör att den finansernas av Läns-
styrelsen Skåne. 

 

Kalvningskurs 

På denna kurs kommer vi att fokusera på den kalvande kon 

och tiden precis runt kalvning. Du kommer att lära dig om 

kalvningsförloppet, när och hur krävs hjälp vid kalvning, hur 

du själv kan hantera de vanligaste komplikationerna, och när 

du behöver ringa in hjälp. Våra veterinärer Marete Hansen 

och Eva Rasmussen håller i dagen. 

 

Tid: tisdag 26 oktober kl.9:30 till 14:00 

Plats: Skånesemin i Hörby 

Pris: 300 kr, förmiddagsfika, lunch och kaffe ingår 

Anmälan till Skånesemins växel 0415-19500 eller 

info@skanesemin.se 

Frågor? Ring gärna Eva Rasmussen 0415-19527  
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