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Skånesemins informationsblad 2021-10-22 

Visste du att vi på Skånesemin kan 
lägga in embryon och utföra spolning-
ar? 

Vårt ET-team har blivit fulltaligt igen då jag har kom-
mit tillbaka från min föräldraledighet. Vårt ET-team 
består av våra tre inläggare Tina, Mats och Gunilla 
samt Linn och David på avelssidan. Jag själv är spol-
ningsveterinär, och vi erbjuder därför åter spolningar 
ute i era besättningar.  
 
Inläggning av embryo är din möjlighet för att öka 
avelsnivån snabbare i din besättning och spolning är 
din möjlighet för att satsa på – och behålla – de bästa 
djuren.  
 
Vi kör i gång de kommande spolningarna med ett bra 
erbjudande: anmäl ditt intresse för spolning innan nyår 
och du får 10% rabatt på din första spolning. Erbju-
dandet gäller på en spolning fram till juni 2022, din 
intresseanmälan är såklart inte bindande men måste 
göras innan nyår.  
 
Förutom våra aktiviteter inom ET så ser jag mycket 
fram emot att träffa gamla såväl som nya kunder under 
hösten. 
Djurhälsoveterinär Eva Rasmussen 0415 195 27 

Alnarps Mjölkdag 2021 

Arrangörer för Alnarps mjölkdag är SLU-Biosystem 
och teknologi, Skånemejerier et för, Skånemejerier, 
Skånesemin ek för och LRF Skåne med stöd från Part-
nerskap Alnarp.  

Datum och tid: 9 november mellan kl. 10-15 

I över 20 år har vi avhållit Alnarps mjölkdag, en plats 
där producenter, studenter, rådgivare och andra intres-
senter möts och lär sig mer om vad som händer inom 
mjölkproduktionen, från experter, forskare och prakti-
ker.  

För andra gången så håller Svenska Vallföreningen sitt 
årsmöte i samband med Alnarps mjölkdag. Det blir 
delvis ett extra fokus på vallen i programmet. 

I år inbjuder vi er att komma till Alnarp och träffas, 
allt enligt gällande pandemi restriktioner, men ger 
också möjligheten att följa föredragen och diskussion-
erna genom en websändning. Deltagande är kostnads-
fritt. Vi bjuder på kaffe med tilltugg för de som kom-
mer Alnarp, men att man själv betalar lunch på restau-
rangen om man vill ha sådan. 

Länk till program och anmälan https://www.slu.se/ew
-kalender/2021/11/alnarps-mjolkdag-2021/  

Välkomna! 

Höga kraftfoderpriser 

I rådande läge med ovanligt höga kraftfoderpriser är 
det viktigt att utnyttja sitt hemmaproducerade foder 
optimalt.  
 
Att inventera och ta analyser på sitt foderlager för att 
veta vad som finns och av vilken kvalité är grunden 
för att sedan kunna styra rätt foder till rätt djurgrupp. 
  
Vilket protein blir det mest prisvärd att komplettera 
med på just din gård?  
 
Vi kan hjälpa dig se över priser på kraftfoder och råva-
ror samt optimera din foderstat utifrån dessa foderpri-
ser .  
Kontakta din rådgivare,  
maila radgivning@skanesemin.se eller ring  
växeln 0415-19500 så blir du kopplad till rätt person. 
 

 

 

https://www.slu.se/ew-kalender/2021/11/alnarps-mjolkdag-2021/
https://www.slu.se/ew-kalender/2021/11/alnarps-mjolkdag-2021/
mailto:radgivning@skanesemin.se


 

 

Sigill lyfter påståendet: 

¨ALLA” PRATAR OM REGENERATIVT 

JORDBRUK -  

“INGEN” VET VAD DET ÄR  

Vi vill åtgärda det!  

Huvuddelarna i ett regenerativt jordbruk- friska bördiga jor-

dar, deras förmåga att binda in koldioxid från atmosfären och 

en rik biologisk mångfald är avgörande för vår fortlevnad på 

jorden. Begreppet regenerativt används nu i allt fler samman-

hang men vad som menas kan skilja sig åt rejält. Nu påbörjar 

vi arbetet med att ta fram en definition med tillhörande rikt-

linjer för vad ett regenerativt jordbruk innebär i Norden. Vi 

vill säkerställa att de metoder som används faktiskt leder till 

bättre jordhälsa, ökad möjlighet till kolinlagring och ökad 

biologisk mångfald. Och att det finns verklig substans bakom 

när begreppet används i kommunikation och marknadsfö-

ring. Men för att göra det behöver vi ha med er. Det är ni 

som har kunskapen om vilka metoder som gör störst nytta 

och de praktiska erfarenheterna. Det är också ni som har 

möjligheten att skapa en efterfrågan på produkter som är pro-

ducerade med metoder som bygger upp våra jordar och vår-

dar ekosystemen. Därför bjuder vi nu in dig/din organisation 

till projektets referensgrupp. Vi hoppas att du/ni vill vara 

med och styra innehållet och användningen av definitionen 

och riktlinjerna.  

Vi har precis startat upp arbetet och tänker oss att det är klart 

i december 2022.  

Det första referensgruppsmötet sker den 16:e november 

13:00-15:00 CET via Teams. På det första mötet presenterar 

vi arbetet, bakgrunden till projektet, syfte, mål, och planerat 

resultat och så vi vill såklart höra era synpunkter och med-

skick. Vidarebefordra gärna inbjudan till andra som du tror 

skulle kunna vara intresserade av att delta.  

Anmälan till helena.allard@sigill.se senast 29 oktober.  

 

 

 

 

 

 

Kalibrera kraftfoderstationerna  

KLF och Lantmännen byter pellets-storlek på sina kraftfoder. 
I samband med detta vill vi påminna om att det är bra att 
kalibrera kraftfoderstationerna så att era djur får rätt givor. 

 

Beredskapen i svensk foderförsörjning 

Är du djurhållare med produktionsdjur? SVA behöver nu 
din hjälp för att öka kunskapen om beredskapen i 
svensk foderproduktion. Genom att svara på enkäten 
förbättrar du samhällets förmåga att stötta branschen i 
händelse av kris. 

 
Skörd av vallfoder. Foto: Linda Engblom/SVA 

 

Enkäten består av 14 frågor och fokuserar på personalför-
sörjning och transporter i primärproduktionen. Svaren kom-
mer att utgöra grunden för det fortsatta arbete inom projektet 
”Robust foderförsörjning med hjälp av frivilliga försvarsorga-
nisationer”.* Läs mer om projektet på SVA:s webbplats. 

Delta i enkäten 

Enkäten är anonym. Efter avslutad enkät kan de som vill 
lämna kontaktuppgifter för en separat djupare intervju. I den 
djupare intervjun vill SVA ta del av dina reflektioner och erfa-
renheter. De vill även höra dina tankar om hur frivilliga för-
svarsorganisationer kan bidra till att stärka den svenska foder-
försörjningsförmågan. 

Du hittar enkäten via denna länk: https://www.sva.se/
amnesomraden/smittlage/insamlingar/hjalp-oss-forbattra-
kunskapen-om-beredskapen-i-svensk-foderforsorjning/ 
Klicka på ”Delta i enkäten”. Formuläret är öppet fram till 15 
november. 

Kontaktperson på SVA 

Linda Engblom 

Forskare 

linda.engblom@sva.se 018-67 46 19  

Kontaktperson på LRF 

Anders Drottja (*är med i projektets referensgrupp) 

Krisberedskapsansvarig 

anders.drottja@lrf.se 010-184 41 40 
 

 

https://www.sva.se/foka/robust-foderforsorjning-med-hjalp-av-frivilliga-forsvarsorganisationer/
https://response.questback.com/statensveterinrmedicinskaansta/RobustFoderforsorjningForPrimarproducenter
https://www.sva.se/amnesomraden/smittlage/insamlingar/hjalp-oss-forbattra-kunskapen-om-beredskapen-i-svensk-foderforsorjning/
https://www.sva.se/amnesomraden/smittlage/insamlingar/hjalp-oss-forbattra-kunskapen-om-beredskapen-i-svensk-foderforsorjning/
https://www.sva.se/amnesomraden/smittlage/insamlingar/hjalp-oss-forbattra-kunskapen-om-beredskapen-i-svensk-foderforsorjning/
mailto:linda.engblom@sva.se 
tel:018-67%2046%2019
mailto:anders.drottja@lrf.se


 

 



 

 

 

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

kan ni boka semineringar, servicebesök, rådgivning, 

veterinärbesök och kurser. Vi har även Facebooksida. 

Skånesemins kurser 
hösten 2021 och våren 2022 
 

11 nov  - Avel för lönsam mjölkko 
16 nov  - Kalvkurs, efter avvänjning 
17 nov - Kalvkurs, efter avvänjning –  
 Digital 
8 Dec  - Slaktungnötsuppfödning av köttraskalv 

med HK Scan – Kurs 
8 dec - Från sinko till frisk nykalvad ko 
25 jan - Optimal slakttidpunkt med besök på 

slakteri 
26 jan  - Smittskydd på gård Digital 1 
3 feb  - Juverhälsa på gård – Digital 1 
8 Feb - Optimal slakttidpunkt med besök på 

slakteri 
24 feb  - Avel för lönsam mjölkko – digital 
18 mars -Nötköttsdag med tema  
 avelstjuren 
Okt - Bete, parasiter, strategier och hante-

ring 
Dec - Teknikinvestering, solceller m.m 
Jan  - Grovfoder till mjölkkor - Eko 
Jan/feb - Fertilitet dikor 
Feb  - Bygga till robot 
Feb - Bygga för kalvar 
Feb  - Förlängd livslängd/klövhälsa 
Mars  - Separation och tvättning av sand i ligg-

bås 
Håll utkik på vår hemsida och Facebook  
för mer information! 

 

Fortbildning från WWS internationella 
team! 

Just nu håller vi på att utöka och förnya vår kompetens för 
våra rådgivare och veterinärer på Skånesemin tillsammans 
med Rådgivarna i Sjuhärad. Vi ska ha totalt 9 sessioner under 
hösten 2021 med olika experter från WWS internationella 
team!  Spännande! 

 

Intresseanmälan till kostnadsfri  
rådgivning  
Vi på Skånesemin kan nu erbjuda kostnadsfri rådgivning till 
dig som är aktiv lantbrukare. Vi vill därför se vilken rådgiv-
ning du är intresserad av det närmsta året. Vi har ett begrän-
sat antal kostnadsfria rådgivningar att erbjuda därför är det 
först till kvarn som gäller. Fyll i formuläret, https://
forms.office.com/r/EFiWbLJ5Sm, så kontaktar vi dig inom 
kort för mer information.  

 
Aktiviteterna på denna sida är delfinansierade  

med EU medel via Länsstyrelsen i 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  

 

 

Slaktungnötsuppfödning av köttraskalv med 

HK Scan – Kurs 

Den 15 december 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 samt 

vaccineringar, Louise Ingemansson kommer nämna lite om 

tillväxt och uppföljning och Anna Månsson från HK Scan 

kommer bland annat prata marknad. Efter lunch kommer vi 

köra ut till Rickard Fridh i Rönås som köper in och föder upp 

köttrastjurar till slakt.  

Kursen avslutas hos Rickard vid ca 14.30 efter kaffe.   

Sista anmälningsdag är den 2 december via 0415-195 00 eller 

info@skanesemin.se 

Kostnad: 300kr (frukost, lunch och fika) 

Vid frågor kontakta Louise Ingemansson 0415-195 56 eller 

louise.ingemansson@skanesemin.se 

Hoppas vi ses! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/EFiWbLJ5Sm
https://forms.office.com/r/EFiWbLJ5Sm
mailto:info@skanesemin.se

