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Skånesemins informationsblad 2021-11-24 

Kretsmöten 

Varmt välkomna till kretsmötena enligt nedan. Man 
har närvarorätt vid samtliga träffar men endast rösträtt 
vid kretsen man tillhör.  

 

Krets 4, Klippan onsdagen den 12/1  

Hotell Erikslund, Åstorpsvägen 15, Ängelholm 

 

Krets 3, Vinslöv torsdagen den 13/1  

Hushållningssällskapet, Skepparslövsvägen 258,  

Kristianstad 

 

Krets 2, Tomelilla, tisdagen den 18/1  

Tranesgården, Skåne Tranås, Tomelilla 

 

Krets 1, Hörby, onsdagen den 19/1  

Skånesemin, Råby 2003, Hörby 

 

Program 

Kl. 17.00 Information nötköttsproduktion 

Kl. 18.30 Mat serveras 

Kl. 19.00 Formella förhandlingar 

Kl. 19.30 Gemensam information mjölk– och nöt-
köttsproduktion 

Kl. 20.30 Information mjölkproduktion 

 

Med vänlig hälsning 

Christoffer Isenstråle 

VD 

Prisförändring TopCow 

Svensk Husdjurstjänst har beslutat om uppdaterade 
priser fr o m 1 januari 2022. 
P g a prisjustering från vår leverantör höjs priserna 
med 3 %. 
 
 

Vinnare av Årets Nötköttsföretagare  

På köttriksdagen utnämndes Nedanbäcks gårdspro-

dukter till Årets Nötköttsföretagare 2021 tillsammans 

med Ejmunds Gård på Gotland. Temat på årets nöt-

köttsproducent var Lönsamma nötköttsföretagare med 

konsumentfokus.  

Vi vill rikta ett Stort Grattis till familjen Persson som 

är väl värda denna titel. Sedan 2007 har gården arbetat 

med att sälja gårdens produkter via olika kanaler direkt 

till konsument. Man har också under årens lopp ut-

vecklat och breddat sin verksamhet med olika produk-

ter som passar konsumenten.  

Louise och Johan fick den stora äran från Skånesemins 

sida att dela ut tårta för att fira detta tillsammans med 

familjen! 

Nästa djurägarseminkurs blir.. 

den 3-9 mars 2022 (med uppehåll för helg) 

Anmäl ditt intresse till växeln (inte bindande) eller hör 

av dig till Cia (0415-19531) om du har frågor. 

Du som redan står på vår intresselista kommer att bli 

tillfrågad i god tid. 

 



 

 

Säker Livdjurshandel har ersatts av FriskKo 
– nu även en variant utan  
salmonellaprovtagning 
Allt fler köpare av livdjur efterfrågar klokt nog djur från be-

sättningar som är provtagna för vissa smittor som man inte 

önskar få in i sin besättning. Det handlar bl.a om salmonella, 

Mycoplasma bovis och Streptokock agalactie som om man 

abonnerar på FriskKo testas ”helt automatiskt” via tankmjöl-

ken 4 ggr per år. 

Säker Livdjurshandel har funnits en tid och är nu ersatt av 

FriskKo och det nya är att det nu finns två varianter att välja 

mellan. För de som av någon anledning inte vill testa för sal-

monella finns nu FriskKo mini där framför allt Mycoplasma 

bovis kollas upp. 

Mycoplasma bovis som drabbar både kalvar och kor (bl.a 

svårbehandlade lunginflammationer och ledinflammationer) 

blir tyvärr allt vanligare i Sverige och orsakar stora kostnader. 

Smittan sprids huvudsakligen genom inköp av djur. 

Förutom att kunna hälsodeklarera sina djur inför försäljning 

så har man mycket att vinna på att upptäcka ev smittor innan 

de hunnit sprida sig i hela besättningen. 

För mer information gå in på https://www.vxa.se/friskko  
där du lätt kan teckna abonnemang. 
Frågor? Hör gärna av dig till Cia 041519531, Eva 041519527 

eller Marete 041519532 

 

Lantmästardagen 2021 

Den 18 november var det lantmästardag på Alnarp där Lou-

ise och Linn representerade Skånesemin. En trevlig dag med 

intresserade studenter som är hungriga på ny information och 

arbetsmarknaden. Vi anordnade också en Skånesemin Quiz 

om vår verksamhet och våra tjänster, vilket var väldigt efter-

traktad. Grattis till de tre vinnarna, Emil Hermansson, Viktor 

Närkeby och Oliva Berntsson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets köttriksdag i Jönköping  

I början på november var Louise, Johan och Christoffer uppe 

i Jönköping på Årets Köttriksdag. Tre trevliga dagar där vi 

bland annat fick presentera vårt nya bolag Svensk Husdjurs-

tjänst och Uniform agri kött på scenen. Vi hade också ett 

inslag från Martin Andersson, Löderups Växt AB som berät-

tar att Uniform agri funkar väldigt bra för honom och i hans 

besättningen. Han är framför allt väldigt nöjd med appen 

men också funktionen att bygga egna rapporter baserat på 

den data man redan rapporterat in i programmet. Det var 

många lantbrukare landet över som visade ett stort intresse 

för vårt gårdssystem Uniform agri och vi hoppas på fler sam-

arbeten framåt.  

Under dessa tre dagar var det väldigt intressanta föredrag 

bland annat om svenskarnas konsumtionstrend, ny IPCC 

rapporten som visar att kon inte är lika stor klimatbov som 

man sagt tidigare, samt nyttig information om produktion så 

som vall, kalvhälsa mm.  

Har du inte varit på köttriksdag tidigare bör du boka in det till 

nästa år då det ska vara i Örebro då är temat lönsamhet.  

 

Har du behov av utbildad arbetskraft?  

Det är inte alltid så lätt att hitta utbildad arbetskraft 
till mjölk och nötköttsproduktion. Då kanske djur-
skötarutbildningen i Sjöbo är någonting för dina an-
ställda? Eller vet du någon som är intresserad av att 
jobba med mjölkproduktion men saknar utbildning? 
Tipsa gärna om denna utbildning! För vidare inform-
ation kontakta Lars Lundberg Yrkeslärare 
lars.lundberg@sjobo.se 0709-640724 

Marie Ridell studie- och yrkesvägledare ma-
rie.ridell@sjobo.se 0416-272 75. 

 
 
 
 
 
 

https://www.vxa.se/friskko
mailto:lars.lundberg@sjobo.se
mailto:marie.ridell@sjobo.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. 

Fältdag – elektrifiering inom lantbruket 

Vi träffas tisdagen den 14 december kl 10 -14 vid parke-

ringen på Wanås Gods.  

Utvecklingen mot eldrivna och självkörande fordon går 

snabbt inom lantbruket. Fördelarna är många b.la lägre koldi-

oxidemissioner, mindre beroende av importerad fossil energi 

och lägre arbetsåtgång. 

Genom egen elproduktion med tex. solpaneler tar du kontroll 

över din energikostnad, utnyttjar befintliga tak och elanslut-

ningar och producerar dina livsmedel med närproducerad 

fossilfri el. 

Program: 

Solceller inom lantbruk. Så kan ditt tak bli lönsamt!  
Anders Segemalm, Soldags. 
Soldags - LRF Samköpspartner. Säker gård-Vad innebär det?  
Markmontage: småskaligt eller storskaligt.  
Laddstolpe till fordon på gården.  
Möjlighet att ställa frågor och diskutera med solrådgivare från 
Soldags.  
 

Elektriska anläggningsmaskiner.  

En väg fram mot klimatneutralt jordbruk.  

Thomas Svärd och Fredrik Askling, Swecon. 
Visning och presentation av elektriska modeller. Provkörning 
möjlig i slutet av dagen. 

 

Självkörande fordon i lantbruket. 
Leif Jensen, Yding Smedie & Maskiner. 
Föredraget hålls på danska.  

Farmdroid är ett exempel på självkörande fordon. Farmdroid 
är en autonom robot som själv sår och ogräsbekämpar i grö-
dan. Den drivs av ström som tillverkas av solpaneler på robo-
ten. De flesta robotarna används i foder- och sockerbetsod-
ling men även i raps-, kål-, lök-, krydd- och örtodlingar. Ma-
skinen är tillverkad i Danmark och den första såldes år 2019. 
Hittills har det sålts 180 st maskiner varav 7 st i Sverige. 

 
Presentation av verksamheten på Wanås Gods och erfa-
renheter av elproduktion 
Johannes Andersson 
Wanås har sedan två år producerat solel på sina stalltak. Just 

nu bistår Wanås ett företag i tillståndsprocessen som vill eta-

blera solceller på en större yta mark inom Wanås Gods. På 

gården finns även ett vattenkraftverk och man tittar även på 

möjligheterna att uppföra vindkraftverk. 

 

Vi är utomhus, så kläder efter väder. 

Lunch och kaffe kommer serveras. 

Kostnad 300 kr/deltagare. 

Adress: Wanås, 289 90 Knislinge 
 
Anmäl er senast 7/12 till Linda i växeln på tel:0415-19500 
eller info@skanesemin.se 
 
 

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. Rickard är väldigt noga med att vacci-

nera, klippa och avmaska djuren vis insättning vilket har bi-

dragit till bra tillväxt och friskare djur på gården.  

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteterna på denna sida är delfinanserade 
med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne 
 

tel:0415-19500
mailto:info@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. 

Från sinko till frisk nykalvad ko  
Fysisk kurs med gårdsbesök.  
Även digital teoridel för den som önskar. 
 
I denna kurs kommer vi att fokusera på övergångsperioden 
då kon går från sinko till nykalvad i laktation. I mjölkprodukt-
ionen uppkommer de flesta djurhälsoproblem kring kalvning-
en, därför är det viktigt att övergångsperioden sker så smidigt 
som möjligt för att undvika hälsostörningar och ekonomiska 
förluster. Produktionsrådgivare Pernilla Edströmer och vete-
rinär Marete Hansen håller i dagen.  

Förmiddagen ägnas åt ett teoripass och på eftermiddagen 
åker vi på ett gårdsbesök hos Mikael Palm på Högalid i 
Smedstorp, där vi kommer att titta på hantering och inhys-
ning av sinkor och nykalvade. Teoripasset och lunch sker på 
Bollerup lantbruks- och hästgymnasium.  

Denna kurs är i första hand fysisk, men för dig som inte har 
möjlighet att medverka på plats finns det möjlighet att ansluta 
sig till förmiddagens teoripass digitalt. OBS! Ange det vid 
anmälan!  

När? Den 15 december på Bollerup. 

Tid? För den som medverkar fysiskt börjar vi med fika 
10.00. Dagen avrundas cirka 15.30. 

För den som medverkar digitalt börjar vi teoripasset 10.30 
och avslutar 12.30. 

Kostnad? 300 kr för den som medverkar fysiskt (frukost, fika 
och lunch ingår). Ange ev. allergier vid anmälan. 

Frågor? Kontakta Pernilla Edströmer 0415-

19521 Pernilla.edstromer@skanesemin.se  

Anmälan? Det gör du till Skånesemins växel 0415-19500 

eller info@skanesemin.se senast den 7 december.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteterna på denna sida är delfinanserade 
med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne 
 
 
 
 
 

Skånesemins kurser 2022 

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 

18 feb - Fertilitet dikor 

24 feb  - Avel för lönsam mjölkko – digital 

18 mars -Nötköttsdag med tema  

 avelstjuren 

Jan  - Grovfoder till mjölkkor - Eko 

Feb  - Bygga till robot 

Feb - Bygga för kalvar 

Feb  - Förlängd livslängd/klövhälsa 

Mars  - Separation och tvättning av sand i ligg-

bås 

Maj - Bete, parasiter, strategier och hante-

ring 

 

Håll utkik på vår hemsida och Facebook  

för mer information! 

 
 

mailto:Pernilla.edstromer@skanesemin.se
mailto:info@skanesemin.se

