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Skånesemins informationsblad 2021-12-17 
Kretsmöten 

Varmt välkomna till i år fysiska kretsmötena enligt 
nedan. Detta gäller under förutsättning att covid-19 
situationen tillåter fysiska träffar. Blir det några änd-
ringar skickar vi ut information om detta.  

För de som endast önskar ta del av presentationerna 
kan man delta digitalt via Teams. Anmälan görs då till 
linda.westerlund@skanesemin.se och länken skickas ut 
via e-post under dagen för respektive kretsmöte. 

 

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 

 

 

Veterinär erbjudande Januari 

På ett besättningsbesök erbjuder vi bland annat dräk-

tighetsundersökningar, vi undersöker kor som inte har 

brunstat eller inte blivit dräktiga, kollar upp celltalskor, 

avhornar och kastrerar. Självklart behandlar vi även 

eventuella sjuka kor eller kalvar vid besöket. 

 

Vi inriktar oss på att arbeta förebyggande för en god 

djurhälsa och hjälper dig gärna att lägga upp en strategi 

för att nå dina mål. 

 

Nyfiken på en genomgång av djurhälsan och nyckeltal 

i din besättning? Kanske är ViLA (Villkorad läkeme-

delsanvändning) något för dig? Passa på att boka ett 

besök! 

 

Under januari månad bjuder vi på besöksavgiften 

vid veterinärbesök. Erbjudandet gäller såklart båda 

befintliga och nya kunder. 

 

Dina djurhälsoveterinärer 

Cecilia Danielsson 0415 195 31 

Eva Rasmussen 0415 195 27 

Marete Hansen 0415 195 32 

Supportens öppetider 

23/12- Öppet halvdag tom. 13.00 
med begränsad tillgänglighet via 
telefon, vi hänvisar till support-
mailen i första hand. 
24/12- Stängt 
30/12- Öppet halvdag tom. 13.00 
31/12- Stängt 
6/1- Stängt 

mailto:linda.westerlund@skanesemin.se


 

 

Kurs att tolka  

provmjölkningsrapporten 

I genomgången tittar vi på de nya nyckeltalen i Topcow Prov-
mjölkningsrapport. Vi kommer bland annat att gå igenom 
305-dagars produktion, laktationsvärde, standard toppavkast-
ning, mm.  

Var? Digitalt via Microsoft Teams. Tiderna är cirka tider. An-
slut i god tid!  

När? 26/1 11.00-12.00 

Avgift: 250 kr.  

Anmälan sker via mail till info@svenskhusdjurstjanst eller 
0415-19500.  

Sista anmälningsdag 25/1 klockan 15.00. Teamslänk skickas 
till din e-post dagen innan kursen.  

Frågor? Maila oss gärna på info@svenskhusdjurstjanst.se eller 
ring 0415-19521  

 

Visning av Uniform Agri kött – 
Webbinarium  

Sitter du hemma och funderar på uppföljning i din köttbe-
sättning? Då är gårdssystemet Uniform agri kött något för 
dig!  
Uniform Agri är ett system som kan kopplas till CDB och 
KAP, så det som rapporteras in (antingen i datorn eller i ap-
pen) skickas vidare dit informationen tillhör. Samtidigt skapas 
rapporter för gårdens uppföljning så man kan analysera sin 
produktion.  

Det är ett användarvänligt program och appen kräver inget 
internet vid användning och registrering.  

Vi kommer vid två tillfällen att ha Teams visning av program-
met och du är välkommen att ansluta var än i landet du befin-
ner dig. 

Visningarna sker:  

14 januari kl 10:00 – 11:00 

20 januari kl 18:00 - 19:00 

Anmäl senast dagen innan kurstillfället till  
louise.ingemansson@skanesemin.se eller 1415-195 00. 
Meddela: datum du vill ansluta, namn, SEnr och mailadress 
du vill ansluta med. Markera mailet med ”Visning av Uniform 
Agri”. 

Vid frågor kontakta Louise Ingemansson, 0415-195 56. 

Länken till teamsmötet kommer skickas ut på morgonen 
samma dag som kursen.  
Punkter vi kommer gå igenom: 

• Vad hittar jag för information i programmet. 

• Hur rapporterar jag olika händelser. 

• Vad bli kostnaden. 
 

Hoppas vi ses!  

 

Skapa halkfri miljö 

Sanda gärna skrapgångarna inför seminbesök. Djuren står 
lugnare och Skånesemins personal jobbar då säkrare och ef-
fektivare. 

Rabatterad prenumeration  

Du vet väl att du som medlem i Skånesemin kan prenumerera 
på Tidningen Husdjur till rabatterat pris?  
Tidningen kommer ut 11 gånger per år och innehåller nyhet-
er, forskning, fördjupningar och reportage kring mjölkpro-
duktion från söder till norr. 

 

Du kan teckna en prenumeration till dig själv eller för exem-
pelvis en anställd via följande länk: 

https://bit.ly/3i7ko23 

Vill du teckna ett större antal prenumerationer, eller är intres-
serad av en prenumeration på Tidningen Nötkött, kan du 
kontakta kundtjänst via detta formulär:  

https://bit.ly/3fDBLWi 

 

 

EKO-nyhet 

Avhorning fortsatt tillåtet men kräver  
individuellt tillstånd 
 
Från och med 1 januari 2022 gäller nya regler för avhorning 
och borttagande av hornanlag enligt nya EU  
- förordningen för ekologisk produktion - det finns inte 
längre några generella undantag utan varje lantbrukare måste 
sökas dispens. 

Läs mer: 

https://www.ekolantbruk.se/nyheter/avhorning-fortsatt-
tillatet-men-kraver-individuellt-tillstand 

 
Blankett för att söka tillstånd kommer att finnas på Jord-
bruksverkets webbplats före årsskiftet.  

Hör av er till oss om ni önskar hjälp med tillståndet, skicka e-
post till -> info@skanesemin.se så återkommer vi till dig. 
 

mailto:info@skanesemin.se
mailto:info@svenskhusdjurstjanst.se
mailto:louise.ingemansson@skanesemin.se
https://bit.ly/3i7ko23
https://bit.ly/3fDBLWi
https://www.ekolantbruk.se/nyheter/avhorning-fortsatt-tillatet-men-kraver-individuellt-tillstand
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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. 

Grovfoderkurs till mjölkkor – eko den 20/1 

Charlotte Åkerlind, Råbykonsult föreläser om: 

God och lönsam grovfoderproduktion. 

Ensileringsprocessen 

Analys av olika syror i ensilaget. 

 

Studiebesök hos Dangård Lantbruk AB, Åkarp. Dan-Ove 

Jönsson presenterar verksamheten och vallodlingsstrategin. 

 

Samling kl 9.30 på Skånesemin i Hörby. Vi är färdiga ca kl 14 

 

Lunch och kaffe kommer serveras. 

Kostnad 300 kr/deltagare. 

 
Anmäl er senast 13/1 till Linda i växeln på tel: 0415-19500 
eller info@skanesemin.se 

 

Optimal slakttidpunk – Kurs 

Välkomna på kurs antingen den 25 januari eller den 8 febru-
ari. Kursen kommer handla om optimal slakttidpunkt. Där vi 
dels kommer besöka slakteriet i Hörby men även diskutera 
klassning, köttkvalité, uppfödning & slaktmognadsbedöm-
ning på sal.  

Vi träffas kl 10:00 på KLS Ugglarps parkering i Hörby för att 
få en guidad tur genom slakteriet. Vi kommer också gissa 
klassning på djuren som står i inlastningen för att sedan jäm-
för med resultatet. När rundturen är avslutad kommer vi åka 
till Skånesemin för att äta lunch och sedan gå igenom de teo-
retiska delarna vad gäller klassning, köttkvalité, uppfödning 
och slaktmognad. Kursen uppskattas avslutas vid 14:30 efter 
kaffe och fika. 

Begränsat antal platser, så först till kvarn gäller.  

Tid: 10:00-14:30 

Plats: KLS Ugglarps parkering Hörby, därefter Skånesemin. 

Kostnad: 300kr (lunch och fika ingår) 

Senaste anmälningsdag: 18 januari på 0415-195 00 eller 
info@skanesemin.se  

Vid frågor: Kontakta Louise Ingemansson 0415-195 56 eller 
louise.ingemansson@skanesemin.se 

 

ViLA (Villkorad LäkemedelsAnvändning) – 
kurs för lantbrukare och anställda inom 
mjölkproduktion  
 
ViLA innebär att man, med vissa villkor, själv har möjlighet 

att behandla några vanligt förekommande sjukdomar i sin 

mjölkbesättning. Denna kurs krävs för att man ska få ha ett 

ViLA-avtal med sin veteri-när. Kursen består av en heldag på 

Skånesemin plus en förberedande hemuppgift.  

Om det finns intresse för en kurs ordnar vi gärna detta i vin-

ter. Anmäl ditt intresse till info@skanesemin.se eller ring väx-

eln 0415-19500  

Hur skyddar du dina djur mot smittsamma 

sjukdomar? Digital kurs 

Lär dig mer om viktiga smittor som tex. salmonella, fras-

brand, mycoplasma och ”helt vanliga” diarré- och luftvägsin-

fektioner. Vi ger tips om hur du kan minska risken att få in 

dessa i din besättning, när det kan vara läge att vaccinera eller 

vad du själv annars kan göra för att hantera dem på bästa sätt. 

När? Den 26 januari kl 9.30 – 12.00 (paus vid lämplig tid-

punkt) 

Var? Vid din dator 

Kostnad? Gratis 

Anmälan via mail info@skanesemin.se eller via växeln 0415-
19500 senast den 24 januari 
 
Frågor? Ring Cecilia 0415-19531 Teamslänk skickas till din e-

post dagen innan! 

 

Bättre juverhälsa – hur gör man? 

Välkommen till en digital kurs om juverhälsa. Eva Làadal 

Rasmussen och Marete Hansen, veterinärer på Skånesemin, 

pratar om hur man förebygger juverinflammationer och höga 

celltal, vad kan man göra för att förbättra juverhälsan, hur 

man undviker att nya kvigor smittas, sinläggningsrutiner och 

mycket mer!  

Datum: 3 februari 2022 

Tid: 09.30 – 12.00 

Plats: vid din dator 

Anmälan till Skånesemins växel eller info@skanesemin.se 

 

 

 

 

 

Aktiviteterna på denna sida är delfinanserade 

med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne 
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