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Skånesemins informationsblad 2022-01-24 

Kretsmöten 

På grund av den rådande pandemin så blev även detta 
års kretsmöten förflyttade till den digitala världen. Till 
trots för digitaliseringen så blev det trevliga kvällsmö-
ten, och vi tackar alla som deltog. Kretsmötena var 
uppdelade för kött och mjölk, men båda bjöd på 
mycket information från våra olika avdelningar där 
särskilt fokus var på nya och kommande rapporter i 
TopCow, som vi hoppas att ni kommer att nyttja. Det 
är glädjande att 745 gårdar är uppkopplade till 
TopCow, och strax över 49000 kor finns numera med 
i Svensk Husdjurstjänst. 

 
Med vänlig hälsning 
Christoffer Isenstråle  

 

Köttproducenter, titta hit! 

Vi behöver er hjälp för att veta vad vi ska fokusera på 
när det kommer till kurser och rådgivning för kött 
framåt. Vi har samlat fyra frågor som du enkelt och 
anonymt kan svara på här:  
 

https://padlet.com/
louiseingemansson/6u5yq8laijt4d3rw 

 

Alternativt är du välkommen att kontakta Louise Inge-
mansson på 0415 195 56 och berätta om dina önske-
mål! 

 

Juverportalen 

God juverhälsa är A och O i en mjölkbesättning. Om 
förekomsten av mastit minskar bland korna ökar deras 
mjölkproduktion och dessutom förbättras mjölkens 
kvalitet. Båda dessa faktorer är ekonomiskt fördelakt-
iga både på gårds- och mejerinivå.  
 
Juverportalen är en hemsida som är tillgänglig för alla 
som vill lära sig mer om juver och juverhälsa hos kor.  
 
In och kika! http://www.juverportalen.se/ 

 

 

Har du koll på din seminutrustning? 

Inventering av doser, städning av kärl eller kontroll av 
er seminutrustning är en service som vi gärna hjälper 
er med. Ring och boka besök för det eller be att det 
avläggs extra tid vid ett annat besök. 
Det är viktigt att termometern håller rätt temperatur. 
För den som vill förbättra sitt dräktighetsresultat är det 
viktigt att kontrollera sin seminutrustning och sin se-
mineringsteknik. 

 
Boka på 0415-19545 eller semin@skanesemin.se 

Kurser under rådande pandemi 

Beroende på hur Covid 19 situationen utvecklas kan vi 
komma att begränsa antalet fysiska deltagare på våra 
kurser. Vi är noggranna med att hålla avstånd och att 
värna om er säkerhet. I de fall detta inte är möjligt stäl-
ler vi om från fysiskt till digitalt genomförande.  

Skånesemins kurser våren 2022 

26 jan  - Smittskydd på gård Digital 1 

2 feb  - Bygga till robot 

3 feb  - Juverhälsa på gård – Digital 1 

18 feb - Fertilitet dikor 

23 feb - Kalvkurs efter avvänjning – digital  

24 feb  - Avel för lönsam mjölkko – digital 

24 feb  - Slaktungnötsuppfödning av köttraskalv 
med HK Scan – Kurs 

25 feb - Bygga för kalvar 

3-9 mars - Djurägerseminkurs 

18 mars - Nötköttsdag med tema avelstjuren 

29 april - Optimal slakttidpunkt med besök på slak-
teri 

5 Maj - Optimal slakttidpunkt med besök på slak-
teri 

April/Maj  - Grovfoder till mjölkkor – Eko 

Maj  - Förlängd livslängd/klövhälsa 

(Maj) - Bete, parasiter, strategier och hantering 

Juni               - Separation och tvättning av sand i  
         liggbås 

Håll utkik på hemsidan och på Facebook för mer 
information om dessa kurser! 

https://padlet.com/louiseingemansson/6u5yq8laijt4d3rw
https://padlet.com/louiseingemansson/6u5yq8laijt4d3rw
http://www.juverportalen.se/
mailto:semin@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 veterinär. Kursen består av en heldag på 
Skånesemin plus en förberedande hemuppgift.  

Om det finns intresse för en kurs ordnar vi gärna under vå-
ren. Anmäl ditt intresse till info@skanesemin.se eller ring 
växeln 0415-19500. 

 

Djurägarseminkurs 

Nästa djurägarseminkurs blir den 3-9 mars 2022. Kursen va-
rar i fem dagar med uppehåll för helg. Vi träffas på Skåne-
semin i Hörby, dels ute på gårdar. Våra kunniga veterinärer, 
rådgivare och husdjurstekniker kommer lära dig massor om 
seminering och förhållanden som påverkar fruktsamheten. 
Teori varvas med praktik. 
 
Har du frågor så får du gärna ringa Cecilia 0415-19531. An-
mäl dig till info@skanesemin.se eller ring växeln 0415-19500.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Linn visar upp utrustning som behövas för att utöva egensmin. 

 

Digital kurs 24 feb  
Avel för en mer lönsam mjölkko 

Vi kommer att prata om hur man genom sin avel kan få fram 
en mer lönsam mjölkko. Pratar bl.a. om fodereffektivitet och 
olika hälsoegenskaper att avla på för att öka livslängd och 
produktion. 
 
När? Torsdag den 24 feb 9.30-ca 15.00 
Var? Microsoft Teams 
Kostnad? Gratis 
Frågor? David Johansson 0415-19551 
Anmäl dig senast 18/2 till info@skanesemin.se eller ring  
växeln 0415-19500.  
 

 

 

 
Aktiviteten är delfinansierad med EU medel via Länsstyrelsen i Skåne 

Bygga till kalvar 

Går du i byggtankar? Eller vill lära dig mer om inhysning av 
kalvar? 
Denna kurs hålls tillsammans med byggrådgivare Ida Trueds-
son på HIR Skåne. Vi går igenom matnyttig information in-
för byggnationsprocessen från start till slut. Vi pratar även 
om hur man får till ett optimalt stall för kalvar så som place-
ring och utformning av stall, foder, inhysningssystem, djur-
flöde, smittskydd samt optimal stallmiljö.  
Målet med kursen är att belysa vad som är viktigt för kalven 
samt vilka alternativ och lösningar det finns som kan passa 
den egna produktionen.  
På kursen medverkar även produktionsrådgivare Liv Alm och 
veterinär Cecilia Danielsson från Skånesemin. Förmiddagen 
ägnas åt ett teoripass med efterföljande lunch på Tranesgår-
den. På eftermiddagen besöker vi Per Yngveson i Eljaröd.  
 
Datum: 25 februari på Tranesgården, Skåne-Tranås 
Tid: Start med fika 09.45 Tranasgården, dagen avrundas ca 
15.15 
Frågor: kontakta Liv Alm på 0415-19516 eller 
liv.alm@skanesemin.se 
Kostnad: 300kr (frukost, lunch, fika ingår). Ange ev. allergier 
vid anmälan.  
Anmälan till Skånesemins växel 0415-19500 eller via mejl till 
info@skanesemin.se senast den 17 februari 

 

 

 
 
Aktiviteten är delfinansierad med EU medel via Länsstyrelsen i Skåne 

 

 

Fertilitet i dikobesättningar - Kurs 

Välkomna på fysisk/digital kurs den 18 februari på Röstånga 
gästis. Temat för dagen är fertilitet i dikobesättningar och vi 
kommer bland annat gå igenom fostrets utveckling, tjurbe-
siktning, rekrytering mm. Föreläsarna för dagen är Louise 
Ingemansson, Rådgivare Skånesemin och Marete Hansen, 
Veterinär Skånesemin. Har man inte möjlighet att vara med 
fysiskt kommer vi ha teoripasset digitalt också.  
På eftermiddagen ska vi åka på gårdsbesök hos Sven-Olof 
och Helena Hägg på Sonarps Charolais. De använder sig av 
fertilitetssystemet CowManager för att hitta brunster på 
korna och seminerar därför en hel del av sina 200 dikor.  
 

När: 18feb kl 09:30-14:30 
Plats: Röstånga Gästgivaregård 
Kostnad: 300kr 
Sista anmälningsdag: 11 februari, meddela om ni ska vara 
med på länk eller fysiskt. Anmäl dig till info@skanesemin.se 
eller ring växeln 0415-19500.  
 

 

 

 
Aktiviteten är delfinansierad med EU medel via Länsstyrelsen i Skåne 

mailto:liv.alm@skanesemin.se
mailto:info@skanesemin.se


 

 

 

 

 

 

 

Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

4895 Olave Legacy/ Medley 120 23 250 

4971 Buckle Biggelo/ Medley 120 23 250 

4911 Ahead Renegade/ Myles 123 27 270 

4912 Massey Legacy/ Guarantee 112 22 250 
4769 Baymax Benz/ Denver 122 22 190 

8354 Revelation Solution/ Jedi 117 22 220 

4954 Romelu Lukaku/ Rolan 121 20 250 

4887 Muscles Forte/ Burley 116 17 260 

4821 Landslide Crimson/ Modesty 112 19 190 
4812 Diverse Solution/ Modesty 108 18 230 

4864 Alum Doc/ Rubicon 119 16 230 

4896 Reliant Huey/ Achiever 117 16 270 

4835 Manifest-Red Ronald/ Apprentice 112 15 230 
4813 Bold Basic/ Rocketfire 109 14 190 

Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

4763 Huey Frazzled/ Silver 108 12 220 
4913 Summer-P Zitpit-P/ Yoder 109 15 220 

Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

4958 EQ Renegade/ Frazzled 127 30 250 

4827 Pacific Eisaku/ Legendary 118 25 250 

4865 Eifle Renegade/ Samuri 119 20 250 

4957 Armin RC Ronald/ Argo 121 24 230 

4900 Nikel-P Hologram P/ Powerball 111 20 240 

4897 Davinci Dylan/ Sillian 114 20 250 

Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

4862 Pompadour Garido/ Supreme 129 35 275 

4697 VH Baboon Benz/ Barcley 126 23 220 

4741 VH Finish Felix/ Light 114 27 260 

4743 VH Hilmar P Hotspot P / DG Charley 117 19 230 

4793 VH Hjalte Altahothan/ Guarntee 124 29 240 
4814 VH Ortio VH Ossie/ VH Ribery 115 25 190 

4854 VH Sasbo PP Simon P/ VH Monty P 122 28 240 

4899 VH Recording PP Hotspot P/ Concert 115 16 290 

Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

4827 Pacific Eisaku/ Legandary 118  25 420 
4763 Huey Frazzled/ Silver 108 12 420 

4897 Davinci Dylan/ Sillian 114 20 450 

4887 Muscles Forte/ Burley 116 17 420 

4929 I Am Red PP Solitair-P / Powerfull-PP 112 17 450 

Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

8367 VR Uppura VR Usva/ VR Figarol 123 30 260 
8359 VR Barbar VR Baran/ VR Evodip 109 29 260 

8368 VR Wuhan VR Winter/ VR Abraham 120 28 260 

8242 VR Haribo VR Heureka/ VR Harald 117 26 240 

9909 VR Foredal VR Fabu / VR Hattrick 110 25 260 
9923 VR Heeman VR Hashtag / VR Fonseca 122 28 260 
9939 VR Wanted VR Wild/ VR Faradi 114 20 230 
8241 VR Hessu P VR Hohde/ VR Ultra 114 15 230 
8180 VR Vario VR Viljar/ VR Faber 110 18 230 

Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

8241 VR Hessu P VR Hohde/ VR Ultra 114 15 390 

8180 VR  Vario VR Viljar/ VR Faber 110 18 350 

Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

8824 VR Abin VR Azer/ VR Viljar 118 30 260 

Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

9827 Fringe Miami/ Mackenzie 109 10 420 

4481 Disco Chissel/ Dazzler 85 -18 400 

Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

8132 Angelo Norwin/ Brookings   230 

Kod Tjur F/MF MIN NTM Pris 

1683 Sehrgut Serano/ Winnipeg     260 
1744 Herzmund  Herzblut/ Royal     260 
1848 Victim-PP Votary P/ Irokese P   250 
1849 Volaris PP Votary P/ Vollgas P   250 
1850 Maui PP Mineral P/ Irokese P   250 

Köttjurar finns hemma av raserna: 

• ANGUS 

• BLONDE 

• CHAROLAIS 

• HEREFORD 

• LIMOUSIN 

• SIMMENTAL 

Beställning av doser 

Det ni önskar få levererat med kvävebilen såsom 

strumpor och handskar får också gärna skickas till 

adress: doser@skanesemin.se  

 
  

Beställning av doser: 

0415-195 38 – doser@skanesemin.se 

Rabatt till medlemmar med eget kärl: 
Antal doser:                             25-49 doser 5% 

                                                 från 50 doser 10% 

  

Lagerlista 2022-01-19    OBS!!! Se pris ändringar 

World Wide Sires Genomiska USA 

World Wide Sires Avkommebed. USA 

Genes Diffusion / Intermizoo / AI Total 

Viking Genetics Genomiska Holstein  

Könssorterad Holstein  

Viking SRB Genomiska 

Brown Swiss  

Fleckvieh/Mjölksimmental 

Jersey könssorterat 

Könssorterat SRB 

RDM 

mailto:doser@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. 

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? 26 januari kl.9.30-12.00 (paus vid lämplig tidpunkt) 
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. Marete Hansen, 
veterinär på Skånesemin, pratar om hur man förebygger ju-
verinflammationer och höga celltal, vad kan man göra för att 
förbättra juverhälsan, hur man undviker att nya kvigor smit-
tas, 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 
senast 31/1.  
 

 

Slaktungnötsuppfödning av köttraskalv med 
HK Scan – Kurs 

Den 24 februari kommer vi har en fysisk /digital 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 Skå-
nesemin 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 och hur de jobbar för 
framtiden. 
Har man inte möjlighet att vara med fysiskt kan man vara 
med på Teams på förmiddagen, skriv det i anmälan. 
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 20 februari via 0415-195 00 eller 
info@skanesemin.se 
Kostnad: 300kr (frukost, lunch och fika) kostnadsfritt när 
man är med på Teams. 
 
Vid frågor kontakta Louise Ingemansson 0415-195 56 eller 
louise.ingemansson@skanesemin.se. Hoppas vi ses! 

Bygga för robot 
Fysisk kurs med gårdsbesök. Även digital teoridel för 
den som önskar.  
 
I denna kurs kommer vi att fokusera hur man uppnår ett bra 
resultat vid om- eller nybyggnation av mjölkstallet, med ro-
botmjölkning i fokus. Målet är att du som kursdeltagare ska 
få en tydlig bild av vad du ska tänka på vid skifte av produkt-
ionssystem och kunna se för- och nackdelar vid ett skifte.  
 
Vi kommer bland annat att prata om förprövning, ritningar, 
betongprodukter, kokomfort, och mycket mer! På kursen 
medverkar Pernilla Edströmer - produktionsrådgivare på Skå-
nesemin, Ida Truedsson - byggrådgivare på HIR Skåne och 
Fredrik Fredbo - produktutvecklare på Abetong.   
 
Förmiddagen ägnas åt ett teoripass och på eftermiddagen 
åker vi på ett gårdsbesök hos Tomas Lundgren utanför 
Borrby i sydöstra Skåne. Teoripasset och lunch sker på Bolle-
rups Lantbruksinstitut.  

 
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 2 februari på Bollerup, sal K1 i nya kostallet. På 
grund av rådande läge kan vi komma att begränsa antalet fy-
siskt medverkande kursdeltagare.  
 
Tid? För den som medverkar fysiskt börjar vi med fika 
10.15. 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 Per-
nilla.edstromer@skanesemin.se 
 
Anmälan? Det gör du till Skånesemins växel 0415-19500 
eller info@skanesemin.se senast den 25 januari 
 

 

 

 

 

 

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