
   

 

   

 

Kurser för dikalvsproducenter  
Plats : Vara Folkhögskola, Vara 

Tid: Kl. 10.00-15.00 

Under hösten/vintern fördjupar vi oss i områden som är viktiga för dikalvsproduktionen; 
kalvning och kalvhälsa, juverhälsa och klövar, utfodring och hull samt rekrytering/utslagning 
och nyckeltal.  
Kurserna är delfinansierade genom Landsbygdsprogrammet och genomförs i Västra 
Götalands län. Du som bor på annan plats än i Västra Götaland är naturligtvis också 
välkommen! 

Friska klövar & Friska juver 
Kursledare Åsa Lundgren, Gård & Djurhälsan 

Kursdag: 2019-11-12 Anmäl senast 2019-11-05 

Vi får lära oss mer om hur kons svaga punkter, juver och klövar, kan bli hennes styrkor. Hur 
vi undersöker juver och klövar och hur vi kan åtgärda enklare skador och sjukdomar. 
Deltagarna får ta med sig frågor hemifrån som vi tillsammans försöker svara på.  

Rätt djur i min besättning - Rekrytering och utslagning samt nyckeltal 
Kursledare Anett Seeman, Gård & Djurhälsan 

Kursdag: 2019-11-25 Anmäl senast 2019-11-18 

Hur väljer du ut de djur du ska ha i din besättning? Vilka egenskaper är viktiga, och hur kan 
man se om de är bra eller mindre bra? Vilka nyckeltal är intressanta, och hur påverkar du 
dem i den riktning du önskar? 

Kalvning och kalvhälsa 
Kursledare Åsa Lundgren, Gård & Djurhälsan 

Kursdag: 2019-12-17 Anmäl senast 2019-12-10 

Nu ska vi fördjupa oss i den kalvande kon och hennes möjligheter att leverera en livskraftig 
kalv. Vi ska prata om hur vi, om vi måste, kan hjälpa till med lägerättning och utdragning när 
det behövs. Vi ska också gå igenom viktiga små åtgärder som går att göra för att minimera 
kalvdödligheten. Möjlighet finns att ta med gårdsegna uppgifter och få enklare rådgivning 
anpassat till den egna besättningen. 

Bra utfodring av dikor och deras kalvar - en kombination av fodermedel, beteende, 
utrymme och planering 
Kursledare Anett Seeman, Gård & Djurhälsan 

Kursdag: 2020-01-15 Anmäl senast 2020-01-08 

Hur ska vi utfodra dikon och hennes kalv så att fodret kan fördelas och utnyttjas på bästa sätt 
för djuren, producenten och plånboken? Ett bra hull är en viktig faktor för goda 
kalvningsresultat, men hur kan man hålla rätt hull på korna praktiskt i ett system som bygger 
på grupputfodring? 

 

Deltagaravgift (inkl lunch och fika): 700 kr 

Anmäl dig på www.gardochdjurhalsan.se/Kurser  

Kontakt:  Anett Seeman, anett.seeman@gardochdjurhalsan.se, 046-32 58 87 

Anmälningsfrågor:  Ulrika Andersson, ulrika.andersson@gardochdjurhalsan.se 013-24 48 45 
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