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Önskade anslutningar i samband med inträde som 
medlem i Växa Sverige. Dokumentet bifogas 
inträdesansökan. 

Jag vill ansluta mig till följande (kryssmarkera i rutan) 

 Anslutning assistentsemin 
Vad innebär tjänsten? 
Du får tillgång till semin på dina djur, du beställer besök samma dag som du vill ha besöket på en 
talsvarsdator tel: 010-471 06 06 före kl. 07.30 när du har sett att dina djur är brunstig. Seminören
kommer ut till din gård och har med sig tjurdoser och utrustning och utför semineringen. Du är med 
vid besöket och hjälper till att hålla i djuret, djuret skall vara uppbundet och fixerat.

När går den igång? 
Vi kan börja besöka dig för semineringar så snart du lämnat in din medlemsansökan. Vi seminerar 
även på gårdar som inte är medlemmar men då till ett högre pris 

Vad kostar tjänsten? 
En besöksavgift per besök, varierar utifrån var i landet du bor mellan 353:- upp till 968:-
Timavgift per besök, 610:-/timme, räkna med minst en halvtimme per besök
Grundavgift per djur och år som semineras med 40:-
Dosavgift varierar mellan 155:- och 380:-, och speciella importtjurar kan priset vara högre

Hur avslutar man tjänsten? 
När du går ur föreningen avslutas tjänsten automatiskt, ingen årsavgift tas ut, du debiteras endast 
när du använder tjänsten. 

 Anslutning till Djurägarsemin 
Vad innebär tjänsten? 
Du som har utbildning som djurägarseminör med eget tjänstemannummer kan genom oss få 
semintillstånd och ansvarig veterinär (ett krav enligt föreskrifter för att få lagra doser och seminera). 
Du kontaktar någon av våra djurhälsoveterinärer och skriver en överenskommelse med Växa Sverige 
om att vi har tillsynen över din seminverksamhet, och du behöver då inte göra någon egen ansökan 
till Jordbruksverket. Enligt föreskrifterna ska den övervakande veterinären göra minst årliga besök. 
Du måste rapportera dina semineringar och resultaten så att våra system får tillgång till dem. 

När går den igång? 
Vi kan börja så snart du bokar ett besök och skriver på överenskommelsen om övervakning av 
djurägarsemin.  

Vad kostar tjänsten? 
Besöken debiteras per timme för kontorstid, restid och bilkostnad samt tid för besök. Inga övriga 
avgifter. Besöken kan göras av veterinär, som kostar 1275 kr per timme. Vissa besök kan göras av
fruktsamhetsrådgivare, som tar 820 kr per timme. Räkna med minst 30 minuter resa och minst 30
minuter besök (längre om flera djurägarseminörer eller om det finns behov av utredning). 
För rapportering tillkommer en grundavgift per djur och år som semineras med 40:-

Hur avslutar man tjänsten? 
Du säger upp överenskommelsen. Om du fortsätter som djurägarseminör behöver du då också 
ansöka om enskilt semintillstånd hos Jordbruksverket. 
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 Kokontrollen® - Ser helheten i din produktion 
I Kokontrollen samlar vi in, lagrar, bearbetar kvalitetssäkrar och sammanställer data från din och 
andras gårdar. Nyckeltalen ger dig möjlighet till benchmarking och management, ett komplett 
underlag för beslut i din mjölkproduktion. 
Besättningsavgift 230 kr/månad
Koavgift 12,50 kr/månad
Analysavgift 5,70 kr/analys

(Du kan bara ansluta till Kokontollen® ELLER Härstamningskontrollen INTE till båda) 

 Härstamningskontrollen - För officiell kontroll och uppföljning 
I Härstamningskontrollen samlas all information om din besättnings avelsvärden, kalvningar, 
fruktsamhet och sjukdomar. Du får goda möjligheter att följa upp, planera och utveckla din 
produktion och verksamhet. 
Besättningsavgift 600 kr/år
Koavgift 12,60 kr/år
Ungdjur hondjur 12,60 kr/år

KAP – för dig som är köttproducent 
KAP är grunden för en effektiv produktionsplanering. Här får du en helhetsbild av din produktion och 
dina djur. Du kan följa tillväxt, slaktresultat och härstamningar. KAP bygger på dina rapporteringar 
och ligger sedan till grund för stambokföring, avelsvärdering och produktionsplanering i 
besättningen. 

 KAP Avel 
För dig som föder upp avelsdjur med officiell härstamning, avelsvärdering och vill stambokföra dina 
djur. 
Besättningsavgift 600 kr/år
Kor renrasiga 13,90 kr/månad
Kor korsning 1 kr/månad
Vitala djur (ungdjur/tjurar) 1 kr/månad

 KAP Produktion 
För dig som har dikor, föder upp slaktdjur och vill ha koll på slaktresultat, födelsevikter och 
kalvningar. 
Besättningsavgift 600 kr/år
Alla djur 10,20 kr/år

Tjänsterna startar i anslutning till att vi behandlat er inträdesansökan. Önskar ni avsluta tjänsten så 
görs det genom att meddela Växa Sverige via mail eller telefon. 

I tjänsterna ovan så har ni tillgång till MinGård® för rapportering och management 

 Prenumeration Husdjur 
Sveriges enda facktidning för mjölkbranschen.  
Vad ingår? 12 utgåvor per år, varav ett dubbelnummer. Fri tillgång till e-tidningen med sökbart arkiv 
från 2014, samt möjlighet att lyssna till samtliga artiklar via telefon eller dator. 
När startar prenumerationen? Prenumerationen löper per kalenderår och faktureras i förskott av 
Växa i oktober eller november. Prenumerationer som startar under året faktureras i förskott för 
kvarvarande nummer och därefter per kalenderår. 
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Vad kostar det? Medlemspris 940 kronor per år, exklusive moms.

 Prenumeration Tidningen Nötkött 
Sveriges enda facktidning för nötköttsproducenten. 
Vad ingår? 6 utgåvor per år. Fri tillgång till e-tidningen med sökbart arkiv från 2014, samt möjlighet 
att lyssna till samtliga artiklar via telefon eller dator. 
När startar prenumerationen? Prenumerationen löper per kalenderår och faktureras i förskott av 
Växa i oktober eller november. Prenumerationer som startar under året faktureras i förskott för 
kvarvarande nummer och därefter per kalenderår. 
Vad kostar det? Medlemspris 655 kronor per år, exklusive moms.

Hur säger man upp prenumerationen på någon av tidningarna? Ring 010-471 00 00 tryck 3 
ekonomi/medlem eller mejla till ekonomi@vxa.se

Samtliga prisuppgifter avser 2023. Vi reserverar oss för ev. prisförändringar under året
Du kan läsa mer om Växa Sveriges tjänsteutbud på www.vxa.se  
__________________________________________________________________________________ 

Efter att din inträdesansökan behandlats, blir du kontaktad för att säkerställa anslutningar mm 

Fyll i nedanstående uppgifter 

Organisationsnummer 

SE-nummer 

Namn 

E-post
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