Anmälan till Digital Baggauktion, Mälardalen 23 sept. 2020
För Riksbedömda bagglamm samt Riksbedömda äldre baggar av raserna Gotlandsfår, Leicester och Lantraser. Äldre
baggar födda tidigast 2016 (dvs max ålder 4-4,5 år). Tacklammsgrupper om 3 st. Uttagningskommittén äger rätt att
gallra bland de anmälda djuren. Detta görs med hänsyn till avelsvärde, riksbedömningsresultat, kroppskonformation,
scanning, starkt ärftliga defekter, vikt vid riksbedömning, mm.
Företagsnamn:………………………………………………………………………………. SE nr:………………………………………Ras:……………………
Förnamn:……………………………………………………………………………Efternamn: …………………………………………………………………….
Adress: ………………………………………………………………………………Postnr&Ort:……………………………………………………………………..
Mailadress:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel.nr: ……………………………………………………………………………… Org.nr:……………………………………………………………………………..

Vill härmed anmäla:…………………………st baggar med följande IDnr:…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tacklammsgrupp om 3 st, IDnr:………………………………………………………………………………………………………………………………….
-

” -

IDnr:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Checklista: Följande ska skickas in tillsammans med anmälningsblanketten:
 Fullständigt ifyllda Härstamningsbevis, utskrivna från Elitlamm. OBS! Fyll i besättningsnamn, där det saknas!
Utskrift sker efter sista avelsvärderingskörningen. (Klar i början av sept.) För äldre baggar ska nytt
härstamningsbevis med årets resultat, skrivas ut och bifogas. ( Ett ex per bagge resp.tacklamm)
 Riksbedömningsprotokoll OBS! Kopia sändes. (Ett ex. per bagge)
 Hälsodeklaration vid livdjursförsäljning. Hämtas på Sv. Fåravelsförbundets hemsida. Ifylld och undertecknad.
(Ett ex. per besättning)
 M3-status. Kopia på gällande friförklaringsintyg. (Ett ex. per besättning) (Kolla utgångsdatum)
 F-status. Kopia på att besättningen är fri från fotröta enligt föreskriven veterinärkontroll. (Ett ex. per
besättning) Kolla datum, i annat fall, förnya så snabbt som möjligt!
 Djurägarförsäkran. Undertecknad. Hämtas från Sv. Fåravelsförbundets hemsida. ( Ett ex. per besättning)
 KRAV
 EU-ekologisk

Markera här med understrykning om besättningen är certifierad.
- ” -

- ” -

 Bilder 3 st. ¤ Tagna framifrån på huvudet, så djurets ID-nr är väl synligt. ¤ Helbild från sidan. -¤ Uppslagen
bena på sidan av djuret, så locken mm syns. Bilderna mejlas i format JPG till Lena Bäckman, se nedan.
När kommittén har gått igenom dokumenten och kopierat till katalog, sändes dessa åter till säljaren.
Kommittén åtager sig att föra in varje djur i säljordning till Boskapstorget.

Anmälan ska vara inne senast fredag 4 sept. 2020

Handlingarna skickas via mejl till: lena.backman@yahoo.se (OBS! bilderna måste sändas via mejl).
Eller via post till: Lena Backman, Lännaby 68, 761 93 Norrtälje Tel.nr: 0709-160849

Övriga kontaktpersoner för ”Baggauktion Mälardalen”: Barbro Nord, barbro.i.nord@gmail.com,
Tel.0706-261030, Johan Bröjer: johan.brojer@slu.se Tel. 0706-494720, Monica Eriksson: monica@ingvasta.se
Tel. 0705-208497, Karin Wennås: karinwennas@icloud.com, Tel.0703-765257samt Gunilla Cl. Andersson:
gunilla@vaxtvagen.se Tel. 0702-737104

Underskrift:…………………………………………………………………………………………………

-

