
Anmälan Baggauktion, Lena Prästgård lörd. 7 okt. 2017

För Riksbedömda bagglamm samt Riksbedömda äldre baggar av raserna: Gotlandsfår, Leicester och 
Lantraser. Äldre baggar födda tidigast 2013 (dvs max ålder 4-4,5 år). Tacklammsgrupper om 3 st. 
Uttagskommittén äger rätt att gallra bland de anmälda djuren. Detta görs med hänsyn till avelsvärde, 
riksbedömningsresultat, kroppskonformation, scanning, starkt ärftliga defekter, vikt vid RB, mm.

Jubileumserbjudande: Vi bjuder på avgiften för ev. osålt djur (8% av minipriset) av raserna Leicester, 
Finull och Allmoge.

Besättning:___________________________________SE nr:_______________ Ras:_______________ 

Adress: ______________________________________Postnr & ort:___________________________

Mailadress:_____________________________________________Tel.nr:_______________________

 Bg / Pg / Kontonr och bank __________________________Momsreg.nr_______________________

Vill härmed anmäla _____________ st baggar med följande IDnr: _____________________________

__________________________________________________________________________________

Tacklammsgrupp om 3 st, IDnr: ________________________________________________________

-   ”     -                      IDnr: _________________________________________________________

Checklista: Följande ska skickas in samtidigt med anmälningsblanketten:

 Fullständigt ifyllda härstamningsbevis, utskrivna från Elitlamm. Utskrift sker efter sista 
avelsvärderingen.(Klar i början av sept.). OBS! Skriv in besättningsnamn där det saknas. För äldre 
baggar ska nytt härstamningsbevis med årets resultat skrivas ut samt avelsvärden bifogas. 

 Riksbedömningsprotokoll i original.

 M3-status. Kopia på gällande friförklaringsintyg. Ett ex per djur/utrop. (Kolla utgångsdatum)!

 F-status. Kopia på att besättningen är fri från Fotröta enligt föreskriven veterinärkontroll. 

Ett ex. per djur/utrop. Om kontrollen ej är utförd, ange DATUM ____________för bokad 
fotrötekontroll. Inga baggar/djur utan gällande intyg kommer att säljas på auktionen.

 Djurägarförsäkran, att besättningen EJ visat symtom på fotröta. Ett ex. per djur/utrop. 

(Nästa blad eller baksidan).

 Hälsodeklaration vid livdjursförsäljning, ifylld och underskriven. (Hämtas på SF:s hemsida)

 Markera med understrykning om besättningen är certifierad enl. KRAV (certifiering bifogas)

     ”            ”              ”                  ”             ”              ”          ”            ”    EU-ekologisk    ”       ”

Anmälan ska vara Tommy Trägårdh, Torslunda Östergård 1, 761 91 NORRTÄLJE tillhanda senast 
tisdagen den 12 sept. Märk kuvertet ”Baggauktion”. Tel. 0739-700888



Mail: torslunda@live.se  

Kontaktpersoner för Uttagningskommittén: Barbro Nord, barbro.i.nord@gmail.com tel. 0706-
261030, 0155-261030 (Gotlandsfår och Finull). Johan Bröjer, johan.brojer@slu.se tel. 0706-
494720 (Gotlandsfår). Rose-Marie Billefält, lamm@gravelsta.se tel. 08-51023455 (Leicester) 

Underskrift: _____________________________________________________

           

Djurägarförsäkran

Härmed intygas 

a) Att inga tecken på godartad eller aggressiv fotröta förekommit i min besättning under det 
senaste året.

b) Att fotbad endast utförts som en säkerhetsåtgärd vid inköp av djur. Inga andra djur i 
besättningen har fotbadats eller genomgått annan förebyggande behandling med anledning 
fotröta under det senaste året.

Jag är medveten om att inga djur får säljas från en besättning som haft fotröta, godartad eller 
aggressiv, utan att den först friskförklarats av Fårhälsovården.

Datum:_________________ Underskrift:_________________________________________
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