
Auktion i Uppsala 
Onsdag 26 september 2018 på Lena prästgård, Vattholma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• UTSTÄLLNINGAR     • LOTTERIER     • RÖSTA PÅ PUBLIKENS FAVORIT 

8-9.30 Baggarna ställs in  Kaffe serveras från 9.00 

9.30 Visning av djuren  och under hela dagen. 
11.30 Lunch serveras  Auktionist: Kjell Nilsson, Graute, Gotland 
13.15 Auktionen börjar  ”Årets fårföretagare 2018” 

Namn:………………………………………………………………………………………………………. 
Adress:……………………………………………………………………………………………………… 

SE-nummer:……………………………………………….. Tag med katalogen till auktionen! 

Besättningarnas hälsodeklarationer finns på faravelsforbundet.se samt i auktionslokalen. 

Till försäljning: 
• 6 äldre baggar P                    • 1 bagglamm Lf                    
• 2 bagglamm Kle                   • 24 bagglamm P 
• 1 tacklammsgrupp Kle  
• 3 tacklammsgrupper P  
 

Till försäljning: 
•  4 äldre baggar P                     
•  2 bagglamm Kle        • 1 tacklammsgrupp Kle 
• 22 bagglamm P          • 1 tacklammsgrupp P 

”Sveriges 
roligaste 
bagg- 
auktion” 

Citat från enkät 2017 



 

 
Hitta till auktionen 

Från E4 norrifrån: Tag avfart 190 

(Forsamotet) mot Vattholma. Efter 

6 km sväng höger mot Uppsala i T-

korsning, kör 500 meter. 

 Från E4 söderifrån: Tag avfart 189 

(Fullerömotet), kör väg 290 norrut förbi 

Storvreta ca 7 km. Tag vänster vid skylt 

Vattholma 2/Lena k:a 1. Kör 500 m. 

 

 

E-postadress 

baggauktion.m@telia.com 

 

 

 

 

                 Adress: Lena Prästgården 1, 743 92 Vattholma. 

 

Karin, Britt-Marie, Tommy, Johan, Barbro, Roger, Anna. 

Auktionskommitté: 
Barbro Nord (ordförande) 0706 261030 barbro.i.nord@gmail.com 

Roger Billefält (kassör) 08 510 23455 roger.billefalt@swipnet.se 

Johan Bröjer  0706 494720 johan.brojer@slu.se 

Britt-Marie Ellis Nygren 0702 056750 britt-marie.nygren@lfs.se 

Anna Christiansson 0735 818778 anna.christiansson@gmail.com 

Tommy Trägårdh 0739 700888 torslunda@live.se 

Karin Wennås  0703 765257 karinwennas@icloud.com 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA 
till baggauktionen på Lena prästgård, 

Vattholma 

Onsdag 26 september 2018 
Program: 
08.00 – 09.30  Installning av baggar 

09.30 – 13.15  Visning av djuren 

11.30 – 13.15  Lunch:  Lammkorv från Häcklinge fårgård  
                           serveras med potatisgratäng från Martins Mat, lokala råvaror.  
                                           Sallad, bröd, smör, dryck. 
       Kostnad 120 kr. Går bra att betala med Swish: 123 589 33 42.                      

13.15                Barbro Nord, ordf. Baggauktion Mälardalen, hälsar välkommen. 

                         Information och Prisutdelning 

13.30                Auktionen startar.  

                         Auktionist: Kjell Nilsson, Graute gård, Gotland 

 utsedd till ”Årets Fårföretagare 2018” av Svenska Fåravelsförbundet 

 

Kaffeservering hela dagen. Hembakat bröd. 

OBS!  Utställningar i ridhuset. Kom ihåg att besöka dessa! 

x Spara utrymmen när du parkerar. Följ parkeringsvakter och övriga instruktioner! 

x Strykningar kan ske i katalogen på grund av veterinära anmärkningar, sjukdom eller 

dylikt. 

x Hälsodeklarationen från varje besättning finns i pärmar vid bagguppställningen. 
 

 

Väl mött till vår sjätte baggauktion 
i Mälardalen! 
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Sammanställning över säljare 2018 
Besättningarnas hälsodeklarationer kan laddas ner från SF hemsida 
 
Besättning      Öronnr              Katalognr        Helhet 

SE 78550 AVAN                                       
Anna-Carin Sundqvist    18004               19                       4 
Avans Byaväg 18 
975 94 Luleå  Tel. 0703-966446 
 
SE 2493 BERGLOCKS FÅRGÅRD (KRAV)    18092              15                     4 
Helena Persson Ovcina    18133               22                       4 
Berglocksvägen 12    18167               11                       4 
824 60 Forsa   Tel. 0767-754547   18181              16                     4 
 
SE 227992 BOLKÖREN FÅRGÅRD                
Erika Timewell,                      SE 46446-15090                3                      4,5                                     
Söderby 133     16019                4                      4 
742 93 Östhammar  Tel. 0725-795749 
 
SE 38379 FÅGELSÅNGEN    
Christer Pettersson                              SE 770581-15005                 1                     4,5 
Fågelsångens gård 
740 12 Knutby  Tel. 0708-885988,  0706-560629 
 
SE 3508 GRAUTE GÅRD                       18227              14                       4 
Kjell Nilsson o Jenny Andersson   18414              24                     4 
Hejnum Graute 310          18179,  18350, 18398              8 
624 38 Tingstäde  Tel. 0704-712999 
 
SE 86498 GRÄVELSTA  LAMM AB (KRAV)  
Rose-Marie o Roger Billefält       18007, 18058, 18063  Kle               7 
Grävelsta 1 
186 92 Vallentuna  Tel. 08-510 23455 
 
SE 258187 GULLANS GÅRD    
Elisabet Nilsson                             18063 Kle             5                    4  
Hall Nors 501 a    18029 Kle            6                    4 
624 56 Lärbro  Tel. 0709-992868 
 
SE 3094 HAMLENGÅRDEN 
Malou Hamlén    18022            13                    4 
Sparrsätra Karkesta 14    18044            23                    4 
745 95 Enköping   Tel. 0705-721147 
 
SE 66589 HÖSSJÖFÅR 
Mats Sundman    18148            28                            4 
Hössjö 460 
905 86 Umeå  Tel. 0703-132313  

Sammanställning över säljare 2018 
Besättningarnas hälsodeklarationer kan laddas ner från SF hemsida 
 
Besättning      Öronnr             Katalognr        Helhet 

SE 46446 KAMBO GÅRD (KRAV) 
Gun-Maj Romar    18016              18                            4 
Kambo 18     18129              12                       4 
743 74 Björklinge   Tel. 0707-401405 
 
SE 2043 KÄRRBO 
Mova Berglund   18007              17                       4 
Kärrbo Prästgård 8 
725 97 Västerås 
 
SE 49181 KÄRRBO PRÄSTGÅRD 
Ulf Andersson                              18010              27                              4 
Kärrbo Prästgård 6 
725 97 Västerås 
 
SE 201127 NORS NALLEVERKSTAD 
Inga-Greta o Vibert Nilsson                             80060            9                     4,5 
Hall Nors 501 c  
624 56 Lärbro  Tel. 0722-529282 
 
SE 66822 PENSIONAT UDDEN 
Eva Andersson  18005                           26                    4 
Udden 1  
739 91 Skinnskatteberg  Tel. 0707-195434 
 
SE 77900 SMEDSTAD 
Johan Sandström  18083           29                         4 
Smedstad 412                            18157           25                           4 
665 91 Kil  Tel. 0706-582053 
 
SE 239650 STOCKBY 
Huruy Ghebrehiwet            SE 61998-17097          2                    4,5 
Stockby 121   18009          10                    4,5 
742 50 Hargshamn  Tel. 0737-349030 18018          30                    4 
 
SE 72725 VRETA GÅRD (EU-ekol.) 
Annette Westerberg  18042          21                   4 
Breds Vreta 2 
745 95 Enköping   Tel. 0706-833603 
 
SE 38566 ÄNDEBOLS GÅRD (KRAV) 
Katarina Molitor  18131           20                   4 
Ändebols gård  
640 33 Bettna  Tel. 0706-871500 
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Information för baggauktionen 
 på Lena prästgård 2018 

¾ Auktionen är öppen för köpare och säljare från hela landet. Riksbedömda bagglamm och äldre 

riksbedömda baggar födda tidigast 2014 (dvs max ålder 4-4,5 år) av raserna Gotlandsfår, Leicester, 

Finull och övriga Lantraser samt tacklammsgrupper om 3 djur är välkomna till auktionen. 

¾ Uttagningskommittén äger rätt att gallra bland de anmälda djuren. Detta görs med hänsyn till 

riksbedömningsresultat (lägst 3 i pälspoäng/ullpoäng), kroppskonformation, tillväxt, scanning, 

fertilititet, avelsvärden m m. Exteriöra avvikelser såsom ”något” bettfel eller benställning kan godtas. 

 

Information till säljare: 
¾ För att djuren ska presentera sig väl ska de vara rena och torra på auktionsdagen. Skölj baggen med 

ljummet vatten 3-5 dagar för auktionen och låt pälsen torka ordentligt. 

¾ Vid ankomst till auktionsplatsen, kör enligt anvisning. 

¾ Djuret ska vara försett med halsrem och rep/grimskaft, av bra kvalité, som följer med vid köpet. 

¾ Djuret får inte lastas ur transporten förrän angivelse härom givits. 

¾ Veterinärbesiktning sker efter urlastning. Se artikel i denna katalog från Gård o Djurhälsan angående 

”Riktlinjer vid hälsokontroll av baggar inför auktionen”. 
¾ Fullständigt ifyllt transportdokument (inkl. reg.nr) ska finnas och lämnas vid ankomsten. 

Produktionsplatsnummer till Lena prästgård är SE 235790 

¾ Inspektera klövarna hemma på gården före avfärd. 

¾ Baggens testiklar ska vara normalt utvecklade. 

¾ Djuret ska vara regelrätt öronmärkt och försett med ett godkänt märke i vardera örat, där 

produktionsplatsnummer och individnummer finns angivet. 

¾ Ansvaret för anmält djur åvilar säljaren fram till klubbslaget, därefter övergår det till köparen. 

¾ Djuren får inte föras ut ur auktionslokalen under pågående auktion. 

¾ En försäljningsprovision på 8 % uttages av försäljningspriset. 

¾ Hälsodeklarationen från varje besättning kommer ligga framme vid 
bagguppställningen. Går även att ladda ned från Fåravelsförbundets hemsida. 

Information till köpare: 
 Sedan inrop skett, uppges namn o adress samt SE-nummer till ”springaren”. (Skriv därför namn o            
adress samt ditt SE-nummer på katalogens första sida). Inropskvitto erhålles. Du går sedan till    

auktionskontoret och betalar ditt inropade djur efter auktionens slut då betalningskvitto erhålles.. 

Detta kvitto visas upp vid utgången av baggen för att bekräfta att den är betald o klar 

Om du betalar med bankkort, är vi nödsakade, att ta ut 1,5 % på betalningssumman. Det går även att                                  

betala kontant. 

¾ Det går också bra att använda Swish betalningssystem. Ingen avgift! Swishnr: 123 589 33 42 
                OBS! Kolla om du behöver ändra tillfällig beloppsgräns för dina Swishbetalningar!!! OBS!     

¾ En inköpsprovision på 240:- + moms uttages för varje inköpt djur/inrop. (För att täcka kostnader för 

avmaskning, zinksulfat o administration). 

¾ Efter att betalning skett på auktionskontoret, erhålles alla dokument för djuret. (härstamningsbevis, 

riksbedömningsprotokoll, MV-fri intyg, fotrötecertifikat, behandlingsbevis för avmaskningen, 

information om behandling med zinksulfat, information om registreringar, underskrivet 

transportdokument, (vilket ska ifyllas av hemtransportören). Auktionsplatsens SE-nummer är 235790 

¾ Djuret får dock inte föras ut ur lokalen under pågående auktion. 

¾ Innan djuret leds ut från auktionslokalen, uppvisas betalningskvitto därefter sker avmaskning och 

zinksulfat erhålles. 

¾ Läs också om Fårhälsovårdens rekommendationer vid inköp av djur på annan plats i katalogen. 

(Karantän, klippning, avlusning, fotbad m m). 



Övrig information: 
¾ Minimipriset för bagge/bagglamm är 4.500 kr och för tacklammsgrupp 7.000 kr (gäller Gotlands- och 

Leicesterfår). För finullsfår och Allmogeraserna är minipriset 4 000 kr för bagge, resp. 6 000 kr. för 

tacklammsgrupp. 
¾ Alla inrop är exkl. moms. 

¾ För att täcka kostnaderna vid auktion, uttages en provision på 8 % av försäljningssumman, vilken dras 

av säljaren.  

¾ Av köparen dras en fast avgift på 240 kr + moms. 

¾ För återropat djur uttages samma provision som ovan. 

¾ För osålda djur tas 8 % av minipriset. 

¾ För djur som upptagits i katalogen, men ej kommer till auktionen, belastas ägaren med en kostnad på 

500 kr + moms per djur. 

¾ Säljaren får en redogörelse för försålda djur i samband med att avräkning sker. 

¾ Auktionsdjuren kommer att placeras besättningsvis i lokalen. Försäljning av livdjur via auktion innebär 

alltid en risk för smittspridning mellan djur. Även samtransport av djur från olika besättningar till eller 

från auktionen innebär alltid en risk och bör undvikas. 

¾ Samtliga baggar säljs i befintligt skick. Fel eller anmärkningar på djuret, föranleder inte något ansvar 

från auktionssamordnarens sida. Om en bagge är avelsoduglig, ska köparen senast 15 maj följande år 

anmäla detta till säljaren. Säljaren är då skyldig att återta baggen och återbetala köpeskillingen om ej 

annan överenskommelse träffats mellan parterna. 

¾ SE-nummer för baggauktionen på Lena Prästgård är SE 235790 

 

Försäkringsinformation: 
Agria försäkrar djuren under transport till auktionen och fram till klubbslaget. 
Försäkringen börjar gälla från och med ilastning på hemgården för transport till auktionen, dock tidigast 

kl. 00.00 dagen före auktionen. Försäkringen gäller därefter under den tid djuret står på 

auktionsområdet fram till och med klubbslaget. För återköpta djur gäller försäkringen även under 

hemresan till och med urlastning på gården. Dock längst till kl. 24.00 auktionsdagen. Kontakta gärna 
de försäkringsbolag som finns på plats, för försäkring av den nyinköpta baggen! 
 

Registreringar: 
För Säljare med Avel & Produktion, är det smidigast att göra all registrering efter det att djuret är sålt. 

1. I Elitlamm säljs djuret direkt till köparen.  
2. Gå över till förhandsgranskningen i stalljournalen och där ändrar du mottagaren. Det ska vara 

baggauktionens SE-nummer 235790 som är mottagare. Enligt djurets förflyttning i verkligheten. 
3. Rapportera också i SJV:s förflyttningsdatabas till baggauktionen. 

För Köpare med Avel & Produktion kan du hämta djuret direkt från säljaren i Elitlamm.      

På din första sida i Elitlamm i rutan ” Att göra” finns din bagge när säljaren fört över den till dig. För in 

den i Elitlamm. 

1. Gå över till förhandsgranskningen i Stalljournalen och där ändrar du leverantören till  

 baggauktionens SE-nummer 235790. Enligt djurets förflyttning i verkligheten. 

2. Rapportera också i SJV:s förflyttningsdatabas från baggauktionen.     

 

 

Vi i baggauktionskommittén önskar er alla, 
 köpare/säljare, utställare och övriga intresserade, 

 en trevlig och givande dag på Lena prästgård. 



Gård & Djurhälsan – Växel: 0771-21 65 00 – www.gardochdjurhalsan.se 

 

Riktlinjer vid hälsokontroll av baggar inför auktion 
 
Nedanstående riktlinjer är utarbetade för att likrikta Gård & Djurhälsans hälsoundersökning och 
bedömning/hantering av får med symtom på smittsam sjukdom. Djur med misstänkt smittsam 
sjukdom avvisas från auktionen och detta gäller även för samtransporterade djur enligt nedan. Vid 
enstaka tillfällen kan den besiktigande veterinären göra en sammantagen bedömning av 
symtombilden för att avgöra om samtransporterade djur behöver avvisas eller ej. 

 
Det är omöjligt att lista alla tillstånd som kräver avvisning, den bedömningen gör besiktigande 
veterinär. Vissa mindre avvikelser kan accepteras men noteras och meddelas köpare på lämpligt 
sätt. Erfarenheter från tidigare auktioner har visat att vissa avvikelser förekommer oftare än andra. 
Här kan nämnas transportorsakad diarré, testikelförändringar, uttalad vita linjen separation och 
mindre sår eller andra defekter. 

 
Observera att besiktningen inte innebär en fullständig undersökning av djuren. Besiktigande 
veterinär  kommenterar exempelvis inte felaktiga benställningar, bettfel, bedömer inte storlek 
på testiklar och letar heller inte efter löss. 

 
I första hand tas gemensamt beslut om eventuella avvikelser i samråd mellan besiktigande 
veterinär, auktionskommitté och djurägare. Råder delade meningar om bedömning av enskilt 
djur så är det veterinärens beslut som ska följas. 

  
 

Förändringar i klövspalt  Vid misstanke om fotröta (grad 2-5) - ingen auktion av drabbat djur eller 
samtransporterade. 

 
Krustor eller blåsor runt Vid misstanke om orfinfektion - ingen auktion av 

läppar , nosrygg  drabbat djur eller samtransporterade. 

 
Bölder Vid misstanke om aktinos eller böldsjuka (CLA) - ingen auktion av drabbat djur 

eller samtransporterade. 
 

Utvärtes parasiter Vid påvisat lusangrepp eller misstänkt fotskabb – ingen auktion av drabbat djur 
eller samtransporterade. 

 
Uttalad hosta Ingen auktion av drabbat djur eller samtransporterade. 

 
Purulent näsflöde Ingen auktion av drabbat djur eller samtransporterade.  

(varigt snor) 

 
Ögoninfektion Ingen auktion av drabbat djur och bedömning av samtransporterade. 

 
Hälta Ingen auktion av drabbat djur. 

 
Karin Lindqvist Frisk, Djurslagschef Får 0761-298 189  

 
karin.lindqvist.frisk@gardochdjurhalsan.se 

 

 

 

 

 

Skinn-SM i Tranås den 23-24 februari 2019 

• Skinnpremiering 
• Stort prisbord 
• Skinnskola 
• Föredrag och workshops 

o Öka värdet på dina skinn 
o Vallfrö/grovfoder till får 
o Utställare 

• Spara dina bästa skinn och få dem bedömda under en 
intressant och lärorik helg 

Arrangemanget hålls på anrika Badhotellet i Tranås 

www.silverlock.se 

Som medlem får du rabatt hos Donnia Skinn AB

Ett glänsande förslag… 

 

Bli medlem i Svenska Leicesterfårföreningen! 
 

Leicesterfåret är ett snabbväxande köttfår med god köttansättning.  

Med sitt silkiga, lockiga och glansiga pälshår har rasen även 

förutsättningar för en god ull- och pälsskinnsproduktion. Rasen är 

genomgående sund och har lätta lamningar. I fårkontrollen finns ett 1000-tal tackor anslutna. 

Leicesterrasen försvarar sin plats i fårproduktionen både som ren ras eller som korsningsalternativ 

inom päls och vit lantras. Detta genom sin goda kombination av kött-, ull- och pälsegenskaper. 

Ingen annan köttras kan uppvisa den styrkan! 

 

Via vår förening kan Du få kontakt med andra seriösa uppfödare och delta i föreningens arbete för 

att utveckla och öka KLE- rasen i Sverige. 

 

Stöd Svenska Leicesterfårföreningen genom ditt medlemskap. 
Du blir medlem genom att sätta in 275 kr för ordinarie medlem och 150 kr för familjemedlem på 

bg 238-9203. 

 

Intresserad? För mer info om rasen, föreningen och dess arbete, gå in på hemsidan: 
www.leicesterfarforeningen.se  

eller kontakta ordf. Birgit Sturesson te: 0555-320 82,  070-234 24 82  
epost: birgit@agropd.se 
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Råd vid inköp av bagge på baggauktion 
 

 
Den inköpta baggen bör hållas i karantän i minst 3 veckor gärna tillsammans med några 
utslagsfår från den egna besättningen. Håll dessa får helt skilda från övriga får i besättningen. 
Undersök baggen och karantänsdjuren vid hemkomst, under karantänstiden och vid 
karantänstidens slut. Syns ohyra i pälsen så behandlas fåren mot detta under karantänstiden. 

 
Baggen bör fotbadas in och ut ur karantänen. Som fotbad rekommenderar Gård & Djurhälsan  
10 % zinksulfat (kan köpas t ex från Svenska Köttföretagen tel 010-1308930, 
zinksulfatmonohydrat). Fotbada 5-30 minuter, eller spraya ymnigt, och ställ därefter djuren 
på hårt underlag för att torka i 30-60 minuter. Kontrollera klövarna före fotbaden. 

 
 

Avmaskning av baggarna sker med injektion av Noromectin® på auktionen. Gård & 
Djurhälsans rekommendationer för att förebygga spridning av resistenta parasiter innebär att 
vi ger rådet att ta ett träckprov 7-10 dagar efter avmaskning för att kontrollera effekten av 
avmaskningen. Analysen bör vara extra noggrann, dvs den bör inkludera odling av larver. 
Träckprov skickas till Vidilab, telefon 0171-44 12 60, www.vidilab.se 

 

Observera att gängse rådgivning vid införsel av livdjur till egna besättningen innefattar även 
ett utgångsprov, dvs ett träckprov i samband med avmaskning i karantänen. 
Auktionsbaggarna avmaskas däremot redan av oss på plats för att minska risken för spridning 
av parasiter. Därför ges rådet avseende den viktiga behandlingskontrollen enligt ovan. 

 
 

För att minska risken att få in stora leverflundran i din besättning bör vissa åtgärder vidtas. 
Stora leverflundran finns i stora delar av landet, främst i de sydliga och sydvästra delarna. 

 
 

Fråga säljaren om det förekommit Stora leverflundran i besättningen, t.ex. som 
sjukdomsregistrering vid slakt (kod 79-80). Observera att vissa slakterier inte lämnar ut 
sjukdomsregistreringar vid slakt så du måste försäkra dig om att säljaren verkligen fått 
information från det slakteri som anlitats. I de fall säljaren bifogar blanketten 
Hälsodeklaration vid livdjursförsäljning, som finns på Fåravelsförbundets och Gård & 
Djurhälsans hemsidor, så ska du hitta informationen där. 

Vid misstanke om förekomst av Stora leverflundran eller i de fall information från säljaren 
saknas bör baggar avmaskas i karantän. Preparat verksamma mot stora leverflundran är t ex 
Fasinex, Triclafas eller Valbazen®. 
 
 
 
 

 

 
Gård & Djurhälsan – Växel: 0771-21 65 00 – www.gardochdjurhalsan.se  

Fasinex och Triclafas tar alla stadier av Stora leverflundran och är därmed ett förstahandsval 
som karantänsavmaskning mot denna parasit. Båda preparaten är licenspreparat och Gård & 
Djurhälsan kan tillhandahålla recept. Vid önskemål kan dos delas ut vid köp av bagge på 
auktionen. Avmaskningen bör ske tidigast 2 veckor efter senaste betestillfälle i 
säljarbesättningen. Ägg som producerats innan behandling kan lagras i gallgångar och 
gallblåsa och en viss äggutskiljning kan därför pågå ända upp till 3 veckor efter behandling. 
Baggen bör därför hållas i karantän på stall tre veckor efter behandling. 
Valbazen® har endast effekt mot de vuxna flundrorna och om detta preparat används kan 
avmaskning ske tidigast ca 3 månader efter installning. Baggen ska inte släppas ut på bete 
förrän tidigast 2 veckor efter avmaskning. Observera att förhöjd dos (4 ml/10 kg) ska 
användas. 
Mer information om våra karantänsrutiner och stora leverflundran finns på 
www.gardochdjurhalsan.se 

 
 

Karin Lindqvist Frisk, Djurslagschef Får 0761-298 189 

 

 



INVESTERA I RÅDGIVNING – DET LÖNAR SIG!

Vårt arbete ger resultat! 
Ring oss så berättar vi mer.

Kontakta Karin Lindqvist Frisk på 046-32 58 85  
karin.lindqvist.frisk@gardochdjurhalsan.se

Bättre lammtillväxt  •  Ökad lammöverlevnad  •  Parasitstrategier  •  Ökad lönsamhet 

www.gårdochdjurhälsan.se
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Vi hjälper dig att få fram 
det bästa av dina skinn!

Vi levererar med stor 
noggrannhet och hög kvalitet 
– det har vi gjort sedan 1989!

gediget hantverk - personlig service

www.donniaskinn.se

Lammskinn
Fårskinn

Nöthudar  

• Beredning     

• Färgning

• Försäljning

Sommavägen 17, 573 41 Tranås   
0140-56355 • info@donniaskinn.se

Även i år gäller 
den 5 oktober som 
sista datum för att 
hinna få hem sina 

skinn till Lucia



Vill du veta mer, kontakta din lokala säljare eller ring vår kundtjänst på 0771-111 222.

www.lantmannenlantbruk.se

Grovfoderbrist?
Dryga ut foderstaten med 

Galant Grov
Galant Grov är ett specialdesignade kraftfoder 
som kan användas till får och nötkreatur.

Förutom protein, stärkelse och fett tillför 
också Galant Grov en väl avvägd mängd fiber 
och fiber som ger förutsättningar för en god 
vomfunktion. 

Med Galant Grov kan grovfodergivan 
sänkas betydligt, utan att produktion eller 
vomfunktionen äventyras.

- Fårgrindar
- Foderhäckar
- Rundbalsgrindar
- Fodertråg
- Vågutrustning

Tillverkat på Gotland med
svensk kvalité.
Välkända, praktiska och
specialanpassade produkter. 

Utformade i samarbete med
fårägare sedan 1960-talet.

Vi har det Du behöver!

Vi finns på plats under auktionsdagen.
Siltbergs Smide 0498-48 01 44 - www.siltbergs.se



Vi på Knarrhult är stolta över våra produkter och vårt mål är att kunna 
leverera ett kvalitetssystem som fungerar, år efter år, i din vardag 
som fårägare.

Du är välkommen att höra av dig med frågor och förslag. Surfa gärna in 
på vår hemsida för att läsa mer om priser och produkter.

www.knarrhult.se 
info@knarrhult.se  010-10 10 10 670

Vi på Knarrhult är stolta över våra produkter och vårt mål är att kunna 
leverera ett kvalitetssystem som fungerar, år efter år, i din vardag 
som fårägare.

Du är välkommen att höra av dig med frågor och förslag. Surfa gärna in 
på vår hemsida för att läsa mer om priser och produkter.

www.knarrhult.se 
info@knarrhult.se  010-10 10 10 670



Kanalg.4 Tel 0140-100 50 info@tranas-skinn.se www.tranas-skinn.se
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    1 9 1 7 - 2 0 1 7

Hantverk & Tradition

Vi känner stolthet över att vi fortsätter på samma plats där  
Skinn-David startade 1917. Med kunskap och erfarenhet 
vill vi bygga vidare på samarbetet med alla våra kunder.

Hundra år av  
skinnberedning  
i Tranås

Vi gratulerar årskamraten  
och vår samarbetspartner inom näringen.

Svenska Fåravelsförbundet
R

1917 – 2017

Vi på Knarrhult är stolta över våra produkter och vårt mål är att kunna 
leverera ett kvalitetssystem som fungerar, år efter år, i din vardag 
som fårägare.

Du är välkommen att höra av dig med frågor och förslag. Surfa gärna in 
på vår hemsida för att läsa mer om priser och produkter.

www.knarrhult.se 
info@knarrhult.se  010-10 10 10 670



Vi är bra för din lammaffär!
Slakt, förmedling, krediter eller rådgivning

Telefon 0771 - 500 500 ~ www.hkscanagri.se ~ se.hkscanagri@hkscan.com

Affärsområdeschef Gris
044 - 19 40 39

goran.nilehn@hkscan.com

Göran Niléhn
Affärsområdeschef Lamm

044 - 19 40 63
elisabeth.svensson@hkscan.com

Elisabeth Svensson
Affärsområdeschef Nöt

018 - 16 75 77
jakob.danielsson@hkscan.com

Jakob Danielsson

Fanny Hjalmarsson
0511 - 251 81

fanny.hjalmarsson@hkscan.com

Louise Ryberg
070 - 555 20 64

louise.ryberg@hkscan.com

Lars Nilsson
018-16 75 19

lars.nilsson@hkscan.com

Josefin Back
018 - 16 75 06

josefin.back@hkscan.com

Hans Larsson
013 - 23 46 23

hans.larsson@hkscan.com

Rune Elebring
013 - 23 46 25

rune.elebring@hkscan.com

Sophia Isberg
013 - 23 45 26

sophia.isberg@hkscan.com

Frida Ljung
044-19 40 81

frida.ljung@hkscan.com

Bengt Danielsson
0522-66 55 27

bengt.danielsson@hkscan.com

Cajsa Aaby-Ericsson
044-19 40 22

cajsa.aaby-ericsson@hkscan.com

Kristina Atterback
044-19 40 57

kristina.atterback@hkscan.com

Lars Svensson
044 - 19 41 11

lars.r.svensson@hkscan.com

Anna Månsson
044 - 19 41 09

anna.mansson@hkscan.com

Claes Ljungqvist
0511 - 253 81

claes.ljungqvist@hkscan.com

VÅR KOMPETENS - DIN TRYGGHET
Ackred. nr 1953

Provning 
ISO/IEC 17025

kollamasken är ett provtagningskit som
innehåller allt du behöver när du vill 
kontrollera parasitstatus i besättningen.

Läs mer om fårprovtagning på www.vidilab.se
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Använd Avelskompassen! 
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Vi tillverkar gärna en 
gårdsanpassad blandning 

om ni önskar.

Ring för närmaste återförsäljare.
Tel. 011-87503  www.wiromin.se

Specialist på 
fodertillskott för djur

Svensktillverkat mineralfoder
 för dagens och morgondagens 

lantbrukare.

 • vitamintillskott
 • energifoder
 • elektrolytbalans
 • mag/tarm-tillskott
 • saltsten 
 • Wiroslick - vitamineserad mineralsten

Vi har även:

EkoMin & Wiromineral  
Ditt bästa val

EkoMin & Wiromineral  
Ditt bästa val

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årets Fårföretagare 2018 
 

Livdjursförsäljning 
 

Gårdsbutik  
 

Jenny Andersson  
Kjell Nilsson 

0498/32048 eller 070/4712999 

info@grautegard.se   grautegard.se 

 



018-660500 kontakt@johanhanssonse www.johanhansson.se
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Att tvätta får  
förr i tiden 

Så här gick det till i 
1800-talets Småland, 
då tvättades fåren för 
att ullen skulle vara ren 
vid klippningen. Kanske 
någon som tvättat 
baggar inför 
riksbedömning och 
auktion känner igen 
sig?  

Ur ”Sjösåsboken” 1948, 
muntliga berättelser 
insamlade och 
nedtecknade av J A Göth. 

Nästan varenda by hade ett 
gemensamt ”fårkar” gjort av ek 
eller fur och med grova 
träband på. När fåren skulle 
tvättas, bars karet fram, 
ställdes på ladugårdsbacken 
och fylldes i det närmaste med 
vatten, som togs ur brunnen. 
Under tiden kokades det 
vatten i stora kittlar och grytor, 
och karet fylldes tills vattnet 
blev lagom varmt. Termometer 
fanns ju ingen i byn, mej 
veterligt, men de gamla 
mororna hade den blottade 
armen till termometer. Det var 
bara att hålla ned armen i 
vattnet, och om det varken 
kändes värme eller köld på 
armen, så var det lagom. 

Att tvätta får för en person var 
omöjligt. I synnerhet första 
gången ett får kom i karet blev 
det så nära vansinnigt som 
möjligt. Var det så gott om folk 
gården att de kunde bli fyra, så 
var det bäst. I så fall kunde de 
ha två får i karet på en gång. 
När allt var i ordning, de 
arbetande kvinnfolken hade 
tagit av sig tröjorna och var 
klädda i bara särken, ett rött 
”lystöcke” (livstycke) och en 
kjol samt med en grov säck 
knuten runt magen, gick ett 
par av dem in i fårkätten, tog 
var sitt får i famnen och bar ut 
det. Än var ju fåren någorlunda 
lugna, fast både de tagna och 
de som var kvar i kätten bräkte 
som om det gällt livet. Men så 
snart de sänkts ned i karet blev 
det illskrik och våldsamma 
försök att komma upp. Fast en 
person höll ett säkert tag i 
ullen på fårets bakdel, och den 
andre höll fårets huvud med 
bägge händer, hände det att 
ett kraftigt får tog ett hopp och 
slet ikull de båda fruntimren. 
Med några skutt var det inne i 
ladugården och hoppade över 
balken in till de andra 
gaphalsarna, som inte kände 
igen den blöta kamraten utan 
kostade på den några 
fårskallar. 

Men i regel höll fruntimren det 
de fått tag i. De långhåriga 
pälsarna ruskades om en lång 
stund, och när man inte ansåg 
sig kunna göra mera vid dem, 
så lyftes de upp och släpptes i 
gärdet eller i fåramarken. Nu 
skrek fåren ännu värre, och 
ristade sig så att det blev en 
regnbåge omkring dem ifall 
solen sken. Så slogs de ett tag, 
och så blev nästa får färdigt 
och släpptes ut till de andra. 
Ju färre får det blev i kätten, ju 
värre skrek de, och ju fler det 
blev ute, ju värre skrek de och 
slogs. Men till slut var alla 
tvättade, och så gav hela 
skocken sig iväg, genom 
busksnår och över stenrör, 
bäst det var kunde hela 
skocken stanna och det blev 
allmänt slagsmål en stund. 

De äldsta lammen, som fötts 
på vintern, tvättades också. 
men ”bytingarna”, som kommit 
till under sommaren, fick vara 
otvättade. Medan det där 
varade hade vi småungar 
ofantligt roligt. Det skulle inte 
ha fallit oss in att gå därifrån 
förrän fåren hade lugnat ner 
sig och börjat äta. Vad vi mest 
beundrade var att fårens 
skallar höll. Får slogs ju i regel 
inte, men klippningsdagen 
slogs de allmänt. Det hände, 
att en av de små bytingarna 
fick sig en smäll på sidan, så 
han rullade många varv. Det 
blev jämmer, tills han hade fått 
tag i sin mor och fått sig en 
tröstetår.  
Under tiden hade någon av 
manfolket hackat torrt ”fåraris” 
(de avätna lövkärvarna) och 
med det riset ströddes det 
tjockt i fårkättarna. Där fick 
inte strös med granris eller 
annat bynk som kunde fastna i 
ullen på fåren, som skulle 
klippas.  

När tvätten var slut bars 
vattnet ut på någon kålsäng 
eller någon mager jordbit som 
man ville ha gödslad. Det 
vattnet var nog den bästa 
gödsel som fanns.
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Hitta din lokala agriasäljare på agria.se
eller ring oss på 0775-88 88 88.

Agria Djurförsäkringar är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

Auktionserbjudande

20% RABATTpå ny försäkring

För bagge och besättning

Om du på auktionsdagen tecknar försäkring för dina får hos Agria får du 20% rabatt

   på enskild försäkring och 30-50% rabatt på besättningsförsäkring, beroende på

           om du är ansluten till Gård och Djurhälsas PLUS-program eller ej.

   Vi finns på plats hela auktionen, välkommen till vår monter så berättar vi mer!

                      Eller ring Göran Nästorp 070-517 86 86
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2018 är ett svårt och tufft år för landets 
fårägare men det kommer ett nytt år.  
Vi måste se framåt!

Vi måste hjälpas åt att hålla produktio-
nen uppe. Börja med att investera för 
framtiden, köp en bra bagge under auk-
tionen, baggen är halva besättningen!

Tappa inte hoppet!

www.faravelsforbundet.com

Svenska Fåravelsförbundet 
arbetar för en långsiktig 
svensk lammproduktion.

Svensk fårskötsel är etisk, 
skapar öppna landskap och 
arbete, och förser Sveriges 
befolkning med livsmedel, 
skinn och textilier.

Gå med i Svenska Fåravels-
förbundet och hjälp till att 
öka den svenska fårnäringen.


