
BAGG- 
AUKTION 

 

i Suderbys Ridhus, Sjonhem 
lördagen den 30 september 2017 

 
 

 

 

 

Till försäljning 
10 äldre baggar  gotlandsfår  

1 äldre bagge leicester  
45 bagglamm gotlandsfår  

 
 

Ta med katalogen till auktionen 
 

 
Namn______________________ 

 

OBS! 
Hälsodeklarationer 

längst bak i katalogen 



Till dig som köper bagge på auktion för första gången 
 

Förberedelser 

Veckan innan auktionen kan man studera baggarnas uppgifter och härstamning i Elitlamm. 
Där kan du även testa släktskap med dina egna djur. Uppgiftena finns också i baggkatalogen 
och under auktionsdagens förmiddag finns möjlighet att gå runt och titta på djuren. 

På auktionen 

Börja med att anmäla dig som köpare vid Fåravelsföreningens bord. Du fyller i en blankett 
med dina kontaktuppgifter och får en skylt med ett nummer på. Nummerskylten använder du 
vid budgivningen. Om du vunnit budet så visa tydligt upp ditt nummer för auktionisterna. 

Efter auktionen 

Baggarna betalas på kontoret en trappa upp. Du får ett kvitto på betalningen. Hämta din fina 
bagge som först ska avmaskas av veterinär. Därefter visar du kvittot vid utpassagen och får 
med dig ett kuvert med baggens handlingar. 
 

Lycka till med nyinköpet!  
 

De bästa baggarna säljs på auktion 
Varför köpa grisen i säcken och betala mer för en bagge som inte klarat 
kriterierna för att komma med på auktionen, istället för att köpa en 
kvalitetsbagge till ett bra pris, och på köpet få känna atmosfären och 
tjusningen i att gå på baggauktion och träffa kollegor? 
Alla baggarna på Gotlandsauktionen är hälsodeklarerade, 
veterinärbesiktigade samt kommer från MV-fria och fotrötecertifierade 
besättningar som är med i Elitlamm Avel. Priserna varierar, men det har 
alltid gått att få en bagge med sig hem för omkring 4 000 kr. 

 
Kontaktpersoner för auktionen 

 
Eva Twengström  0708-49 02 45 
Maria Ericson  0737-19 37 35  
Björn Eriksson  0736-00 27 84  presskontakt 
Marianne Nobell  0704-95 80 68 
Roland Peterson  0704-86 44 22 
Ann Ahlqvist 0706-52 83 77 
Jan Näslund 0704-71 70 08 annonsansvarig 
Mona Staflin 0725 62 23 98 annonsansvarig 
 

 
 

              



Välkomna 
 

till baggauktion 
i Suderbys r idhus, Sjonhem 

 

lördag 30 september 
 
 
 
Program 
 
08.00–09.00  Baggarna ställs in 
 
09.00–12.30 Visning 
 
11.30–12.30 Lunch 
 
12.30 � Anna Törnfelt, ordförande i Gotlands  
  fåravelsförening, hälsar alla välkomna 
 � utdelning av priser 
 
12.45 Auktionen startar 
 Auktionister: Kjell Nilsson och Björn Eriksson 
 
 �� Suderbys ridhus serverar kaffe mm från kl 09.00 
 
 �� Utställningar 
  

 
Lunchmeny 

 
Lammgryta med Smak av Gotland,. 

Pris 120 kr 
 

Lunchen sponsras delvis av  
Gotlands Slagteri AB 

 



Baggauktion i Sjonhem, Gotland 2017 
 
Information till säljare 
 
Veterinärbesiktning av baggarna sker vid ankomst innan djuren vägs in. Djuren skall då vara 
fria från tecken på smittsam sjukdom eller ohyra, missbildningar, tydliga exteriöra fel och i 
övrigt i god kondition. Samtliga baggar kommer att veterinärbesiktigas innan de får tillträde 
till auktionslokalen. Konstateras avvikelser i samband med besiktningen finns risk att 
djuret/djuren från aktuell besättning/samtransporterade djur inte får tillträde till auktionen. 
Veterinär tar i samråd med auktionskommitté beslut och har rätt att utesluta djur från 
auktionen. Alla djurägare uppmanas att undersöka sina djur samt inspektera klövarna hemma 
på gården innan de lastas på transporten till auktionen. Baggarna ska ha tillgång till grovfoder 
under dagen. Medtag måttliga mängder. Säljarbesättningen ansvarar för upplockning efter 
auktionen. Vatten bör erbjudas baggarna, ett vattenspann ska finnas per besättning. 
 
 

Kom ihåg 
• Fullständigt ifyllt (inkl registreringsnummer) transportdokument ska finnas, lämnas 

vid incheckning 
• Baggarna ska ha med sig halsrem samt grimskaft som följer med vid köpet 
• Djuren ska vara märkta enligt SJVs föreskrifter om märkning, dvs ett godkänt märke i 

vardera örat där produktionsplatsnummer och individnummer finns angivet 
• Kontrollera klövarna på dina djur före auktionen 
• Installning av baggar kl 8.00–9.00 

 

Efter  auktionen 
• Registrera försäljningen av din/dina baggar i Elitlamm – många använder 

stalljournalen som är kopplad till Elitlamm och registrering ska ske inom 7 dagar. 
Försäljningen registreras i Elitlamm direkt till köparen. Köparens SE-nummer får du 
uppgift om i samband med avräkningen. 

• Gå över till Förhandsgranskningen i Stalljournalen och ändra mottagare. Det ska vara 
baggauktionens SE-nummer, SE231344 som är mottagare. I Stalljournalen ska djurets 
förflyttning stämma med hur djuret har förflyttats i verkligheten och därför ska djuret 
föras till baggauktionens SE-nummer. 

• Transporten ska också rapporteras till SJVs förflyttningsdatabas (från ditt eget 
produktionsplatsnummer till SE231344). 

 
För att täcka omkostnader vid auktionen uttas av säljarna en provision på 6 % och av köparna 
en provision på 2 % av slutpriset. För återropat djur uttas samma provision.   
 
Vänligen respektera att auktionsvillkoren även gäller för ev. osålda baggar som byter ägare på 
auktionsplatsen efter att auktionen är avslutad. 
 
 

  



Information till köpare 
 
Alla köpare ska registrera sig för att få nummerbrickan som används vid budgivning. 
Minipriset för baggar är 4 000 kr. På inropspriset tillkommer moms samt en provision på 2 %.  
 
När auktionen är  avslutad ska likvid erläggas på auktionskontoret en trappa upp. Betalning 
med betalkort eller Swish, nr 123 122 33 38. Om ni vill betala med Swish – kom ihåg att 
ändra till en tillfälligt höjd beloppsgräns med banken. Vi kommer inte att hantera kontanter i 
år. Kvittot visas vid utcheckning. Där får du också härstamningsbevis och riksbedömnings-
protokoll i original samt transportdokument som ska kompletteras med transportör och 
bilens/släpets registrerings-nummer. Baggarna avmaskas av veterinär innan utpassagen. Läs 
också om Gård & Djurhälsans råd vid inköp av livdjur på annan plats i katalogen. 
 

Vi ber de gotländska köparna att lämna företräde i betalkön till våra gäster från 
fastlandet. Hjälp gärna till att städa under tiden. De som vill ha direktreglering ber vi 
vänta till sist. 

 
Säljarna av baggar kommer att rapportera försäljningen i Elitlamm så snart de fått uppgift om 
vem som är köpare av respektive bagge.  

• Köparna kan därefter föra över nya baggen/baggarna till egna besättningen i Elitlamm. 
Du som köpare ser det på din förstasida i Elitlamm i rutan Att göra. För in djuret i 
Elitlamm.  

• Gå över till Förhandsgranskningen i Stalljournalen och ändra leverantören. 
Leverantören ska vara baggauktionens SE-231344. I Stalljournalen ska djurets 
förflyttning stämma med hur djuret har flyttats i verkligheten och därför ska djuret 
komma från baggauktionens SE-nummer. 

• Kom också ihåg att rapportera förflyttningen i SJVs förflyttningsdatabas (från SE-
231344 till ditt eget produktionsplatsnummer).  

 
Övrigt 
 
Längst bak i katalogen finns Hälsodeklarationer från samtliga säljarbesättningar.  
 
För uppstallning av baggar kontakta Gerd Jansson, 0705-352827. 
 
Produktionsplatsnummer för  baggauktionen i Sjonhem är  SE-231344. 
 
Samtliga baggar säljs i befintligt skick. Fel eller anmärkningar på djuret föranleder inte något 
ansvar från auktionssamordnarens sida. Om en bagge är avelsoduglig skall köparen senast den 
15 maj följande år anmäla detta till säljaren. Säljaren är då skyldig att återta baggen och 
återbetala köpeskillingen om ej annan överenskommelse träffas mellan parterna. Ansvaret för 
anmält djur är säljarens fram till klubbslaget, varefter det övergår till köparen. 
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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 
 

 

 

 

mailto:karin.lindqvist.frisk@gardochdjurhalsan.se


SAMMANSTÄLLNING ÖVER SÄLJARE 

Besättning   Öronnummer  Helhet Katalognr 

SE 51623 ANSARVE   17161  4 31 
Jenny Granlund 
KRAV        
0702-80 48 47 
 
 
SE 3759 BENDES   SE43319-13052  4 3 
Göran Bylund   17067  4 43 
KRAV        

0708-20 78 82 
 
 
SE 30571 EKASTIGA   SE1369-14224  4 10 
EU-ekologisk   17129  4 36 
Eva& Emelie Nilsson   17081  4 42 
0703-05 71 72,0738-18 18 16  17154  3 55 
 
 
SE 3011 ENGE   17020  4,5 21 
Ylwa & Per-Johan Eriksson  17052  4,5 22 
0705-51580 79   17009  3 54 
 
 
SE 77058 ERIC-ANDERSGÅRDEN  17018  4,5 17 
Johan & Caroline Bröjer  17027  4,5 23 
0706-49 47 70   17020  4 45 
0706 49 47 20 
 
 
SE 3425 FÄTTINGS   17169  4,5 16 
KRAV    17044  4,5 25 
Björn Pettersson   17136  4,5 26 
0702-37 18 22   17160  4 32 
    17182  4 33 
    17161  4 51 
    17029  3 53 
 
 
SE 43319 GANNARVE   17170  5 14 
Marianne & Lars Nobell  17093  4,5 18 
0704-95 80 68   17299  4,5 19 
 
 
SE 3508 GRAUTE   17110  4 38 
Kjell Nilsson    17021  4 48 
0704-71 29 99       



SAMMANSTÄLLNING ÖVER SÄLJARE 

Besättning   Öronnummer  Helhet Katalognr 

SE 16993 GRÄSLJUNGA  17061  5 12 
KRAV    17053  4 28 
Annika Pettersson       
0708-33 09 19 
 
 
SE 214836 HALLGÅRDS  16017  4,5 8 
Suneson & Schwan AB      
0722-30 86 77  
 
 
SE 44402 HAMRE   14367  4 1 
Roland Peterson   17318  4 29 
0704-83 44 22   17363  4 40 
 
 
SE 2310 HARBY   17045  4 34 
Bengt Pettersson       
0480-50108 
 
 
SE 71359 KÅLMANS   16003  3 7 
KRAV 

Peter Ljunggren       
0705-49 12 68 
 
 
SE 697 KÄLDER   17134  4,5 20 
Olle Johansson   17023  4 47 
0708-48 12 49       
 
 
SE 45864 KÄRNE GÅRD  17070  4 37 
KRAV        
Linda Kullander       
0737-28 33 92 
 
 
SE 818 LÖVSTA   17036  4,5 27 
KRAV    17037  4 41 
Gotland Grönt Centrum  17052  4 50 
Anna Törnfelt       
0737-07 29 45       
 
 
 



SAMMANSTÄLLNING ÖVER SÄLJARE 

Besättning   Öronnummer  Helhet Katalognr 

SE 201127 NORS NALLEVERKSTAD  SE86498-15050  4 11 
Vibert & Inga-Greta Nilsson      
0722-529282       
 
 
SE 77344 OLLAJVS   SE43319-13194  4,5 5 
Anna Törnfelt & Jörgen Olsson  17270  4 35 
0737-07 29 45       
 
 
SE 870 SINDARVE   SE43319-14202  5 4 
KRAV    15240  4,5 6 
Eva Twengström & Mats Pettersson 17255  4,5 24 
0708-49 02 45   17322  4 46 
 
 
SE 3434 SKINNARVE   04075  4 2 
KRAV    SE870-14056  4,5 9 
Maria Ericson   17119  4 52 
0737-19 37 35   17001  3 56 
 
 
SE 64580 STOREGÅRD   17317  5 13 
KA Lantbruk    17194  4,5 15 
0733-34 17 23   17298  4 44 
 
 
SE 40944 ZAKRISGÅRDEN  17016  4 30 
Ingela Zakrisson   17048  4 39 
0702-52 77 17   17017  4 49 
0705-42 04 54       







VAD SÄGER HÄRSTAMNINGSBEVISET? 

1) Datum för utskrift. Avelsvärdena 

beräknas 2 ggr/år. Se efter att H-

beviset är färskt 

2) Elitlammskod – kan användas för att 

få fram fler uppgifter om baggen i 

Elitlamm 

3) Baggens ID-nr 

4) Rastillhörighet 

5) Härstamning 

6) Baggens födelsedata  

 

 

7) Baggens verkliga vikt vid 

mönstringstillfället (ej korrigerad för 

ålder, kullstorlek mm) 

8) Baggens resultat på gårdsmönstringen 

9) Om baggen har egna avkommor syns 

medeltalet för dem här 

10) Faderns mönstringsresultat och 

medeltal för hans avkommor 

11) Moderns mönstringsresultat och 

medeltal för hennes avkommor 

12) Resultat i födelsebesättningen det år 

baggen föddes. 

 

 

13) Baggens avelsvärden – 100 är medeltalet för alla lamm av samma ras som är födda 1–5 år 

bakåt i tiden. Avelsvärden beräknas 2 ggr/år 

A) Avelsvärde för kullstorlek fr o m  2:a lamningen 

B) Födelsevikt (direkt) – baggens direkta påverkan på födelsevikten 

C) Födelsevikt (maternell) – modersegenskapernas påverkan på födelsevikten 

D) Avelsvärde för tillväxt (direkt) till mönstring  

E) Avelsvärde för tillväxt (maternell) till mönstring – tillväxt som beror på modersegenskaper 

tex mjölkproduktion 

F) Avelsvärde för tillväxt till slakt 

G) Avelsvärde för kroppsbedömning vid mönstring 

H) Avelsvärde för klassning vid slakt 

I) Avelsvärde för fettklass vid slakt 

J) Avelsvärde för färgnyans – under 100 är ljusare än medelvärdet och över 100 är mörkare 

K) Avelsvärde för färgpoäng 

L) Avelsvärde för lockstorlek – under 100 är mindre lock än medelvärdet och över 100 är större 

M) Avelsvärde för lockpoäng 

N) Avelsvärde för pälshårspoäng 

O) Avelsvärde för helhetspoäng päls 

 

14) Säkerhet – ett värde mellan 0 och 1. Ju högre, desto säkrare avelsvärde. Siffran stiger med 

ökande antal avkommor 

15) Avelsvärden för baggens far 

16) Avelsvärden för baggens mor 

17) Uppfödare och nuvarande ägare 









































































































































































 

 

 

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

 

Tolkningshjälp Hälsodeklaration 

Syftet med hälsodeklarationen är att köparen ska informeras om hälsoläget i säljarbesättningen och 

utifrån denna kunna bedöma om köp är lämpligt, alternativt vilka försiktighetsåtgärder som behöver 

vidtagas. Den bedömningen måste göras utifrån förhållandena i köparbesättningen, t.ex. är förekomst av 

en specifik parasit utan resistens inget hinder om den redan finns i köparbesättningen. Begär att få en 

hälsodeklaration innan du åker till säljaren för att hämta djuren. Då kan du i lugn och ro gå igenom den 

och begära förtydliganden om det är några oklarheter. Rådfråga alltid Gård & Djurhälsan eller din 

veterinär vid tveksamhet. 

 

MV: Köp aldrig djur från en besättning som har lägre status än Din egen. 

 

Fotröta: Följ alltid Klövkontrollens rekommendationer om fotbad vid karantän. 

 

Träckprover och parasiter: Om inte träckprov tas innebär det att parasitstatus i besättningen är 

okänt och då avrådes från köp. Kontroll efter avmaskning innebär att man tar ett träckprov och 

sedan avmaskar fåren varefter man tar ett nytt träckprov 7–10 dagar efter avmaskningen. I det sista 

träckprovet ska då inga parasitägg påvisas. I de fall ytterligare utredning gjorts noteras detta på 

kommentarsraden. Vid misstänkt eller konstaterad förekomst av resistenta parasiter i säljarbesättningen 

avråds från inköp. 

Vid införsel av djur från en annan besättning finns alltid risk för introduktion av ny parasitsmitta. 

Undvik därför i möjlig mån att köpa djur från besättningar som har nya parasitarter du inte redan har  

på din gård.  

 Observera att det är viktigt för bedömningen av Stora Leverflundran att slakteriet lämnar uppgift om 

sjukdomsregistreringar. 

 

Orf: Har Du inte orf i Din besättning bör Du vara försiktig med inköp från besättningar som har det.  

 

Löss: Finns lus i säljarbesättningen måste Du självklart vara extra noggrann med avlusning i karantän. 

 

Djurkontakter i säljarbesättningen: Har säljarbesättningen mycket kontakter med andra 

besättningar ökar det risken för smitta, särskilt om djur importerats. Om säljarbesättningen inte själv 

tillämpar karantänsbehandling enlig G&D:s rekommendationer innebär det en ökad risk. 

 

Andra sjukdomssymptom: Finns uppgift om hosta, klåda, diarréer var noga med att fråga om 

orsaken. 

 















































 
Gotlands fåravelsförening  
hälsar nya medlemmar välkomna 
 
 
 
 

 
Föreningen arbetar för god djurhälsa och god djuromsorg samt ökad lönsamhet i 
lammproduktionen. Vi erbjuder kurser och seminarier om bl a lamningshjälp, pälsmönstring 
och klövvård. Vi anordnar också studiebesök och studieresor. Föreningen arrangerar den 
årliga baggauktionen på Gotland. Information om aktiviteter sker genom medlemsutskick 
under året. 
 
Gotlands Fåravelsförening har över 170 medlemmar och är ett distrikt inom Svenska 
Fåravelsförbundet som har ca 2 500 medlemmar. Svenska Fåravelsförbundet är en 
intresseorganisation för hela näringen och företräder såväl stora som små fårägare. Svenska 
Fåravelsförbundet arbetar för att höja kvaliteten i vid bemärkelse i näringen och för att stärka 
lammnäringen både på marknaden och bland beslutsfattare och konsumenter. 
 
Medlemsförmåner 
Medlemmar i Gotlands fåravelsförening handlar bl a foder, lammnäring, grindar, stängsel och 
stolpar billigare. Klippstol, mönstringsbord och tackvändare finns att hyra. 
 

Läs mer på www.faravelsforbundet.com  
distrikt Gotland 

 
 
 
 

Gotlands fåravelsförenings styrelse 2017 
 

Ordförande 
Anna Törnfelt, Alskog, 0737-07 29 45 

Vice ordförande 
Eva Twengström, Hemse, 0708-49 02 45 

Kassör  
Elisabeth Allard, Anga 0706-64 80 21 

Sekreterare 
Ulla Larsson, Halla, 0702-20 41 36 

Ledamot 
Jan Näslund, Gothem 0498-34 193 

Suppleant 
Ingegerd Sahlsten, Follingbo 0738-18 01 89 

Suppleant 
Mona Staflin, Kräklingbo 0498-53 900 

Suppleant 
Peter Ljunggren, Burs 0498-21 64 84 

 




