
BAGGAUKTION 
i Suderbys Ridhus, Sjonhem 

lördag den 25 september 2021 

Till försäljning 
7 äldre baggar gotlandsfår 
44 bagglamm gotlandsfår 

en tacklammsgrupp om 3 djur 

Veterinärbesiktning och installning  kl 8.00-9.00 
Visning av djuren från   kl 9.00 
Utställare 
Charolaisgruppen grillar utomhus 
Auktionen börjar kl 12.30

Tänk på smittskydd för både folk och får. Vi uppmanar besökare att 
visa hänsyn och hålla avstånd. Ingen läktare kommer att finnas i år så 

det är ett begränsat antal sittplatser. 

Ta med katalogen till auktionen 

Namn______________________



 
 

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. Uppgifterna 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 i sekretariatet. Du får ett kvitto på betalningen. Hämta din fina bagge, 
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, i stället 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 5 000 kr. 

 
Kontaktpersoner för auktionen 

 
Eva Twengström  0708-49 02 45 
Maria Ericson  0737-19 37 35  
Björn Eriksson  0736-00 27 84  presskontakt 
Roland Peterson  0704-83 44 22 
Ann Ahlqvist 0706-52 83 77 
Maja Wikström 0709-78 96 66 

 
 

 
              



Välkomna 
till baggauktion 

i Suderbys ridhus, Sjonhem 

lördag 25 september 

Program 

08.00–09.00  Baggarna ställs in 

09.00–12.30 Visning 

12.30 Anna Törnfelt, ordförande i Gotlands  
 fåravelsförening, hälsar alla välkomna 

utdelning av priser 

12.45 Auktionen startar
Auktionister: Kjell Nilsson och Björn Eriksson 

Utställare finns på plats 

Charolaisgruppen 
grillar hamburgare 

utomhus i år! 



SAMMANSTÄLLNING ÖVER SÄLJARE 2021      Sid 1 (2) 

Besättning    IdNr  Helhet  KIX  PIX  RIX  Katalognr 

SE 16594 ALLTIDHULT   21022  4,5  1  5  4  19 
KRAV      21003  4,5  19  23  28  26 
Marie Charlotte Hertsius  21010  4  9  22  22  37 
0703‐26 82 28    21037  4  13  20  23  45 
 
 
SE 3011 ENGE    21042 i tacklammsgrupp  9  13  15  13 
Per‐Johan Eriksson    21052 i tacklammsgrupp  10  7  11  13 
0705‐15 80 79    21064 i tacklammsgrupp  ‐1  5  3  13 
      21005  4,5  ‐1  16  13  15 
      21029  4,5  5  11  11  16 
      21013  4  17  6  12  30 
      21006  4  ‐1  6  5  38 
      21017  4  11  9  12  39 
 
SE 3425 FÄTTINGS    3508‐18217  4,5  23  22  29  2 
KRAV      21079  4  12  32  31  36 
Björn Pettersson     
0498‐265002   
 
SE 262552 GANNARVE GÅRD  21053  5  11  32  31  9 
KRAV      21068  5  13  33  33  12 
Marko Martinsson    21003  4  ‐5  23  16  46 
0793‐40 69 14    21005  4  14  28  29  48 
      21025  4  21  30  34  50 
 
 
SE 3508 GRAUTE    21548  4,5  23  6  16  20 
Jenny Andersson & Kjell Nilsson  21575  4,5  10  12  14  21 
0704‐71 29 99    21451  4  23  15  23  32 
      21571  4  14  12  16  33 
      21264  4  1  22  19  51 
 
SE 214836 HALLGÅRDS  214836‐19003  4  4  13  12  6 
Ebba Schwan    21010  4  16  15  19  28 
0722‐30 86 77    21011  4  10  17  18  44 
 
 
SE 61495 LINDHOLMEN  20045  4  7  27  25  1 
KRAV      3199‐20150  4,5  6  16  16  4 
Helen & Benny Averpil  21041  4,5  2  33  28  24 
0708‐63 54 07    21098  4,5  1  29  24  27 
      21030  4  17  21  25  34 
 
SE 818 LÖVSTA    21048  4,5  6  25  23  22 
Gotland Grönt Centrum             
Hanna Cederlund               
0720‐70 71 66               



SAMMANSTÄLLNING ÖVER SÄLJARE 2021      Sid 2 (2) 

Besättning    IdNr  Helhet  KIX  PIX  RIX  Katalognr 

SE 77344 OLLAJVS    3425‐17182  4  8  15  16  5 
Anna Törnfelt & Jörgen Olsson  21147  4,5  7  28  26  25 
0737‐07 29 45               
 
 
SE 42418 PASSATORP   000130  5  1  20  17  10 
Agneta & Per‐Arne Lindälv  000131  4,5  1  23  19  14 
0707‐39 59 99               
 
 
SE 3507 ROMMUNDS    21323  4  28  10  21  31 
Björn Eriksson    21122  4  11  15  17  35 
0736‐00 27 84    21291  4  19  11  18  43 
      21140  4  17  16  21  47 
      21304  4  24  15  23  49 
 
 
SE 74136 RUSSHAGE    21037  4,5  ‐1  11  9  17 
Jonas & Karin Lövstedt             
0706‐66 89 16               
0730‐65 18 06               
 
 
SE 46428 SIGSARVE    21070  4  ‐5  28  21  42 
Curt & Lotta Niklasson             
0737‐59 89 58 
 
 
SE 870 SINDARVE    21044  4  13  44  41  29 
KRAV      21080  4  12  41  39  40 
Eva Twengström & Mats Pettersson           
0708‐49 02 45               
 
 
SE 3434 SKINNARVE    20166  4,5  18  12  18  7 
KRAV      21129  5  11  32  31  11 
Maria Ericson    21179  4,5  6  22  21  18 
0737‐19 37 35    21031  4,5  1  21  18  23 
 
 
SE 20704 SUDERBYS    43319‐18250  4,5  0  22  18  3 
Hanna & Erik Cederlund  21008  4  3  22  20  52 
0706‐49 61 08               
 
 
SE 21706 Väståkra    21137  5  2  21  18  8 
Peter Olsson  & Linda Jansson  21012  4  7  13  14  41 
0708‐50 85 87, 0702‐41 25 55             



 
 

Baggauktion i Sjonhem, Gotland 2021 
 
Information till säljare 
Om avvikelser från Djurägarförsäkran i samband med anmälan uppstått måste detta meddelas. 
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 i en transport 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. 
 
Försäkring 
Dina djur är försäkrade i Agria under transporten till auktionen. Försäkringen träder i kraft 
från och med ilastningen på hemgården för transport till auktionen, dock tidigast kl 00.00 
dagen före auktionen. Försäkringen gäller därefter på auktionsområdet dock längst fram till kl 
16.00. Vid återköp gäller försäkringen till avlastning hemma dock längst till kl 24.00 
auktionsdagen. 
 

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

vid incheckning 
 Baggarna ska ha med sig halsrem med ring 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. 



 
 

Viktig info till både säljare och köpare 
 
Vid anmälan intygar säljaren att besättningen inte har, eller misstänks ha, resistent 
Haemonchus. Om det sålda djuret under karantänstiden påvisas ha resistenta parasiter av 
Haemonchus, stora magmasken, medger säljaren att köpet får gå tillbaka, Köparen har då rätt 
att få tillbaka hela köpesumman av säljaren. 
 
Information till köpare 

 
Alla köpare ska registrera sig för att få nummerbrickan som används vid budgivning. 
Minipriset för baggar är 5 000 kr. På inropspriset tillkommer moms samt en provision på 2 %.  
 
När auktionen är avslutad ska likvid erläggas i sekretariatet. 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 hanterar inte kontanter. Kvittot visas vid utcheckning. Där 
får du också härstamningsbevis och riksbedömningsprotokoll i original, djurägarförsäkran 
samt transportdokument som ska kompletteras med transportör och bilens/släpets 
registreringsnummer. Baggarna är avmaskade av veterinär på auktionsdagens morgon. Vi 
rekommenderar att träckprov tas direkt samt efter 7-14 dagar. Läs också om Gård & 
Djurhälsans råd vid inköp av livdjur på annan plats i katalogen. 
 

Swishnummer 123 122 33 38 
 
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. 



Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88 
eller hitta din lokala säljare via agria.se

Försäkra din
nya bagge

Auktions-
rabatt

Prata med Annie Claésson på plats eller ring Göran Nästorp 070-5178686 direkt efter
auktionen och teckna försäkring så din nya bagge är försäkrad inför hemtransporten.
Då lämnar vi även 20% auktionsrabatt på enskild försäkring, och 30-50% på
besättningsförsäkring.



        2021-09-09 
           

 

Gård & Djurhälsan, tel Tel. 0771-21 65 00 
Mer information om våra karantänsrutiner  www.gardochdjurhalsan.se 

Gård & Djurhälsans råd vid inköp av bagge på 
baggauktionerna 2021  
 
Karantänsrutiner 
Den inköpta baggen bör hållas i karantän i minst 4 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.  
 

Magtarmparasiter 
I karantänen behandlas den inköpta baggen med Noromectin® eller motsvarande preparat. 
Karantänsrekommendationer för att förebygga spridning av parasiter, och framför allt spridning av 
resistenta parasiter, innebär att köparen tar ett träckprov för kontroll av utgångsvärdet i samband med 
avmaskningen följt av ytterligare ett träckprov 7 - 14 dagar senare för att kontrollera effekten av 
avmaskningen. Träckprov skickas till Vidilab, telefon 0171-44 12 60, www.vidilab.se 
 

Stora leverflundran 
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 
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 och 
Valbazen®. 
 
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. En dos av Fasinex 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 fyra 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.   
 

 



Ett glänsande förslag! 

Leicesterfåret är ett snabbväxande köttfår med 
god köttansättning. Med sitt silkiga, lockiga och 
glansiga pälshår är rasen också väl lämpad för 
ull- och pälsskinnsproduktion. Rasen är 
genomgående sund och har lätta lamningar. 
Rasen försvarar sin plats i fårproduktionen både 

som ren ras eller som korsningsalternativ inom päls och vit lantras. Ingen 
annan köttras kan sammanstaget uppvisa denna styrka!

Stöd Svenska Leicesterfårföreningen genom ditt medlemskap. 
Som medlem får du kontakt med andra seriösa uppfödare och du kan 
delta i utvecklingen av Leicesterrasen. Du blir medlem genom att sätta in 
300 kr för ordinarie medlem och 200 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 ordförande Birgit Sturesson tel: 0555-320 82, 070-234 2  82 
epost: birgit@agropd.se 

Avel blir bättre med Elitlamm!

Bättre för säljaren
Lättare för köparen





VAD SÄGER HÄRSTAMNINGSBEVISET? 





Distriktsveterinärerna Gotland arbetar med lantbrukets djur, 

hästar och sällskapsdjur och har beredskap för akuta sjukdomsfall 

och smittskydd – dygnet runt, året om. Vi kommer även ut på 

planerade besök för t ex besättningsutredningar, provtagning av 

maedi-visna, fotrötekontroller och villkorad läkemedels hantering 

på lantbrukets djur. Vi utför förebyggande och behandlande 

tandvård både på häst och smådjur. På vår egen moderna små-

djursklinik, som är utrustad med blodlab, digitalröntgen och 

ultraljud, utför vi medicinska utredningar och kirurgi. Här driver vi 

även foderbutik för smådjur. 

ROMA
Visbyvägen 49

622 54 Roma Kloster

Tfn 010-122 96 60

kund. @ .se



En bra vallhund spar många 
människors arbete 

Gotlands vallhundsklubb 
hjälper dig med din vallhundsträning 

Välkommen till oss 

Gotlands vallhundsklubb 
finns på Facebook! 

Jobbar du bara med får?
– Det gör vi också!

Tel: 0771-21 65 00

www.gårdochdjurhälsan.se

Läs mer om 

våra tjänster

på vår hemsida.

Telefonrådgivning varje dag, 
mellan kl. 9–12 och 13–15.
Gård & Djurhälsan, det enda företaget i Sverige med 
veterinärer och rådgivare som jobbar heltid med får.

Ulrika 

König
Annika 
Melin

Katarina 
Gustafsson

Emelie
Larsdotter

Karin 
Lindqvist-Frisk

Malin 
Bernard

Theo den 
Braver



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



Skinnarve Lantbruk AB 
 
 

Årets 
skinnbesättning på 

Gotland 2020 
 

Näst bästa  
besättning 2021 

 
 

 
 

Maria Ericson  Erik Siggelin 
   Tel.0737-193735  Tel. 0700-429181 



Markkartera!
Provtagning, analys, kartor och rådgivning. Allt du behöver för precisionsodling.

Frida Thomsson 0720-76 23 96
Britt Wolter 0720-70 96 06

Läs mer på markkartering.se och kontakta oss.

Hushållningssällskapet Gotland

Vi tar jordprov i alla dina fält och skickar in på analys. Alla provtagningar utförs med GPS så du 
kan jämföra värden år från år. Datan från dina fält syns när du loggar in på markkartering.se.

analyser samt en timmes rådgivning.

Vässa din kompetens!
Utbildning inom lantbruk

Lammproduktion Ekonomi och management

Måndagkvällar från 8 nov till 21 feb

grontcentrum.se/lammproduktion

En kvällskurs för dig som vill bli bättre 
på lamm.

• skötsel och foder
• djurhälsa och sjukdomar
• produktionssystem, stallar och djurmiljö
• reproduktion och avel
• djurvälfärd och djuretik 
• produktkvalitet och ekonomi
• landskapsvård och biologisk mångfald

grontcentrum.se/ekonomi-management

Lär dig om styrning och bli en mer 
framgångsrik företagare.

Måndagar och tisdagar 18 okt till 25 feb

• entreprenörskap 
• företagsekonomi
• ledarskap och personalfrågor 
• verksamhetsplanering
• företagsledning
• ekonomistyrning
• strukturerat förbättringsarbete

Sök senast 3 oktober!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Livdjursförsäljning 
Baggar och Gimrar av Gotlandsfår 
 

Vi säljer fårstängsel och 
stolpar 
 

Gårdsbutik  
Där någon firar 50 den 30/9 
 

Uppsättning och 
underhåll av stängsel 

Jenny Andersson  
Kjell Nilsson 

0498-32048   070/4712999 
info@grautegard.se  fb grautegard 

 

 

Ollajvs gård 
Försäljning av tack- och bagglamm av Gotlandsfår 

Välkommen att kontakta: 

Anna Törnfelt & Jörgen Olsson 

Alskog Ollajvs 510, 623 64 Ljugarn, tel. 073-7072945 

www.ollajvs.se 



ULL KÖPES! 

ULLKONTORET på Gotland är Sveriges 
enda storskaliga ulltvätteri. Vi köper vit, grå & 
brun ull av alla typer (utom Dorper) och 
betalar 15 kr/kg för färgsorterad ull fri från 
tovor, bukull och växtrester. Vissa raser kan ge 
mer betalt. 

Kontakta Hans Bulthuis på ULLKONTORET 
för att diskutera upphämtning på din gård. 
Tel 070-580 35 24 

PS. Vi söker även er som kan samla ull  
från granngårdar så vi kan hämta  
större mängder ull på en plats.

   www.ullkontoret.se    info@ullkontoret.se

www.stallmastaren.se • order@stallmastaren.se • 0510-204 45

För snabbare och säkrare dokumentation av 
dina djur använd Stallmästarens elektroniska             
öronmärke E23 för får tillsammans med läsaren 

Kontakta oss för mer information om våra           
produkter eller besök vår hemsida. 

Gårdsservice Gotland 
i Romakloster mitt på ön 

Vi har allt du behöver för fårskötseln, t.ex. fårsaxar, 
både hand- och elsax, halsremmar, stämpeldyna till 

baggar m m 

Gör ett besök och upptäck vårt breda sortiment 

Öppet vardagar 9–18, lördagar 9–1
Tel 0498-287160

Mobil 070-607 93 00 



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

www.facebook.com/donniaskinn

www.instagram.com/donniaskinn

För priser, leveranstider

och annan information se

www.donniaskinn.se



Vi på svenskt butikskött är stolta över att vara en del av Gotland. Från delaktighet i 
frågor om uppfödning till att vi sedan 2010 är majoritetsägare i gotlands slagteri och 
kan vara med och påverka kvaliteten hela vägen. Vi står också bakom konceptet smak av 
gotland som är kött från djur som fötts upp på öns ört- och kalkrika marker. Tillsammans 
med alla engagerade och kunniga uppfödare gör vi skillnad. Av landets alla fribetande djur 
finns nämligen en tredjedel på Gotland. 

Nu till auktionen börjar vi på gotlands slagteri med att belöna den bagge som har 
bästa slaktkroppen. Lycka till, vi ses.



Medlemsavgiften är 760 kr/år - mindre än 
värdet av ett lamm!

Blir du medlem efter första oktober gäller 
medlemskapet hela nästa år. 
Extra familjemedlem 125 kr.

Svenska Fåravelsförbundet
- över 100 år i de svenska   

fårägarnas tjänst!

www.faravelsforbundet.se

• 8 nummer av Sveriges enda 
fårtidning - Fårskötsel.

• Medlemskap i en 
lokalavdelning nära dig - 
nätverk med kollegor för 
erfarenhetsutbyte   
och glädje. Tillgång till 
kurser, studiebesök och 
andra lokala aktiviteter.

• Du stödjer Fåravels-  
förbundets arbete för 
bättre villkor för de 
svenska fårägarna.

Detta får du som medlem: 



www.ggisweden.se

Kristian Hårsmar 
0705-98 31 91
kristian@ggisweden.se

Förbered betäckning och 
lamning med Tracesure bolus

• Tillgodoser djuren med nödvändiga
spårämnen för tillväxt och produktion

• Upp till 6 månaders tillskott
under betessäsong

• Kontinuerlig daglig
dos av spårämnen,
oberoende av foderstat

•       

•       

- 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!

0498-48 01 44 - www.siltbergs.se



Skinnträff med smörgåstårta 24/10

Skinnmässa 22/5 2022

Mer information på vår hemsida www.skinnriket.se eller på
facebook: Skinnriket Gotland

Skinnriket Gotland – föreningen för oss som gillar lammskinn



Tf. Inköpschef lamm 
Therese Pilheden 

073 - 021 32 76 

thepi@klsugglarps.se

www.klsugglarps.se
0480 - 70 70 00

KLS UGGLARPS FORTSÄTTER SIN SATSNING PÅ AVEL

En bra bagge skapar förutsättningar för att  
producera slaktlamm av god kvalitet!

KLS Ugglarps bistår alla våra  
lammleverantörer som köper en bagge  

på auktionen med ett bidrag om 1000 kr.

Kontakta oss för att bli en långsiktig leverantör.  

Handlingsplan
G R I S  •  N Ö T  •  L A M M

www.kottforetagen.se

Åtgärden är en av de 10 viktigaste 
klimatåtgärderna för svensk 
lammproduktionen enligt den 
nya rapporten ”Klimatåtgärder för 
svenska gris, nöt och lammgårdar”. 

Rapporten och mate-
rialet i sin helhet finns 
på Svenska Köttföreta-
gens hemsida, skanna 
QR-koden med din 
mobil och läs mer >> 

Tillämpa ett långsiktigt avelsarbete





   Din samarbetspartner inom fårnäringen! 

    Telefon: 0370-860 54, mobil: 070 397 08 80
                            E-post: info@slattokvarn.se, hemsida: www.slattokvarn.se, facebook: slattokvarn

Mineral-/vitaminblock
Får/Nöt och Häst 

med eller utan vitlök/koppar. 
Även KRAV-godkänd.

Ny hemsida! Nu med webbshop!

Förenkla din hantering!

Nu är vi återförsäljare för 
HORNER SHEARING!

Vi finns på Hemse och i Visby. Välkomna!

VVii ärr stoltaa överr attt varaa enn dell avv denn gotländskaa  
llammnäringen..  VVii blirr gärnaa enn störree del. 

Kontakta gärna Natalie Tysk 0498-40 44 52 eller 
Fredrik Sjögren 0498-40 44 38

Varmt 
välkomna till 

Swedbank 
Gotland



Företaget 
med förnödenheter 
för lammnäringen 

Bröderna Pettersson AB 
HAVDHEM Tel 48 14 00 

Utveckling och 
resultat för en 

hållbar framtid.

Är du och dina djur redo för  
installningen? Vi erbjuder allt 
du behöver för stallsäsongen.

För mer information, kontakta  
din säljare eller vår kundtjänst  
på 0771-111 222.

Det är 
dags att 
komma in!

J700

ind d   1

-08-20   09:4



INKÖPSORGANISATION
Din bästa affärspartner

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

Affärsområdeschef Lamm
044-19 40 63

elisabeth.svensson@hkscan.com

Elisabeth Svensson
Affärsområdeschef Nöt

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

Jakob Danielsson

Anders Andersson
0511-251 81

anders.andersson@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

Ulrika Aschan
013-23 46 29

ulrika.aschan@hkscan.com

Bengt Danielsson
0522-66 55 27

bengt.danielsson@hkscan.com

Kristina Atterback
044-19 40 57

kristina.atterback@hkscan.com

Anna Månsson
044-19 41 09

anna.mansson@hkscan.com

Claes Ljungqvist
0511-253 81

claes.ljungqvist@hkscan.com

Marie Carlsson
044-19 40 22

marie.carlsson@hkscan.com

Per Olsson
070-217 70 55

olsson_per@telia.com

Yvonne Wretemark
013-23 46 22

yvonne.wretemark@hkscan.com

VP Inköp djur
Affärsområdeschef Gris

070 593 62 90
magnus.lindholm@hkscan.com

Magnus Lindholm



handelsbanken.se/visby-oster

Hela gänget
är samlat!
Nu har vi kraftsamlat bankkontoren på Gotland. Du hittar oss 
allihop på Öster, Kung Magnus väg 6. Vi önskar både nya och 
gamla kunder varmt välkomna till oss.

Carl Oscar Sjöström Linda Pettersson Helena Leoj Joakim Lindgren Anna Jakobsson Andreas Baumgartner

Sofi e Ekelöf Maria Eliasson Anna Ekström Anette Hermansson Sara Lundin Ann Robertsson

Susanne Jürss Veronica Kellman Eva Nilsson Linda Ewald Lars Cramér Camilla Kostur

















































































































































 
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 200 medlemmar och är ett distrikt inom Svenska 
Fåravelsförbundet som har ca 2800 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 2021 
 

Ordförande 
Anna Törnfelt, Alskog, 0737-07 29 45 

Vice ordförande 
Elin Gustafsson, Stenkyrka, 070-296 30 21 

Kassör 
Jeanette Åkerblom Adler, 0704-33 29 74 

Sekreterare 
Ulla Larsson, Halla, 0702-20 41 36 

Ledamot 
Jan Näslund, Gothem 0704-71 70 08 

Suppleant 
Ingegerd Sahlsten, Follingbo 0738-18 01 89 

Suppleant 
Roland Peterson, Katthammarsvik  
0704-71 93 35 

Suppleant 
Lina Mattsson, Lojsta 0702-21 32 31 

 



Vi på Tranås Skinnberedning har berett skinn i Sverige i mer 
än 100 år. När du väljer att lämna ditt skinn hos oss kan du 
känna dig trygg att de skinn du får tillbaka håller en hög 
kvalitet. För oss är det självklart att beredningsprocessens 
alla steg sker med största möjliga hänsyn till miljön.

Med tanke 
på miljön.

Tvättbara lammskinn
Vi var först i Sverige med att ta fram 
tvättbara lammskinn. Idag är det en 
stor produkt i vår verksamhet. 
Ett härligt mjukt och smidigt skinn som 
är lättskött och tål regelbunden tvätt.

Färgning
• Mockafärgning
• Vaxning
• Nappatering
• Ullfärgning

Beredning
• Mattberedning: oklippta skinn
• Tvättbar päls: 18 mm hårlängd
• Tvättbar pläd: 35 mm hårlängd
• Ekoberedning: 35 mm hårlängd

Kanalg.4 Tel 0140-100 50 info@tranas-skinn.se www.tranas-skinn.se

Hantverk & Tradition

Nordisk miljöcertifiering
Tranås Skinnberedning är det enda större berederi med 
tillverkning i Sverige. Detta betyder att man lever upp till 
svenska miljökrav vilka är bland de hårdaste i världen. 
Svenska miljömyndigheter kontrollerar att företagen lever 
upp till kraven genom regelbundna kontroller och analyser.

mer 
n du 
g 
ns 

r.
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