
Anmälan till Digital Baggauktion, Mälardalen 21 sept. 2022 

För Riksbedömda bagglamm samt Riksbedömda äldre baggar av raserna Gotlandsfår, Leicester och Lantraser. Äldre 

baggar födda tidigast 2018 (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 (lägst 4 i helhet) 

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              Markera här med understrykning om besättningen är certifierad.  

✓ EU-ekologisk                -    ”    -                                       -    ”   - 

✓ På baksidan av denna blankett, beskriver du ditt/dina säljande djur, men kommittén förbehåller sig rätten att 

korrigera om så anses. 

✓ 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. Djuret bör stå på en hårdgjord yta med en lugn, helst vit bakgrund. Bilderna ska 

vara oredigerade/utan filter och i JPG-format. Vi uppmuntrar säljare att även ladda upp en kortare film på djuren i 

rörelse på Youtube och inkludera länken i er anmälan. 

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 onsdag 7 sept. 2022 

 

Handlingarna  skickas i PDF-format via mejl till: baggauktion.m@telia.com   (OBS! bilderna måste sändas via mejl). 

Eller via post till: Lena Bäckman, Lännaby 68, 761 93 Norrtälje   Tel.nr: 0709-160849 

Övriga kontaktpersoner för ”Baggauktion Mälardalen”: Mova Berglund, mova.berglund@karrboprastgard.se tel. 

0707-987 607, Johan Bröjer: johan.brojer@slu.se   Tel. 0706-494720  

 

 

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