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Auktion i Uppsala
Onsdag 25 september 2013 

på Sandbyholms gård, Sandby Western, Björklinge

Tag med katalogen till auktionen!

Till försäljning: 
      äldre baggar 

  bagglamm

Namn:...................................................................................
 
Adress:.................................................................................
SE-nummer:...........................................................................

program
8.30–10.00 Baggarna ställs in
9.30       Visning av djuren
12.00      Lunch serveras
13.30      Auktionen börjar

Kaffe serveras från 9.00 
 
Auktionist: Kjell Nilsson, Gotland

4 Utställningar            4 lotterier         4 rösta på pUblikens favorit

TILL FÖRSÄLJNING
Äldre bagge Kle 1, Äldre bagge P 2
Bagglamm Kle 2, Bagglamm P 40

Tacklammsgrupp Kle 1
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Koordinater N 60  0.373’, E 17  33.919’                                           Adress: Gränby, 74734 Björklinge

Sandby 
Western

hitta till auktionen på sandby western, sandbyholm, björklinge. 
Från e4: 1,5 mil norr om Uppsala, sväng av mot Björklinge (avfart 190), kör 
4,6 km. I rondell sväng söderut (skylt Uppsala) kör 1,3 km, sväng vänster vid skylt 
Stuteri. Från 55:an i Uppsala: följ skylt mot Björklinge väg 255 (gamla E4). Kör 
norrut 13,5 km, sväng höger vid skylt Stuteri.

20 km 20 km

Uppsala 
län

23 23

Händelse Explosion Flygbas/
Flygplats

Bomb-
nedslag

Brand

auktionskommitté

barbro nord (ordförande)   0706 261030  barbro.nord@gmail.com 
roger billefält (kassör)     08 510 23455    roger.billefalt@swipnet.se
britt-marie ellis nygren    0702 056750    britt-marie.nygren@lfs.se
jozef schimmel      0736 916731    info@hagbygard.se 
johan bröjer  0706 494720 johan.brojer@slu.se
karin wennås     0703 765257    karin.wennas@unt.se 
ingela uhlås     0725 170355    ingela@ladang.se 
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Björklinge

Uppsala 
län

23 23
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HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
till baggauktionen i Sandbyholms Ridhus, Björklinge

Onsdagen den 25 september 2013

Program:
08.00 – 09.30   Installning av baggar
09.30 – 13.30  Visning 
12.00 – 13.30  Lunch
13.30                 Barbro Nord, ordf. ”Baggauktion Mälardalen” hälsar välkommen.
                           Prisutdelning
13.45                  Auktionen startar. 
                            Auktionist: Kjell Nilsson, Gotland

Kaffeservering hela dagen. Hembakat bröd.
OBS!  Utställningar i Ridhuset.   Glöm inte att besöka dessa!

     • Spara utrymmen när du parkerar
     • Strykningar kan ske i katalogen pga. sen fotrötekontroll eller vet. anmärkningar
     • Ljuset i lokalen är inte optimalt, tyvärr.

Väl mött till en trevlig o spännande baggauktionspremiär!

Ett vinnande koncept

Svenska Foder AB • Box 673 • 531 16 Lidköping • Vxl 0510-828 00

info@svenskafoder.se • www.svenskafoder.se

Rätt näringsbalans, hög mjölkproduktion och tillväxt samt god 
hälsa bidrar alla till en lönsam produktion. Med rätt foder vid rätt 
tillfälle finns goda förutsättningar att lyckas med detta. Välj mellan 
Fiol LammStart, Fiol Vital och Fiol Får.

Nivån av E-vitamin i våra färdigfoder är hög. E-vitamin stärker 
immunförsvaret, främjar fertiliteten och minskar risken för juver-
inflammationer. Allt för en lönsam produktion.

Behöver du komplettera din spannmål, välj då Fiol Böna som 
är ett protein- och energirikt koncentrat. Fiol Böna finns både i 
småsäck och i storsäck.

Vi är med på Elmia Djur & Inomgård i oktober, kom och prata 
lammproduktion med oss och ta del av våra erbjudanden!

Vi ses på 

Elmia

 Djur & Inomgård 

i oktober!  

Är du med i Fårhälsovården?
Tel. 0346-578 30   www.svdhv.se

Katarina

Fredrik

Lena
Ulrika

Andrea

Karin

Malin
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Information	  för	  baggauktionen	  i	  Sandbyholm	  2013	  

 Auktionen	  är	  öppen	  för	  köpare	  och	  säljare	  från	  hela	  landet.	  Riksbedömda	  bagglamm	  och	  äldre	  
riksbedömda	  baggar	  födda	  tidigast	  2010	  (dvs	  max	  ålder	  3-‐3,5	  år)	  av	  raserna	  Gotlandsfår,	  Leicester,	  

Finull	  och	  övriga	  Lantraser	  	  samt	  tacklammsgrupper	  om	  3	  djur	  är	  välkomna	  till	  auktionen.	  
 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	  mm.	  Exteriöra	  avvikelser	  såsom	  ”något”	  bettfel	  eller	  benställning	  kan	  godtas.	  

	  

Information	  till	  Säljare:	  
 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.	  
 Vid	  ankomst	  till	  auktionsplatsen,	  kör	  enligt	  anvisning.	  

 Djuret	  ska	  vara	  försett	  med	  halsrem	  och	  rep/grimskaft,	  som	  följer	  med	  vid	  köpet.	  
 Djuret	  får	  inte	  lastas	  ur	  transporten	  förrän	  angivelse	  härom	  givits.	  

 Veterinärbesiktning	  sker	  efter	  urlastning.	  Djuren	  ska	  vara	  fria	  från	  tecken	  på	  smittsam	  sjukdom	  eller	  
ohyra,	  missbildningar,	  tydliga	  exteriöra	  fel	  och	  för	  övrigt	  vara	  	  i	  god	  kondition.	  Veterinär	  tar	  beslut	  om	  
uteslutning	  av	  djuret	  innan	  det	  leds	  in	  i	  auktionslokalen.	  

 Fullständigt	  ifyllt	  transportdokument	  (inkl.	  reg.nr)	  ska	  finnas	  och	  lämnas	  vid	  ankomsten.	  
Produktionsplatsnummer	  till	  Sandbyholm	  är	  SE	  221725.	  

 Alla	  djur	  ska	  ha	  M3-‐status,	  åtföljt	  av	  intyg	  (medföljer	  anmälan).	  
 Alla	  djur	  ska	  vara	  fotrötecertifierade,	  styrkt	  av	  certifikat	  och	  djurägarförsäkran(medföljer	  anmälan	  ).	  

 Inspektera	  klövarna	  hemma	  på	  gården	  före	  avfärd.	  
 Baggens	  testiklar	  ska	  vara	  normalt	  utvecklade.	  

 Djuret	  ska	  vara	  regelrätt	  öronmärkt	  och	  försett	  med	  ett	  godkänt	  märke	  i	  vardera	  örat,	  där	  
produktionsplatsnummer	  och	  individnummer	  finns	  angivet.	  

 Ansvaret	  för	  anmält	  djur	  åvilar	  säljaren	  fram	  till	  klubbslaget,	  därefter	  övergår	  det	  till	  köparen.	  
 Djuren	  får	  inte	  föras	  ut	  ur	  auktionslokalen	  under	  pågående	  auktion.	  

 En	  försäljningsprovision	  på	  6	  %	  uttages	  av	  försäljningspriset.	  

Information	  till	  Köpare:	  
Använd	  gärna	  Swish	  betalningssystem.	  	  Gå	  gärna	  	  in	  på	  www.netswish.se	  om	  du	  är	  nyfiken.	  
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.	  Det	  går	  bra	  att	  betala	  innan	  auktionen	  är	  slut,	  för	  att	  

minska	  köbildning.	  

 Betala	  helst	  med	  bankkort.	  Det	  går	  även	  att	  betala	  kontant.	  Ingen	  fakturering	  sker.	  

 Om	  du	  betalar	  med	  kreditkort	  debiterar	  vi	  dig	  en	  kostnad	  på	  2%	  på	  beloppet	  
 En	  inköpsprovision	  på	  240:-‐	  +	  moms	  uttages	  för	  varje	  inköpt	  djur/inrop.	  (	  För	  att	  täcka	  kostnader	  för	  

avmaskning,	  zinksulfat	  o	  administration).	  
 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	  221725.	  
 Djuret	  får	  dock	  inte	  föras	  ut	  ur	  lokalen	  under	  pågående	  auktion.	  

 Innan	  djuret	  leds	  ut	  från	  auktionslokalen	  sker	  avmaskning	  och	  zinksulfat	  erhålles.	  
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 Läs	  också	  om	  Fårhälsovårdens	  rekommendationer	  vid	  inköp	  av	  djur	  på	  annan	  plats	  i	  katalogen.	  

(Karantän,	  klippning,	  avlusning,	  fotbad	  mm).	  

	  

Övrig	  information:	  
 Minimipriset	  för	  bagge/bagglamm	  är	  3.500	  kr	  	  och	  för	  tacklammsgrupp	  	  5.500	  kr	  .	  

 Alla	  inrop	  är	  exkl.	  moms.	  
 För	  att	  täcka	  kostnaderna	  vid	  auktion,	  uttages	  en	  provision	  på	  6	  %	  av	  försäljningssumman,	  vilken	  dras	  

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

 För	  återropat	  djur	  uttages	  samma	  provision	  som	  ovan.	  
 För	  osålda	  djur	  tas	  6	  %	  av	  minipriset.	  

 För	  djur	  som	  upptagits	  i	  katalogen,	  men	  ej	  kommer	  till	  auktionen,	  belastas	  ägaren	  med	  en	  kostnad	  på	  
500	  kr	  +	  moms	  per	  djur.	  

 Säljaren	  får	  en	  redogörelse	  för	  försålda	  djur	  i	  samband	  med	  att	  avräkning	  sker.	  
 Auktionsdjuren	  kommer	  att	  placeras	  besättningsvis	  i	  lokalen.	  Tyvärr	  är	  inte	  ljusförhållandena	  

optimala.	  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.	  

 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.	  

 SE-‐nummer	  för	  baggauktionen	  på	  Sandbyholm	  är	  	  SE	  221725	  
	  

Försäkringsinformation:	  
Agria	  försäkrar	  djuren	  under	  transport	  till	  auktionen	  och	  fram	  till	  klubbslaget.	  
Försäkringen	  träder	  i	  kraft	  från	  och	  med	  ilastning	  på	  hemgården	  för	  transport	  till	  auktionen,	  dock	  

tidigast	  kl.	  00.00	  dagen	  före	  auktionen.	  Försäkringen	  gäller	  därefter	  under	  den	  tid	  djuren	  står	  på	  
auktionsområdet	  fram	  till	  och	  med	  klubbslaget.	  För	  vidare	  försäkring	  av	  inköpta	  djur	  –	  kontakta	  

Göran	  Nästorp,	  på	  plats	  eller	  ring	  070-‐5178686.	  För	  återköpta	  djur	  gäller	  försäkringen	  även	  under	  
hemresan	  till	  och	  med	  urlastning	  på	  gården.	  Dock	  längst	  till	  kl.	  24.00	  auktionsdagen.	  

	  

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	  221725	  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	  221725	  .	  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	  Sandbyholm	  /	  Sandby	  Western.	  
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Elisabeth Svensson
044-19 40 63
Aff ärsområdeschef Lamm

E-post
elisabeth.svensson@hkscan.se

Göran Niléhn
044-19 40 39
Aff ärsområdeschef Gris

E-post
goran.nilehn@hkscan.se

Jakob Danielsson
018-16 75 77
Aff ärsområdeschef Nöt

E-post
jakob.danielsson@hkscan.se

Bengt Danielsson
0522-66 55 27

E-post
bengt.danielsson@hkscan.se

Anders Kälvelid
0511-251 81

E-post
anders.kalvelid@hkscan.se

Kenneth Persson
044-19 40 57

E-post
kenneth.k.persson@hkscan.se

Robert Lindroth
0415-194 06

E-post
robert.lindroth@hkscan.se

Dennis Hörnquist
044-19 40 22

E-post
dennis.hornquist@hkscan.se

Lars Svensson
0415-194 31

E-post
lars.r.svensson@hkscan.se

Vakant
0415-194 38

E-post

� erese Pilheden
018-16 75 30

E-post
therese.pilheden@hkscan.se

Pär � yrén
018-16 75 19

E-post
par.thyren@hkscan.se

Claes Ljungqvist
0511-253 81

E-post
claes.ljungqvist@hkscan.se

Mats Hallvede
0498-28 25 65

E-post
mats.hallvede@hkscan.se

Rune Elebring
013-23 46 25 

E-post
rune.elebring@hkscan.se

Hans Larsson
013-23 46 23

E-post
hans.larsson@hkscan.se

Vi köper dina lamm!
Scan har haft en bra införsäljning av lamm inför hösten.
Hos oss är du säker på hämtning, betalning, god service
som internettjänst och återtag skinn.
Kontakta SLS för slaktanmälan idag tel: 0771-500 500. 

Din bästa a� ärspartner
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Din bästa a� ärspartner
 

Baggarna är redo, men är du förberedd? 
 
 

 

 

 Du har lusläst dina egna djurs 
avelsvärden.  

 Du har studerat auktionsbaggarnas 
djurkort.  

 Du har gjort släktskapstestet.  
 
 

 

Du är förberedd!   
Elitlamm önskar dig lycka till 
med årets baggköp. 
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Sommavägen 17 
573 41 Tranås

donniaskinn.se
info@donniaskinn.se

Tel. 0140-56355gediget hantverk - personlig service

Kom till vår 

monter under auktionen 

och hämta en följesedel som ger dig

 10% rabatt 

på en beredningsomgång/slaktleverans

Gäller såväl gamla som nya kunder!

(Gäller på ord.prislista)
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Hiven Oy är ett fi nskt specialfoderföretag som grunda-
des år 1979. Hiven Oy är en del av Hankkija Maa talous 
Oy och tillverkar och marknadsför produkter för lantbru-
kets husdjur.

Våra viktigaste produktgrupper är vitaminlösningar, så-
väl fl ytande som torra blandningar, järnpreparat, pro-
pylenglykolpreparat, mag- och tarmpreparat, mineral-
blandningar och hygienprodukter. Till vårt sortiment hör 
också TalliPro hästfoderserien, tvättmedel för mjölkan-
läggningar, hygientillbehör samt biologiska foderkonser-
veringsmedel.

Vi arbetar med ett eget återförsäljarnät, som levererar 
varorna direkt till gårdarna. Återförsäljarna förmedlar 
viktiga uppgifter om våra kunders omväxlande behov.

Service för 
lantgårdar

Norrbotten, Västerbotten:
 Johansson Mats, 070 341 2944

Nordöstra Götaland och Sörmland:
 Nilsson Crister, 073 071 2110
 Hägge-Nilsson Anna, 073 071 2167

Västra Götaland:
 Pettersson Nils, 070 313 7957

Nordöstra Svealand:
 Grandin Karl-Henrik, 070 697 4040

På grund av en ökad efterfrågan på våra 
produkter har vi utökat vår säljpersonal i 
Sverige. Vårt nya försäljningsnät är 
följande:

www hiven.fi

Unique Dogs
Databrodyr – Hunddagis

www.uniquedogs.eu

Här kan du beställa alla slag av trycksaker 
från visitkort, brevpapper, tidningar, böcker, 
reklamtryck m m. 
Vi kan även ta fram stora banderoller från 
110 cm breda upp till flera meter långa på 
papper eller tyg. 
Behöver du T-tröjor, bärkassar, förkläden
m m med eget motiv så fixar vi det också.
Du kan också få hjälp med kopiering i större 
eller mindre upplagor, färg eller i svartvit.

Box 3010, 630 03 Eskilstuna
016-13 48 84, 070-629 09 58

bo.niklasson@eskilstunamagasinet.se
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Analyseras av
Box 33 745 21 Enköping • Tel 0171 - 44 12 60

www.vidilab.se • info@kollamasken.nu

FÅR & GET

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

Du skickar provet i den förfrankerade påsen och analyskostnaden ingår i priset.  Provet analyseras 
av Vidilab, ett ackrediterat laboratorium med hög service och lång erfarenhet.

kollamasken Får och Get köper du enkelt i vår webshop på kollamasken.jetshop.se

Varför ta prov?
Om vi regelbundet gör parasitkontroll behöver bara djur som verkligen är parasitinfekterade 
behandlas. Då minskar vi risken för att resistens mot avmaskningspreparat uppstår. 
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Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

Vad händer med din ekonomi om besätt-
ningen drabbas av Schmallenberg, 
fotröta, gasbrand eller Maedi-Visna? 

En försäkring är en viktig del i omsorgen av ditt 
företag och kan minska den ekonomiska förlusten 
om oturen skulle vara framme. 

Vad händer med din ekonomi om besätt-

När du tror du 
tänkt på allt

En försäkring är en viktig del i omsorgen av ditt 
företag och kan minska den ekonomiska förlusten 

Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

Se över ditt 

försäkrings-
skydd

Ersättning utan avdrag för självrisk

Skulle du förlora många djur inom 30 dagar 
har du möjlighet att få ersättning utan avdrag 
för självrisk. 

För mjölkproducerande djur kan du även 
få ersättning för en del av den förlorade 
mjölkintäkten.

Träffa vår Agriarepresentant Göran Nästorp
på plats, eller ring honom på 070-517 86 86.

agria.se, 0775-88 88 88
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Lammrådgivning

 

För nybörjare och för dig som  
vill utveckla din verksamhet!

HS Konsult AB | Telefon 018-56 04 00 
www.hushallningssallskapet.se/hskonsult
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Boka	  9	  februari!	  	  

Föredrag	  av	  Lesley	  Stubbings	  
lammspecialist	  från	  England	  

	  

Kika	  in	  på	  www.gimrarna.se	  
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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 pälsskinnsroduktion. Rasen är genomgående sund och har 
Lätta lamningar. I får kontrollen 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 225 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 ring  
Ordf. Roger Billefält 08 / 510 234 55 . 
Mejl: roger.billefalt@swipnet.se 
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www.bjorkviksgard.se 

Ett vinnande koncept

Svenska Foder AB • Box 673 • 531 16 Lidköping • Vxl 0510-828 00

info@svenskafoder.se • www.svenskafoder.se

Rätt näringsbalans, hög mjölkproduktion och tillväxt samt god 
hälsa bidrar alla till en lönsam produktion. Med rätt foder vid rätt 
tillfälle finns goda förutsättningar att lyckas med detta. Välj mellan 
Fiol LammStart, Fiol Vital och Fiol Får.

Nivån av E-vitamin i våra färdigfoder är hög. E-vitamin stärker 
immunförsvaret, främjar fertiliteten och minskar risken för juver-
inflammationer. Allt för en lönsam produktion.

Behöver du komplettera din spannmål, välj då Fiol Böna som 
är ett protein- och energirikt koncentrat. Fiol Böna finns både i 
småsäck och i storsäck.

Vi är med på Elmia Djur & Inomgård i oktober, kom och prata 
lammproduktion med oss och ta del av våra erbjudanden!

Vi ses på 

Elmia

 Djur & Inomgård 

i oktober!  



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66

UPPSALA
Almunge Edeby
Ryttargård AB
0708-99 11 05

STRÄNGNÄS
Kaj Sjunnesson
0152-302 63 mobil: 070 302 63 02

HEDEMORA
PO Falkeström
0225-77 20 11, 77 21 09
070-600 89 56

SUNDSVALL
Bengt-Olof Nyman
060-56 08 05
070-3381052

JÄRVSÖ
Leeks Maskin AB
0651-322 47

KALMAR/ÖLAND
Gudrun Carlsson
070-17 60 818

Olle Brenander
0491-321 50
076 104 59 05

FÅRBO

viltforvaltningab@swipnet.se

KIVIK
Ulf Pyk
044-35 17 60

SKÖVDE
Uno Fredriksson
0500-42 60 23

UDDEVALLA
Karin Johansson
0522-842 33
070-713 93 37

ÖREBRO
Örebro Maskintjänst
019-22 60 80
019-22 62 95

LINDESBERG
KG Jonsson
070-766 29 80

GRANNGÅRDEN

GÄLLIVARE 0970-769 90

ÖVERTORNEÅ 0927-108 65

KALIX 0923-147 10

LULEÅ 0920-23 85 00

PITEÅ 0911-23 17 00

SÖDERKÖPING
Tjelvar Andersson
bostad: 0121-400 42
mobil: 070 300 68 39
mail: tjelvar.andersson@lrf.seBODAFORS

Bertil Gustafsson
0380-37 11 53
070 404 32 45
fax: 0380-64 90 15
order@bodafors.nu
www.bodafors.nu

ENKÖPING
Nordpost AB
0771-22 24 44
info@nordpost.se
www.nordpost.se

HEMSE

Siltbergs Smide AB
Tillverkning / Försäljning

0498-48 01 44

VALDEMARSVIK
CAN företagsresurs
mobil: 0730 712 110 (712 167)
can.foretagsresurs@telia.com

Tillverkat på Gotland - 
svensk kvalité!

Tel: 0498 - 48 01 44

 www.siltbergs.se

Rundbalsgrind

Fårgrindar - 
olika längder

Foderhäck 
med mittkon

De praktiska och specialanpassande 
produkterna är välkända och utformade i 
samarbete med fårägare sedan 1960-talet.

Slättö Kvarn AB
Slättö,  33012 Forsheda

+46 (0)370 86054 eller +46 (0)70 3970880
info@slattokvarn.se

Besök vår webbplats: www.slattokvarn.se

Den idealiska fårinredningen
Allt för din dagliga användning av får- och lammgrindar

VENO producerar ett brett sortiment av specialprodukter:
● Hökorg ● Adoptionsgrind ●  Bandfoderbord

● Fotbad ● Fodergrind ● Mjölkgrindar

● Hytter ● Tackvändare ● Lammboxgrindar

● Hanterigssytem ● Höhäck ● Foderautomat

Du kan få din inredning skräddarsydd!
Besök vår hemsida, där hittar du utrustning för stall,
Veno nyheter, säsongsartiklar, vattenkoppar m.m.

www.venostal.nl

Engelsk höhäck med 4 hjul 
2,45 m.

Foderbord

Hanteringsränna 
komplett

Tackvändare Karrousel

Fårstal med diagonal 
fodergrind

Foderautomat 60 och
140 ltr.

Du kan få din inredning skräddarsydd!
Besök vår hemsida, där hittar du utrustning för stall,
Veno nyheter, säsongsartiklar, vattenkoppar m.m.   “Vi fi nns

      på alla

 baggauktioner

         och Elmia”

Lammboxgrind med tryckt
virke, nät, eller polyethenplank

Bandfoderbord
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1
Tel: 0174-301 50  www.faravelsforbundet.com 

• Vill Du ha rimliga och rättvisa villkor för Ditt företagande?
• Vill Du gå kurser och utbildningar som gör Dig till en bättre fårägare?
• Vill Du träffa kollegor och få ett nyttigt erfarenhetsutbyte? 
• Vill Du få tillgång till Sveriges bästa fårdataprogram, Elitlamm, som ökar lönsamheten i Ditt 

företag och gör Ditt arbete mer intressant?

	 	 Då	ska	Du	självklart	bli	medlem	i	Svenska	Fåravelsförbundet!	
	 	 I	de	Svenska	fårägarnas	tjänst	sedan	1917.

Här är några exempel över vad Fåravelsförbundet gjort de senaste åren för att förbättra för 
de svenska fårbönderna:
• Vi har utvecklat Elitlamm till ett ännu bättre fårdataprogram. Bland annat kan Du få hjälp 

med att föra Din stalljournal både enklare och säkrare.
• Vi har skapat ett modernt och effektivt avelsvärderingssystem som kommer alla fårägare 

till del. Med detta har avelsarbetet för de svenska fåren tagit ett stort kliv framåt.
• Vi har utvecklat några rådgivningsprogram som hjälper Dig med foderstater och resultat-

uppföljning i din besättning.
• Vi har skapat en kunskapsbank på vår hemsida där vi samlar all tillgänglig kunskap och in-

formation rörande får i Sverige.
• Vi sjösätter just nu ett Fårhälsoprogram som kommer att effektivisera hälsoarbetet i fårbe-

sättningarna och resultera i bättre lönsamhet.
• Vi har inlett ett samarbete med LRF och alla andra husdjursorganisationer för att tillsam-

mans höja lönsamheten i den svenska animalieproduktionen.

Fårägare!

• Vill Du prenumerera på tidningen Fårskötsel, Sveriges enda facktidskrift om får och lammproduktion?
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Vår policy
•	Att	vara	ett	berederi	för	fårnäring-	
	 en	i	Sverige	och	våra	grannländer.
•	Att	arbeta	för	bra	miljö	och	god		
	 kvalité.
•	Att	ha	dig	som	kund	i	centrum.
•	Att	ha	tillgänglighet	och	god		
	 service.
•	Att	vara	lyhörda	för	dina	behov		
	 och	önskemål.

Nyhet!
Vi	vill	göra	dig	uppmärksam	
på	vår	nya	stämpel.	Den	tyd-
liggör	att	vår	beredning	sker	

i	Sverige	och	i	Tranås.	Detta	ger	dig	och	dina	kunder	ett	
bra	miljöval	och	ett	renare	skinn.

Kanalgatan	4,	Box	1005,	573	28	Tranås
Tel	0140-100	50		Fax	0140-186	10
info@tranas-skinn.se		www.tranas-skinn.se

Ett berederi i Tranås
för dig med kvalitetskrav.

Öka din lönsamhet i fårföretaget  
genom att låta oss bereda dina skinn!

Färgning
•	Mockafärgning
•	Vaxning
•	Nappatering
•	Ullfärgning

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

Foto:	Margareta	Goude


