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Anmälan Baggauktion Gotland lördag 26 september 2020
För riksbedömda bagglamm och riksbedömda äldre baggar födda tidigast 2015, av alla raser.
Auktionskommittén har rätt att gallra bland de anmälda djuren. Detta görs med hänsyn till
riksbedömningsresultat och avelsvärden.
Kontrollera klövar, klövspalter och benställningar innan anmälan och innan transport till auktion!
Besättning

SE-nr

Namn
Adress

Postnr & Ort

E-post
Telefon
Bankgiro eller Kontonummer och bank
Momsregistreringsnummer
Anmälan

st. djur med följande idnr:

Checklista
Till samtliga baggar skall skickas samtidigt med anmälningsblanketten:


NYTT för i år. Tre foton/bagge a) Framifrån på huvudet med öronmärkning väl synlig
b) Bild från sidan i helfigur
c) Närbild från sidan med ullen uppslagen
Bilderna (i jpg-format) mailas till baggbilder@gmail.com.
Namnge bilderna med baggens id-nr (a, b resp. c).








Härstamningsbevis
Riksbedömningsprotokoll i original
Kopia av gällande M3-status friförklaringsintyg
Kopia av F-statusintyg
Djurägarförsäkran Baggauktion Gotland, se sid 2
Markera med kryss om besättningen är certifierad enl.
KRAV
(certifieringsintyg bifogas)
EU-ekologiskt
Gård & Djurhälsans Hälsodeklaration vid livdjursförmedling



Tag med analyssvar från träckprovtagning till auktionen. Köparna kan vara intresserade av resultaten.
För anmälda baggar som ej kommer till auktionen eller blir osålda faktureras en avgift på 250 kr.
Anmälan ska vara Maria Ericson, Levide Skinnarve 205, 623 53 HEMSE tillhanda senast
torsdag den 10 september. Märk kuvertet ”Baggauktion”.
Kontaktpersoner
Eva Twengström, eva.twengstrom@gmail.com, 0708-49 02 45
Maria Ericson, skinnarve@telia.com, 0737-19 37 35
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Djurägarförsäkran 2020 – Baggauktion Gotland
Härmed intygas att


Inga tecken på fotröta eller smittsam digital dermatit (codd)
förekommit i min besättning under senaste året.



Fotbad endast utförts som karantänsbehandling vid inköp av får.



Såvitt jag känner till finns inga misstankar om förekomst av resistent Haemonchus, eller andra
resistenta mag- och tarmparasiter, i besättningen. Jag har gjort mitt bästa för att säkerställa
detta. Exempelvis genom att ta träckprov och vid behov avmaska enligt svenska
rekommendationer samt kontrollerat behandlingens effekt.

Datum
Underskrift
Namnförtydligande
SE-nummer

