Mila mässan 18 februari 2017

Information och villkor
Härstamningsbevis – Fullständigt ifyllt härstamningsbevis skall skickas in i samband med anmälan
till auktionen. Härstamningsbeviset kommer därefter att finns på djurets box samt i auktionskatalogen.
Intransport av djur sker onsdagen den 15:e februari kl 18.00 – 20.00. Djurägaren ansvarar för
intransport av djuren. Anmäl din ankomst till Maycon Vinborg, 0729-91 71 36, eller Ann-Christin
Pettersson, 0733-74 34 50 innan du lastar av. Ansvarig veterinär på plats gör sedan en hälsokontroll.
Samtliga djur skall också fotbadas innan ni blir hänvisade till er uppstallningsplats.
Uppstallning - Djuren kommer vara uppstallade inne i mässhallarna med boxar byggda för att hindra
besättningar från noskontakt. Boxarna byggs av grindar levererade från Slättö Kvarn. Mila ansvarar
för utfodring, utgödsling och spånbädd genom Bollerups Naturbruksgymnasium. Mila tillhandahåller
halm. Tvätt och visning ansvarar respektive djurhållare för. Utrymme för skötsellådor kommer att
finnas i anslutning till uppstallningen.
Auktionen arrangeras kl 14.00 på lördagen den 18:e februari. Djur skall vara tvättade och rena samt i
uppvisningsskick.
Pris och provision - Djurägaren fastställer själv ett utropspris för sitt/sina djur. För att täcka
kostnaderna för auktionen tas en provision på 10% av inropssumman. För återtaget djur tas samma
provision. För osålda djur tas en avgift på 5% av utropspriset.
Ansvar för djuret - Säljaren ansvarar för djuret till och med klubbslaget. Därefter övergår ansvaret
till köparen.
Betalning kan göras i form av kontant eller faktura. När betalning skett, erhålls alla handlingar
avseende inköpt djur. Vid faktura tas en avgift på 50 kr. Betalning skall ske inom 10 dagar, därefter
tillkommer dröjsmålsränta på 20%.

Samtliga djur säljs i befintligt skick. Fel och anmärkningar på djuren föranleder inte något
ansvar från auktionsanordnarens sida. Vid försäljning av dräktiga och eventuellt skannade
tackor ansvarar djurägaren för uppgifternas riktighet.

Regler och krav
Etikregler Allmänt – som grund för transporter, uppstallning och skötsel ligger
”Djurskyddsbestämmelser Får och Get” från Jordbruksverket.
Förbud för:
•
•
•
•

Lugnande och stimulerande medel.
Akutsjuka djur under behandling skall ej komma till utställningen.
Djur som av någon anledning måste ges preparat skall godkännas av ansvarig veterinär.
Dräktiga tackor får ej transporteras mindre än 14 dygn före den beräknade lamning.

Hälsokrav - Djuren skall vara MV-fria och intyg som styrker detta skall vara arrangören tillhanda i
samband med anmälan. Ägaren intygar att de regler som gäller för Maedi-Visna programmet har följts
fram till auktionen. Besättningen skall också vara fri från hosta och orf. Med tanke på att
arrangemanget äger rum på en publik mässa är det av särskild vikt att orf inte förekommer i
besättningen, på grund av smittrisken till människa. Djuren skall vara fria från synliga symtom från
sjukdom och ohyra, fotröta, missbildningar, tydliga exteriörfel och för övrigt vara i god kondition.

Djur som inte uppfyller ovanstående krav kan uteslutas.

Rekommendationer
Rekommendation från Gård & Djurhälsan - Djuren bör fotbadas vid hemkomst samt hållas tre
veckor i karantän innan de släpps in bland övriga besättningen. Rekommendationen är också att
fotbada på väg in och ut ur karantän.

Djurfrågor:

Maycon Vinborg
Oviex Sweden
Tel: 0729-91 71 36
oviex.sweden@hotmail.com

Anmälan & övriga frågor:

Ann-Christin Pettersson
Projektledare Mila
Tel: 0733-74 34 50
a.pettersson@numeramassor.com

