
Suffolkbagge till seminstation Alebäck 

Svenska Fåravelsförbundet söker Suffolk bagge till sin seminstation, för att tappa den under oktober 

månad. Enligt Magnus Håård som är huvudansvarig finns det ett klart intresse av suffolksperma 

bland dem som kan tänka sig att seminera. Han sände oss ett brev (som bifogas) över vad som gällt 

2016. 

Vi i styrelsen har efter vårt årsmöte på Åsens by utanför Gränna haft en dialog med Magnus och på 

senaste styrelsemötet bestämde vi att vi ska försöka hitta en eller två bra baggar som kan placeras 

där. Följande krav eller önskemål ska gälla vid uttagning av baggar. 

 Baggen ska vara bra för svensk Suffolk enligt det avelsmål som finns. 

 Styrelsen tillsammans med Ulf Ekholm (som är delansvarig för semin i förbundet) sköter 

uttagningen av baggar. 

 Krav på M3 status och fotröte intyg enligt samma modell som gäller för Linköpingsauktionen. 

 Baggen ska vara riksbedömd eller om så inte är fallet så måste den bedömas på fredagen  

den 8 september i samband med baggauktionen. 

 Styrelsen jobbar på att det ska bli en liknande ersättning till semin baggen som Gotlandsfårs 

baggarna fått, men nivån är inte klar än. 

 Det är önskvärt att tilltänkta baggar är med på utställningen den 8 september men det är 

inget krav för den kanske tjänstgör för januari/februari lamning. 

Är ni intresserad av att placera er bagge på seminstationen under oktober så hör av er till  

alternativ 1 Mattias Rickardsson 0707-78 44 24 eller via mail  m_rickardsson@hotmail.com  

alternativ 2 Crister Nilsson 0730-71 21 10 mail can.foretagsresurs@telia.com  

Styrelsen bedömer att det bra för svensk Suffolk med någon bagge tillgänglig för semin bland annat 

för att i framtiden eventuellt få hjälp med intag av nytt blod och möjlighet till lagring av sperma. 

Med hopp om att några är intresserade. 

Styrelsen 

 P.s Om ni vill seminera med sperma från SF så behöver ni inte ha något eget semintillstånd. Men ni 

ska ha intyg på att ni gått seminkursen och rapportera semineringarna till SF:s ansvariga veterinär 

som är Margareta Håård D.s. 

 

mailto:m_rickardsson@hotmail.com
mailto:can.foretagsresurs@telia.com

