Oktober 2018

Checklista vid inköp av livdjur för korsningsproduktion
Förberedelser
Gör en lista för de egenskaper du vill att djuren ska ha. Välj i första hand djur med
Maedivisnastatus M3 och med Fotrötestatus. Undvik att åka till gårdar som du vet
inte uppfyller kraven.
Titta alltid på djuren innan du bestämmer dig för att köpa.
Förbered dig inför besöket genom att ta reda på uppgifter om:
kommentar

ok

Hälsostatus t ex Maedivisnafrihet,
fotrötestatus, orf, löss, slaktanmärkningar1)
Resultat i den säljande besättningen t ex
via Elitlamm Gårdsfacit, slaktresultat
Avelsvärden och eventuella mönstrings –
och riksbedömningsresultat som du är
intresserad av
Hämta djuren i tid så att du hinner ställa dem i karantän innan de ska släppas till din
besättning.
Vid besöket
Kommentar
Bedöm djurets välbefinnande. Titta på
öronspel, träckens konsistens och att djuret
verkar vara alert och friskt. Pälsens ska
vara jämn utan kala fläckar
Bedöm hullet, lagom är 3- 4 på
hullbedömningsskalan2)
Bedöm kroppens utseende; huvud, rygg,
bog, bringa, lår, ben, kotor3)
Titta på tänderna. Inget över eller
underbett, Rätt antal tänder för sin ålder4)

ok

Kommentar

Ok

Fötter. Klövarna ska vara friska och jämnt
slitna över hela sulan på alla - klövhalvor.
Klövspalten ska vara behårad och torr
Undersök pung och penis/ juver och
slida. Två rejäla, lika stora, lagom fasta
testiklar i pungen. Testiklarna ska gå att
förskjuta uppåt. Sätt gärna baggen på
rumpan och arbeta fram penis så att du
kan se att bihanget finns kvar och att penis
ser frisk ut. En tackas juver ska vara
liksidigt utan knölar och ha två lagom stora
spenar utan vårtor eller skador. Inga extra
spenar. Slidan ska se normal ut
Vaccinationer, avmaskningar och
avlusningar Ta reda på när och mot vad
Pappersdokumentation som ska följa med djuren är transportdokument och
eventuellt härstamningsbevis. Kom ihåg att förflyttningsrapportera (gäller både
köpare och säljare) samt föra över djuren i Elitlamm om du använder det
fårkontrollprogrammet. Intyg på maedivisnafrihet och fotrötestatus behövs för de som
är med i bekämpningsprogrammen.

När du kommer hem med djuren

Kommentar

ok

Ställ alla djur som kommer till din
besättning i karantän i minst 3 veckor.
Fotbada med 10% zinksulfatlösning direkt
vid ankomst, innan de stallas in i
karantänen. Avlusa vid behov. Avmaska
och ta träckprov vid ankomsten. Följ upp
med nytt träckprov efter 7 – 10 dagar
Under karantänstiden kan du låta ett
slaktdjur vara sällskap åt ett inköpt djur.
Observera båda djuren för att upptäcka
smittor. Att få sällskap minskar också
stressen för det inköpta djuret. Undvik att
ge det inköpta djuret stora mängder
kraftfoder som det inte ätit tidigare
1)https://www.gardochdjurhalsan.se/upload/documents/Dokument/Startsida_Far/Blanketter/170905_h

alsodeklaration_2017_skrivbar.pdf
2)https://www.gardochdjurhalsan.se/upload/documents/Dokument/Startsida_Far/Broschyrer/hullbrosc
hyr_150520.pdf
3)https://www.youtube.com/watch?v=rCtWcPGLyjY
4) https://www.youtube.com/watch?v=gwpXzdE7h1I

