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Atria avelstjurauktionens köpvillkor och information till köparen 
 
Registrera dig som köpare på förhand: 
Köparen bör registrera sig före auktionen och förbinder sig till nedanstående villkor samt till att 
köparen mottar de köpta tjurar/tjuren vecka 20. Bekräftelse av godkänt köp sänds via e-mail till 
köparen. Tjurens stamboksintyg levereras till köparen i samband med tjurleveransen. OBS! 
Köparen förbinder sig att meddela om eventuella sjukdomsutbrott före tjuren transporteras till 
gården 
 
Info om tjurar, transporter och betalningar: 
 
• Uppfödningsgården är salmonellafri och de tjurar som säljs härstammar från gårdar som i 
Mycoplasma bovis bekämpningsprogrammet ligger på A-nivå vilket innebär att risken för smittan 
är mycket låg. Tjuren levereras med Hälsointyg om djurhållningsplatsens djur + Bilaga  
• A-Producenter/uppfödningsgården ansvarar inte för de möjliga ärftliga sjukdomar tjuren har. 
Köparen tar del av informationen i härstamningsintygen och/eller försäljningslistan om 
gentestresultat angående möjliga ärftliga sjukdomar före handeln. 
• En utomstående veterinär besöker uppfödningsgården innan auktionen och slår fast att djuren är 
friska och försäljningsdugliga. 
• Tjurar eller deras transporter är inte försäkrade av A-Producenter eller avelsgården. Varje köpare 
kan försäkra själva tjuren när köpet är bekräftat. 
• A-Producenter ordnar leverans av tjurar vecka 20 eller strax efter vecka 20. Som regel skall 
köparen ta emot djuren då. Transporten betalas av köparen.  
 För varje köpta djur betalar köparen 80 €/tjur i förmedlingsavgift. För de gårdar som inte har 
produktionsavtal med A-Producenter eller Österbottens Kött är förmedlingsavgiften 180 €/tjur. Om 
tjurar köps för export kommer vi överens om förmedlingsavgift från fall till fall. 
• Tjurar säljs med kontantbetalning, betalningstid är 14 dagar från leveransdagen. 
• För de köpuppdrag som utförs av A-Producenter och leder till affär betalar köparen en 100 € 
avgift i samband med att tjuren faktureras. 
• Till alla auktionspriser och de priser som här nämns tillkommer moms. 
 
Reklamera i god tid: 
 
• Enbart friska djur säljs och levereras. Skador som uppstår under transporten bör skrivas ner i 
fraktsedeln och man bör genast meddela om dem (senast ett dygn efter leverans) till Susanna 
Vehkaoja. 
• Akuta skador eller plötsliga dödsfall ersätts inte. Köparen ansvarar för dem. 
• Ifall tjuren inte är befruktningsduglig bör man meddela om det till Susanna Vehkaoja senast 
31.7.2022. En tjur som inte klarar av befruktning ersätts i första hand med en ny tjur från 
uppfödningsstationen och i andra hand från A-Producenternas livdjursförmedling. Den 
befruktningsodugliga tjurens slaktlikvid går till A-Producenter. Köparen deltar i transportkostnader 
för den nya tjuren. Andra reklamationer behandlas som enskilda fall. Alla reklamationer och 
undersökningsresultat från dessa skall vara behandlade före 31.12.2022. 
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• Till befruktningsoduglig räknas betäckningsoduglighet, ofruktsamhet eller någon annan sjukdom 
som gör att tjuren inte kan utföra befruktningar och egenskapen är inte synlig och man har inte 
kunnat påvisa det tidigare under uppfödningstiden. 
• Om ett beslut fattas om att ersätta tjuren med en ny, kommer den nya att väljas från de 
återstående avelstjurarna i avelsanläggningen senast i augusti. Om rasen i fråga inte längre 
finns eller av annan tvingande anledning, kan ersättningen betalas kontant. Den del som överstiger   
genomsnittspriset för rasen i auktionens första omgång kommer inte att ersättas. Köparen 
av tjuren betalar transportkostnaderna för ersättningstjuren. En tjur som misstänks för infertilitet 
skickas till Atrias slakteri för slakt i enlighet med de separata instruktionerna från A-Producenter 
och om möjligt skickas könsorganen för undersökning. 
Slaktlikviden för den tjur som ska bytas ut kommer att styras till A-producenter. Före slakt 
undersöks tjuren av en veterinär eller annan expert på gården. Utifrån resultaten av 
undersökningarna och besiktningarna kan det fastställas om reklamationen kan motiverats och om 
ersättningstjuren kommer att faktureras köparen. Om ersättningstjuren faktureras till köparen 
kommer slaktlikviden för den ursprungliga tjuren som styrdes till A-Producenter att krediteras 
tillbaka till köparen vid faktureringen. Ersättningsprocessen kommer att slutföras enligt en särskild 
angiven tidsplan under aktionsåret.   
• Om köparens användning av tjuren börjar så sent att det inte är möjligt att uppskatta tjurens 
fertilitet före den 31 juli 2022, kommer köparen att bära allt ansvar för tjurens fertilitet och kan inte 
åberopa tjurens potentiella oförmåga vid ett senare tillfälle. 
• Köparen skall följa de instruktioner om tjurens skötsel, förhållanden och avelsrutiner som beskrivs 
i bilaga 1. A-Producenter/uppfödningsgården ansvarar inte för betäckningsoförmågan på grund av 
de omständigheter som råder på köparens gård eller i avelssituationen.  
 
Kontaktuppgifter:  
 
• Susanna Vehkaoja, livdjursförmedling 040 750 5167 susanna.vehkaoja@atria.com 
• Transportplanering 0103160084, reetta.mullo@atria.com 
 
Bilaga 1. Skötsel av tjurar, förhållanden och förfarande 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1. Skötsel av tjurar, förhållanden och förfarande 
 
De tjurar som köpts från Atrias avelstjurauktion 2022 eller från dess efterförsäljning för betäckning 
under det första användningsåret när den är under 2 år 

- I början av betäckningstiden bör tjurens betäckningsgrupp inte vara större än så många 
månader som tjuren har i ålder för närvarande, ex. 16 månaders ålder> 16 hondjur i 
betäckningsgruppen. 

- om tjuren föddes i maj kan den bara betäcka in cirka 10 kor under sommaren, och i detta fall 
köps tjuren främst för efterföljande betäckningssäsonger  

- tjurens ras, bakre höjd samt testiklarnas omkrets är viktiga faktorer utöver ålder vid 
utformningen av en betäckningsgrupp.  

o Ju mindre testiklarna är, desto mindre grupp 
o Ju yngre tjuren är, desto mindre grupp 
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o Ju lägre tjuren är, desto viktigare är det att i förväg bedöma om tjuren kan nå kor 
eller om det finns andra utmaningar för tjuren i betäckningsgruppen som stör normalt 
betäckningsbeteende 

o Skillnader mellan olika individer finns, men det är allmänt känt att angus, hereford 
och simmental är mer förfinade när det gäller testikelstorlek eller fertilitet än 
charolais och limousin. Limousin har som rastyp de minsta testiklarna vid ett års 
ålder, och limousin tjurar utvecklas långsammast för att vara fertila eller tillräckliga i 
storlek.  

 
 
Tjurens förhållanden, stress och i synnerhet alla sjukdomar som kan ha förblivit dolda i det, har en 
betydande inverkan på dess prestanda, benhälsa och spermieproduktion. Om tjuren läggs på allt för 
krävande uppgifter på köparens gård kan infertiliteten bero på köparens handlingar, och i så fall 
kommer reklamationen om tjurens fertilitet att tolkas som ett misstag av köparen.  
 
Tjurens utfodring, tillgång av dricksvatten samt allmänna tillstånd under betäckningstiden påverkar 
spermieproduktionen och förmågan att betäcka. Fodret bör vara av god kvalitet, balanserat och 
tillräckligt tillgängligt. Mineralutfodringen bör vara i skick.  
 
Dagliga övervakningen 
Under betäckningsperioden ska köparen följa med tjurens beteende, betäckning samt 
betäckningsgruppens brunst på ett sådant sätt att man har så exakta anteckningar som möjligt i en 
händelse av reklamation. Detta innebär att det registreras vilken ko/kviga som har varit brunstig och 
på vilken dag och hur många som har gått i ny brunst var 21 e: dag. Man behöver inte se varje 
betäckning, om man ser brunsten. Tjurens tekniskt lyckade betäckning bör man sträva efter att se 
och kännas igen av att tjuren stiger på kon korrekt, dess båda bakbenen stiger upp till luften efter 
betäckning och svansen på den betäckta kon förblir förhöjd.  
 
När kor eller kvigor går in i nya brunster: 
Det är vanligt, att en del går in i nya brunster, speciellt när en yngre tjur används. Köparen förbinder 
sig att övervaka brunstbeteendet och bedöma situationens allvar. Köparen bör kontakta Susanna 
Vehkaoja senast den 31.7.2022 och vara beredd att genomföra en dräktighetskontroll med 
veterinären så snart som möjligt. Ett skriftligt intyg eller utlåtande ska begäras för resultatet av 
dräktighetskontrollen. Innan du gör en reklamation är det värt att överväga om det finns andra 
orsaker som gör att kor/kvigor går in i nya brunster än tjurens inkompetens eller infertilitet.  
 
 När en tjur haltar eller har något annat ovanligt: 
Om tjuren börjar halta eller har något annat onormalt, bör orsaken till haltningen eller andra 
symtom undersökas så fort som möjligt och tjuren bör få vila samt ges behandling så att hälsoläget 
inte försämras ytterligare. Om det görs en reklamation p.g.a.  haltningen så bör den skickas till 
Susanna Vehkaoja med så utförlig information som möjligt och veterinärens och/eller 
klövvårdarens skriftliga uttalande före 31.7. 2022. 
 
 


