Auksjonskatalog
Kvigeauksjon av rasene Aberdeen Angus
og Highland Cattle

Lørdag 15. September 2018, kl 16.00
Plass: Ridebanen, område D
Auksjonarius: Håkon Marius Kvæken

Auksjonssalær
Alle priser er ekskl. MVA. I tillegg til kjøpesummen legges et auksjonssalær til TYR på
10 %. Dette skal dekke uttransport og andre omkostninger ved auksjon på Dyrsku’n.
Betaling
Tyr sender ut faktura på mail påfølgende mandag etter auksjonen med forfallsdato
tirsdag i samme uke. Kjøpet foregår som et kontantkjøp med pant i dyret. Ved
manglende betaling vil dyret hentes hos kjøper.
Transport
Alle kviger blir transportert til ny eier i løpet av søndag ettermiddag. Hvis
transportbilene ikke får med seg alle, vil noen bli stående igjen på dyrskunplassen
over helgen og vil bli kjørt til ny eier om mandagen. TYR steller med de kvigene som
må stå igjen. Transportkostnadene dekkes av auksjonssalær.
Egentransport skjer på eget ansvar.
Ansvar
Selgere har ansvar for dyret frem til det går på bilen som skal transportere dyret til ny
eier. Ny eier overtar ansvar når dyret står på bilen.
Helse
Alle dyr som deltar på auksjon på Dyrsku’n er kontrollert av veterinær og har
helseattest.
Diverse informasjon
Kvigene har nummer i stigende rekkefølge, inndelt i to raser. Alle kviger er med på
utstillingen og har katalognummer for utstillingen i parentes.

Nummer 1 (Katalognummer 13)
Rase:

Highland Cattle

Ørenummer/navn:

06220120/0067 Wivi

Født:

11/07/2017

Forventet kalving:
Bedekt med:
Stamboknummer:
Hornstatus

Hornet

Nåværende eier/oppdretter:

Veikåker Gårdsdrift v/Hanne Veikåker

Minstepris:

18 000,-

Beskrivelse: Rødbrun farge. Ikke bedekt. Blir med på temmekurs søndag.
Stambokførbar.
Kommentarer:

Nummer 2 (Katalognummer 14)
Rase:

Highland Cattle

Ørenummer/navn:

06220120/0058 Dorthe

Født:

17/04/2017

Forventet kalving:
Bedekt med:
Stamboknummer:
Hornstatus

Hornet

Nåværende eier/oppdretter:

Veikåker Gårdsdrift v/Hanne Veikåker

Minstepris:

18 000,-

Beskrivelse: Brun farge. Ikke bedekt. Blir med på temmekurs søndag. Stambokførbar.

Kommentarer:

Nummer 3 (Katalognummer 15)
Rase:

Highland Cattle

Ørenummer/navn:

08341442/1782 Mildrun av Haukabø

Født:

06/06/2017

Forventet kalving:
Bedekt med:
Stamboknummer:
Hornstatus

Hornet

Nåværende eier/oppdretter:

Inger Elisabeth B. Haugarne

Minstepris:

18 000,-

Beskrivelse: Lys gul farge. Ikke bedekt. Blir med på temmekurs søndag.
Stambokførbar.
Kommentarer:

Nummer 4 (Katalognummer 17)
Rase:

Aberdeen Angus

Ørenummer/navn:

04260631/1706 Monika av Holen

Født:

03/02/2017

Forventet kalving:

13/02/2019

Bedekt med:

GBR/540196300161 Dunlouise Jipsey Earl

Stamboknummer:

102362

Hornstatus

Kollet

Nåværende eier/oppdretter:

Jørn-Terje Dragly

Minstepris:

25 000,-

Beskrivelse: Datter av en okse som var reserve semin på Staur i J-årgangen. Li’s
Jacob Bartel har nå 112 i totalindeks og er sønn etter australske Ayrvale Bartel. Mora
er ei ku med hele 115 i morindeks etter Gingo av Nordstu som igjen er etter den
norske seminoksen Hovin Velixir. Kviga selv har hele 113 i totalindeks med
produksjon og moregensakper som sin sterkeste sider. Kviga er inseminert med
Dunlouise Jipsey Earl, som er en britisk lettkalver og moregenskapsokse.

Nummer 5 (Katalognummer 18)
Rase:

Aberdeen Angus

Ørenummer/navn:

04260631/1713 Mona av Holen

Født:

17/02/2017

Forventet kalving:

13/02/2019

Bedekt med:

74029 Horgen Erie

Stamboknummer:

102337

Hornstatus

Kollet

Nåværende eier/oppdretter:

Jørn-Terje Dragly

Minstepris:

25 000,-

Beskrivelse: Datter av Kong Providence av Fjøsbakken, som er en testokse fra Staur.
Han er sønn etter en amerikanskættet embryokse. Morfar Herman av Nordstu er en
sønn etter amerikanske Oneills Exposition. Kviga representerer lite brukt genetikk i
Norge. Avstammingen i kviga tyder på spesielt gode moregenskaper med middels
produksjon og kalvingsforløp. Kviga er inseminert med Horgen Erie som er meget
god på produksjon, og særlig slakteklasse. Han er også meget god på
moregenskaper.

Nummer 6 (Katalognummer 20)
Rase:

Aberdeen Angus

Ørenummer/navn:

08341442/1780 Mona Lisa av Haukabø

Født:

03/04/2017

Forventet kalving:

10/03/2019 – 10/05/2019

Bedekt med:

63569 Matheo av Grani

Stamboknummer:
Hornstatus

Kollet

Nåværende eier/oppdretter:

Inger Elisabeth B. Haugarne

Minstepris:

25 000,-

Beskrivelse: Datter av den norske seminoksen Junior av Nordstu, som ikke er ferdig
avkomsgransket, men har gode tall for fødselsegenskaper og moregenskaper. Mora
er ei ku med 105 i totalindeks som også er god på fødsel og moregenskaper. Morfar
Festus av Haukabø er en okse etter amerikanske GT Sentry. Kviga har gått med
Matheo av Grani til bedekning. Han er sønn etter Lis Great Tigre, en allroundokse som
er god på alt, og har nå 119 i totalindeks.

KJØPSAVTALE
Avtalen gjelder kviga:

Katalognummer:

Kjøper navn:……………………………………….. Tlf: ……………………..
Produsentnummer: …………………………………………....
1.

All omsetning av livdyr innebærer risiko for at en fører inn smittestoffer i
mottakerbesetningen. Dyr som omsettes kan dessuten ha blitt smittet av nye
sykdommer i perioden like før auksjon, uten at det er registrert
sykdomssymptomer (selv om dyret er undersøkt av veterinær). Selger kan
ikke garantere at slik smitte ikke forekommer. Dette er kjøpers risiko.
Smittefaren kan reduseres av kjøper ved å ta forholdsregler ved introduksjon
av nye dyr i egen besetning, blant annet å holde dyret isolert i 14 dager før
dyret tas inn i besetningen.

2.

Kjøper overtar ansvaret for dyret fra det øyeblikket det står på bilen som skal
transportere det til ny eier.

3.

Kviga ble solgt for kr.______________ (ekskl. mva). I tillegg kommer 10 % i
auksjonssalær. Faktura sendes ut av TYR med forfallsdag tirsdag etter
auksjonen.

4.

Utbetaling til selger finner sted når TYR har mottatt oppgjør for kviga.

5.

Uoverensstemmelse mellom kjøper og selger søkes løst i minnelighet.
Dersom en ikke oppnår enighet sendes saken til voldgift. Kostnader knyttet til
tvistenemnda belastes partene.

6.

Selgere er ansvarlig for at kjøper har fått riktig informasjon gjeldende
avstamning og drektighet på kviga.

7.

Selgere er ansvarlig for at kviga blir stambokført.
Seljord, 15. September 2018
………………………………………
Kjøpers underskrift
………………………………….
På vegne av kjøper

………………………………
Signatur på vegne av selger

Norsk storfekjøtt er i særklasse i verdenssammenheng
▪

Vi har en unik mulighet til å produsere kjøtt på lokale, naturgitte ressurser i
store deler av vårt langstrakte land.

▪

Norsk avlsarbeid på kjøttfe baserer seg på sunne og bærekraftige verdier som
gir friske og robuste dyr.

▪

Stor kapasitet til grovfôropptak og optimal utnyttelse av våre grasressurser
gjør at ammekua er en del av løsningen på de klimatiske utfordringene vi står
overfor.

