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Mellangårdsavtal för dikalvar från dikobesättning 

till annan besättning 
För att inköp av kalvar eller ungdjur ska fungera väl är den grundläggande rekommendationen att 
köpa in kalvar från så få besättningar som möjligt vid så få tillfällen under året som möjligt. På Växas 
hemsida finns mellangårdsavtal som du kan använda för att hälsodeklarera dina kalvar i samband 
med flytt. Mellangårdsavtalen består av två delar, avtal och följesedel. I avtalen kommer säljare och 
köpare överens om kalvarnas status och hur de är skötta innan de kommer till köparbesättningen. 
Denna del fylls i med det intervall som köpare och säljare kommer överens om, till exempel en gång 
om året. Här beskrivs djurmaterialet, inhysning och skötsel hos säljaren. Mellangårdsavtalet kan 
användas i sin helhet eller så använder du delar av det och kryssar över de delar som inte ska 
användas i din överenskommelse. I följesedeln deklareras djuren i samband med flytt. På detta sätt 
följer information om kalvens tidiga liv med till köparbesättningen och ni kan hjälpas åt för att 
minimera stress i samband alla omställningar som sker vid flytt. 
 

Avtalsparter 

Säljare 

SE-nummer:        

Företagsnamn:        

Organisationsnummer:        

Ägare, namn:        

Telefon:        

E-postadress:        

Adress:        

Postadress:        

Kontaktperson:        

Telefon:        

E-postadress:        

 

Köpare 

SE-nummer:        

Företagsnamn:        

Organisationsnummer:        

Ägare, namn:        

Telefon:        

E-postadress:        

Adress:        

Postadress:        

Kontaktperson:        

Telefon:        

E-postadress:        

 



2 

Avtalets omfattning 

Avtalet omfattar försäljning av kalvar (och/eller ungdjur)  

från säljarbesättning SE       

till köparbesättning SE       
Tjurkalvar   Ja   Nej 

Kvigkalvar  Ja  Nej 

Stutar  Ja  Nej 

 

 

Ras 
Tjurkalvar, 
antal/år 

Lägsta 
vikt vid 
hämtning 

Kvigkalvar, 
antal/år 

Lägsta 
vikt vid 
hämtning 

Stutar, 
antal/år 

Lägsta 
vikt vid 
hämtning 

Ras                                     

Köttraskorsningar                                     

Mjölkraskorsningar                                     

Annan ras                                           

                                          

                                          

Ange vilka korsningar som används       

 

Beskrivning av kalvarna 

Kalvarna ska vara utan symptom på sjukdom vid hämtningen   Ja 

Kalven ska vara mellan       dagar och       dagar i ålder 

Kalven ska väga minst       kg och som mest       kg vid hämtning 

Kalvarna är minst       månader vid avvänjning 

Kalvarna är avvanda sedan minst två veckor  Ja 

Kalvarna är avhornade eller hornlösa  Ja  Nej 

Smärtstillande används till kalvarna vid avhorning  Ja 

 

Hälsa och sjuklighet i säljarbesättning och i köparbesättning 

Det förekommer ek som kalvarna kan komma åt på betesmarkerna  Ja  Nej 

Säljarbesättningen är fri från ringorm  Ja  Nej 

Säljarbesättningen är fri från strålsvamp  Ja  Nej 

Kalvarna är avmaskade innan de säljs  Ja  Nej 
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Parterna meddelar varandra omgående om: 

Mycoplasma bovis misstänks eller har konstaterats i den egna besättningen. Som misstanke 

räknas till exempel klinisk misstanke eller provtagning för M. bovis utanför FriskKo. 

Salmonella misstänks eller har konstaterats i den egna besättningen. Som misstanke räknas till 

exempel klinisk misstanke eller provtagning för salmonella. 

Ringorm har konstaterats i den egna besättningen. 

RS-infektion eller Coronainfektion misstänks eller har konstaterats i den egna besättningen. 

Annan smittsam sjukdom misstänks eller har konstaterats i den egna besättningen, till exempel 

vid förändringar i sjukdomsnivå (diarré eller lunginflammation) eller vid provtagning. 

Vaccination 

Säljarbesättningen vaccinerar kalvarna mot ringorm   Ja   Nej 

Säljarbesättningen vaccinerar korna för att skydda kalvarna mot diarré   Ja   Nej 

Säljarbesättningen vaccinerar kalvarna mot lunginflammation   Ja   Nej 

Om Ja: ange ålder hos kalvarna vid vaccination samt vilket vaccin som används: 

Skötselrutiner hos säljande besättning 

Stalltyp  Djupströ  Liggbås 

Kalvgömma med kraftfoder finns till kalvarna inomhus  Ja  Nej 

Kalvgömma med kraftfoder finns till kalvarna på bete  Ja  Nej 

Vattensystem  Nippel  Vattenkopp  Vattenkar 

Utfodring hos säljande besättning sista 3 veckorsperioden 

Bete, ange typ av bete  Vallbete  Naturbete 
Grovfoder, ange typ av 
grovfoder  Hö  Ensilage Mängd/dag 

Kraftfoder  Ja  Nej Sort Mängd/dag 

Mineralfoder  Ja  Nej Sort Mängd/dag 
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Hämtning och transport av kalvar från säljare till köpare 

Kalvar hämtas:        (Ange hur ofta, tex var annan vecka) 

Veckodag och tidpunkt:       (Ange när) 

Köparen kontaktar säljaren:        dagar innan hämtning 

Köparen kontaktar säljaren via:        (Ange hur ni avtalar tid, e-post, sms, mm) 

Kalvarna körs av:       (Ange säljare, köpare eller namn/firma) 

 

Om kalvarna inte hämtats inom       dagar efter överenskommen tid kan djuren säljas till annan 

köpare. 

Transport bekostas av:   Säljare   Köpare 

Transport sker i rengjord och desinficerad transport  Ja 

  Köpare hämtar kalvarna. Gårdsegna skyddskläder och stövlar tillhandahålls av säljaren och 

används i säljarbesättningen. 

  Säljare levererar kalvarna. Gårdsegna skyddskläder och stövlar tillhandahålls av köparen och 

används i köparbesättningen. 

Vägning av kalvarna 

Vägning av kalvarna görs  Individuellt  I grupp 

 Vägs av säljare  Vägs av köpare  Vägs av transportör 

 Vägs hos säljaren  Ja  Nej 

 Vägs på transportbilen  Ja  Nej 

 Vägs hos köparen   Ja  Nej 

Om transport mer än 1 timme görs kompensation för viktförlust med       % (1–5 % rekommenderas). 

 

Pris kalv, tillägg och avdrag 

 Kalvarna avräknas enligt notering       kr  

 Kalvarna avräknas enligt       kr/kg över notering 

 Kalvarna avräknas enligt fast pris på       kr/kg kalv  

 Kalvarna avräknas enligt fast pris       kr/kalv 

 Tillägg för stutkalvar:       kr/kalv 

 Ange för vilka raser tillägg gäller       

 Ej avhornade kalvar: Avdrag på       kr per djur 
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Kalvar som inte uppfyller överenskomna krav i samband med ankomst till köparbesättning noteras i 

samförstånd mellan säljare och köpare. Om sådana kalvar insjuknar eller dör/avlivas ersätts köparen 

med skälig summa alternativt ny kalv vid nästa leverans enligt överenskommelse. 

Vi hanterar denna situation via ersättning: 

 Summa per kalv       kr  Ny kalv vid nästa leverans  

 

Betalningsvillkor 

Kalvarna avräknas via       och enligt deras gällande betalningsvillkor vid förmedling. 

Säljaren fakturerar köparen:    Ja  Nej 

Enligt följande betalningsvillkor:  10 d   30d 

Dröjsmålsränta debiteras med       % vid försenad betalning. 

 

Detta avtal gäller tillsvidare med en uppsägningstid av       månader för respektive part. 

Från och med       Till och med       

Ort 

      

Ort 

      

Datum 

      

Datum 

      

Säljare 

      

Köpare 

      

 
 
 

 

Underskrift Säljare 

 
 

Underskrift Köpare 
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