
  PM Östgötamulen 2012 

Hej och välkomna alla utställare.  

Här kommer lite information om Östgötamulen.  
 

Vi har tagit emot din anmälana av ko/kviga nr _________________________ 

till utställningen Östgöta- Mulen. 

 

Djurhälsokrav 

Du har väl skickat in hälsointygen till veterinär Ylva Righardt (adress finns på hälsointyget).  

Det ska vara hos henne senast den 10 oktober. 

 

Etiska regler 

Utställningen tillämpar rasföreningarnas etiska regler och måste skrivas under och skickas in. 

Allmänt: Som grund för transporter, uppstallning och skötsel ligger ”Djurskyddsbestämmelser 

Mjölkdjur och Kött” från Jordbruksverket. 

Förbud för:  

 Infusion i juver eller hud 

 Klistring av spenar för ändrad riktning- storlek 

 Tätning av spenar med exempelvis lim 

 Tillförsel- klistring av extra hår 

 Lugnande och stimulerande medel 

 Akutsjuka djur under behandling skall ej komma till utställningen 

 Djur som av någon anledning måste ges preparat ska godkännas av utställningens ansvariga 

veterinär 

 Djurförsäkran om att man ej använder sig av otillåtna metoder i någon form skall skrivas på 

av ägare, handlers och fittners. 

Allt enligt de Europeiska reglerna. 

 

Håll rent och snyggt runt djuren och följ anvisningarna ang. gödselhanteringen. Tänk på att det ska 

vara framkomligt för besökarna på gångarna. Vi vill också påminna Er om att det är alkoholförbud på 

skolan.  

 

Försäkringar 

Djuren är försäkrade till ett värde av 25 000 kr/ko och 15 000 kr/kviga inkl. veterinärvård. 

Försäkringen gäller från det att djuret lämnar gården tills det kommer tillbaka. Vill Ni försäkra djuren 

till ett högre värde, kontakta Göran Nästorp, Agria, tfn 0141-290313 

 

Mjölkning/foder/tvätt 

Mjölkningsanläggning finns, men tag med din egen spannmaskin samt egen hink för vattning. Ta även 

med eget grovfoder och kraftfoder (halm finns). OBS! Till varje ko ingår max ½  spånbal i 

anmälningsavgiften. Behöver Ni mer måste det tas med eller bokas i förväg.  

OBS mjölken ska hällas i tanken-det är intäkt för arrangemanget. 

 

Kotavlor kommer att finnas över djuren. Nattillsyn av djuren ansvarar respektive djurägare för. 
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Tillträde till djurstallarna 

Fr.o.m. kl. 12.00 fredagen den 19 oktober sker tillträde till djurstallarna. Djuren skall vara på plats 

senast kl. 18.00. För dig som kommer på lördag morgon skall djuren vara tvättade m.m. senast kl. 

08.00. Om Ni inte kan komma angiven tid måste Ni höra av er. Tag med egen grimma då djuren 

kommer att stå uppbundna i byggställningar.  

 

Parkering 

Transporter och husvagnar/bilar får endast parkeras på anvisad plats.  

 

Katalog 

Katalog för utställningen får ni vid in transporten. 

 

Anmälningsavgift 

500 kr för kor och 250 kr för kvigor faktureras av Holsteinföreningen. Djur som avbokas efter att 

katalogen gått till tryck kommer att faktureras. 

  

Klädsel 

Enligt rasföreningarna anvisningar. 

 

Mat på fredagskvällen, Vreta Skolan 

Grillat m potatissallad och bröd  från Håkans Glada Grisar tid ca kl 19. OBS Mat måste förbokas 

senast  15 oktober till respektive rasförening. Pris 120 kr barn upptill 4-12 år halva priset. 

 

Fotografering 

Elisabeth Theodorsson, förboka gärna på tfn 070-5312250  

 

Förslag boende  

Var och en ringer och bokar sitt boende. 

Ljungsbro Fritidscenter/Vandrarhem, tfn 013-206 825 frukost får man ordna själv 

Park Hotell, Järnvägsgatan 6, Linköping, tfn 013-129 005 

Villa Freja vandrarhem, Vreta Kloster, tfn 013-395 020 

Stångå Hotell, Tullgränd 4, Linköping, tfn 013-311 275 

 

Vägbeskrivning- E4 ifrån norr/söder sväng av vid avfarten Motala/Vimmerby.  

Kör sedan ca 5 km mot Motala. (Skolan är på högersidan).Ta in där det står Naturbruksgymnasium. 

 

Välkommen till utställningen! 

 

Ungdomsklubben  Kerstin Svensson 070-4393189 

Svensk Holstein Gill Zeilon  070-5481933 

SRB föreningen Lina Ragnarsson 070-6626798 

Vreta Skolan  Jan Wretemark 070-5472341  

 


