
ProAgria Fårservice Prislista 2018 
 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa 

ProAgria Keski-Pohjanmaa 

ProAgria Keski-Suomi 

Österbottens Svenska Lantbrukssällskap  * I priserna ingår moms 
 
 
 
 

Produktionsuppföljningspaket 255 e/år , 

omfattar ProAgrias fårmedlemsavgift (80 e), telefonrådgivning, 

informationsbrev, fårutvecklingsavgift till centralförbundet. 

Produktionsuppföljningsbesöket (2h); besök i fårhuset, resultatanalys och 

utvecklingssamtal (utfodrings- och skötselhandledning), bekräftelse att 

uppgifterna är korrekta. 
 
 

Djuravgifter enligt besättningsstorlek 

omfattar också beräkningsavgift och utvecklingsavgift per tacka 
 
 

produktionstackor och baggar/st. 

<50 4,00 euro / st. 

51-100 3,50 euro / st. 

101-200 3,00 euro / st. 

201-300 och flera 2,50 euro / st. 

tackor som inte är 

dräktiga eller lammat 2,00 euro / st. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övrig service 

(ekonomiplaner, 

landskaps- och vallservice) 
 
 
ekonomi/företagsservice 

vallpaket 

eu-stödblanketter 

odlingsplaner 

planer för landskapsvård 

 
 
 
 

 

Neuvo och öronmärkt service 

behovsutredning för investering 150 e + gårdsbesöksavgift, utvecklingssamtal 

gårdsbesöksavgift 65 euro Stöd för ibruktagande vid investering 150 e + 

gårdsbesöksavgift 

Neuvo2020 (produktionsdjur + eko) förhandsreservering görs i enlighet med neuvo-reglerna. Arbets- 

och resekostnader faktureras från mavi, varav producenten betalar moms delen. 
 
 

Fårrådgivningens övriga tjänster 
 
 

Utfodringsplan 

Utfodringsplan, 

omfattar en grundplan 125,00 euro/ st. 

Uppdatering av 

utfodringsplanen och tilläggstimmar, kansliarbete

 69,00 euro / h 

Tilläggstimmar 

vid rådgivningsbesök 50,00 euro / h 

Övrigt kansliarbete 

(intyg och planer) 50,00 euro / h 

Startpaket för nya fårgårdar 

omfattar infopaket 

och telefonrådgivning 60,00 euro/ st. 



Avelsservice och djurförsäljning 
 
 

Ultraljudsmätningar stora gårdar kan be om offert på mätningar av flera är 100 djur 

Tackor; dräktighetsmätning 69,00 euro / timme 

Lamm; ul-mätning  av muskel + EUROP bedömning 69,00 euro / timme 

Släktintyg, engångsbeställning 

1-15  st. 10,00 euro / st. 

över 15 st. 6,00 euro / st. 

Förmedling av avelsdjur  10 % av djurets skattefria försäljningspris + moms 24 % 

Lammasnetti, djur läggs till försäljning 

omfattar släktintyg till köparen 30,00 euro / st. 

Stambokföring omfattar bedömning och intyg 25,00 euro / st. 
 
 

  
 
 

Ultraljudsbedömning 

 
Lammen: 

•  De lamm som mäts skall vara 

90 - 150  dagar gamla 
•  Gårdens alla renrasiga lamm mäts 

•  Lammen som mäts behöver inte vara klippta 

 
 
 

Vikter är viktiga 

Lammens vikt berättar om hur man lyckats 

med tillväxten 
 
 

Lammets ålder Intervall för vägning 

3 dagar 

(födelsevikt) 

Inom 7 dagar från 

födelsen 

6 v 35 - 49 dagar 

4 mån 90 - 150 dagar 

Inför slakt 151 - 240 dagar 
 
 
 
 
Mätningen görs på lammets rygg där sista revbenet är. 

Ryggmuskelns och fettets tjocklek mäts på två ställen. 

 
Vid EUROP-bedömningen bedömer man djurets framdel, 

rygg och bakdel, dvs stekarna. Varje del får sin egen 

bedömning och dessutom ges en allmän bedömning. 

 

Mätningsresultatet av ryggmuskeln ges som hela tal (25 

mm) och av fettet med decimaler som är 

mätningsresultatets medeltal (1-2 1,5, 2-2 2, 2-3 2-5 

osv.). 

 
 

Plats och utrustning: 

•  För mätningen behövs ett stadigt underlag, som lammen inte kan fälla 
•  Nätström behövs för ultraljudsmaskinen och vågen (ström kan tas också från en bil eller något annat) 
 

 
 

Mätningen omfattar: 

•  mätning av ryggmuskel och fett 
•  EUROP bedömning av lamm 

Förbered mätningen 
- Grindar för arbete 

- Gruppera djuren 

- Våg och annan hanteringsutrustning i skick 
- Färg för märkning och anteckningsmaterial 


