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III. Semen collection and storage centres / Handjursstationer, seminstationer och 

spermastationer 

a) Bovine semen collection centres / Tjurstationer för nötkreatur 

SE-Sweden. List of approved semen collection centres for intra-Community trade in semen of domestic animals of the bovine 

species (Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686) Förteckning över godkända tjurstationer för handel inom gemenskapen med 

sperma från tamdjur av nötkreatur (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/686) 

Tabell 1. Bovine semen collection centres/Tjurstationer för nötkreatur 

Approval 

number 

Godkännande 

nr 

Approval 

date 

Datum för 

godkännande 

Name 

Namn 

Contact details 

Kontaktuppgifter 

Team/Centre 

Veterinarian 

Stationsveterinär/Ansvarig 

veterinär 

 

Remarks 

Anmärkningar 

SE N3 30-03-2009 

2009-03-30 

VikingGenetics Örnsro 

Box 64, SE-532 94 Skara 

Tel: +46 (0)511-267 00 

E-mail: 

avel@vikinggenetics.com 

Anders Edman 

Johnny Lindgren 
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Approval 

number 

Godkännande 

nr 

Approval 

date 

Datum för 

godkännande 

Name 

Namn 

Contact details 

Kontaktuppgifter 

Team/Centre 

Veterinarian 

Stationsveterinär/Ansvarig 

veterinär 

 

Remarks 

Anmärkningar 

SE N4 30-03-2009 

   2009-03-30 

VikingGenetics Torsholm 

SE-311 94 Falkenberg 

 

 Approved until its 

discontinuation 

17-12-2012 

 

Godkänd t.o.m. 
beslut om 

upphörande 2012-

12-17 
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Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.
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