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Varför digital auktion 2021? 

Inför auktionen 2020 tvingades styrelsen ta ett snabbt beslut pga Covid-19 att ersätta den fysiska 
auktionen med en digital auktion. Med gemensamma krafter lyckades vi inom loppet av bara två 
veckor genomföra en digital auktion med gott resultat. Mycket tack vare att vår auktionsförrättare 
var snabbt på bollen samt personalen på Gunnarp, delar av Kontaktrådet med flera hjälpsamma 
personer som snabbt iordningställde en filmningsring, fick tjurarna i ordning och möjliggjorde att 
samtliga auktionstjurar kunde filmas rekordsnabbt. Filmerna lades upp på webben ihop med tjursida 
från auktionskatalogen samt hälsokort. Därefter hade spekulanter ca en vecka på sig att lägga bud 
med avslut fredag respektive lördag sista helgen i mars. Det fanns många farhågor inför auktionen 
men tror att vi alla på det stora hela är mycket nöjda med slutresultatet.  

Vi kan konstatera att vi hade 254 st registrerade spekulanter vid årets digitala auktion vilket är 78 st 
fler spekulanter än som hämtat ut kundnummer inför auktionen 2019. Jämför vi det med medeltalet 
spekulanter 2010-2019 så var det 98 st fler 2020. 

Årets digitala auktion hade även en rekordomsättning på 6 194 000 kr vilket är över 900 000 kr högre 
jämfört med medeltalet de tre senaste åren och även medelpriset på 59 558 kr var rekordhögt, ca 
5000 kr högre jämfört med medeltalet för de tre senaste åren.  

Filmerna på tjurarna har varit mycket uppskattade och det har funnits ett tydligt önskemål om att 
fortsätta filma tjurarna inför kommande auktion.  

Ovan nämnda faktorer har varit grundande inför styrelsen beslut om att genomföra en digital auktion 
även 2021.Tyvärr finns det inte möjlighet att kombinera en digital auktion med en fysisk auktion 
redan 2021, men det är något vi hoppas på ska vara praktiskt möjligt i framtiden. 
 

Däremot finns det saker vi vill förbättra inför 2021 för att auktion ska bli så bra som möjligt: 

 Planerad filmning fördelat på två dagar, filmning i dagsljus. 
 Visningsdag, om läget med covid-19 tillåter, i nära eller i direkt anslutning till auktionen. Här 

önskar vi inspel från rasföreningarna om när den ska äga rum. 
 För att inte helt gå miste om den folkfest som den fysiska auktionen innebär är vår ambition 

att få till en så trevlig visningsdag som möjligt, gärna med utställare, prisutdelning, 
korv/hamburgarförsäljning samt visning av tjurarna i boxarna. 

 För bud på egen tjur ska endast bevakningsbud vara möjligt.  

Även här önskar styrelsen inspel från rasföreningarna om hur vi genomför visningsdag samt den 
digitala auktionen på bästa sättet! 
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