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Verksamhetsberättelse                              
Svenska Fåravelsförbundet 

Svenska Fåravelsförbundet erbjuder  

stöd, kunskap och inspiration i ditt fårägande. 

Tillsammans förbättrar vi villkoren för ett 

 attraktivt liv med får! 
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Svenska Fåravelsförbundet (SF) Verksamhetsberättelse 2019 

 

Svenska Fåravelsförbundet kan nu se tillbaka på verksamhetsåret 2019! 

Nu ser vi fram emot ett nytt decennium och att med samma ambition och vilja fortsätta att driva 

svensk fårnäring och svensk fårhållning framåt i stort som i smått.  

 

Året 2019 påverkades hela den gröna näringen fortfarande till del av efterdyningarna från det så 

kallade ”torkanåret 2018”. Problemen har varierat över landet, på vissa håll har det varit torrare än 

normalt och lägre grundvatten än normalt, men andra områden har haft förmånligare 

väderförutsättningar. Det finns besättningar som signalerar att man under 2019 ökat sin produktion 

och betäckt fler tackor. Tyvärr har dock ett antal fårbesättningar valt att lägga ner sin fårhållning i 

efterdyningarna av torkan 2018. Det finns nu cirka 8 476 (juni 2019) aktiva fårbesättningar enligt 

jordbruksverkets statistik. Endast omkring en tredjedel av dessa är anslutna till sin lokala 

fåravelsförening och Svenska Fåravelsförbundet.  Sätt att hitta metoder för att nå ut till och få med 

sig de icke anslutna fårägarna har varit en av de genomgående uppgifter som präglat arbetet i 

förbundsstyrelsen under 2019. 

SF anser att fårnäringen ska synas kontinuerligt och aktivt för att tillvarata framförallt våra 

medlemmars men även hela fårnäringens behov. SF verkar på riksnivå genom förbundsstyrelsen och 

genom aktiva medlemmar i tillhörande lokal- och rasföreningar. Förbundstyrelsen och 

lokalföreningarna arbetar fortsatt för att ge fårnäringen en framträdande plats i medvetandet hos 

konsumenter, politiker, myndigheter och även övriga av de gröna näringarnas alla aktörer 

 

Verksamhet bedrivs inom olika ämnesområden där varje ledamot har ansvar för sitt ämnesområde, 

men stöttar varandra med respektive förmåga och kompetens.  

Arbetet har bedrivits inom följande ansvarsområden under 2019; 

 

Medlemsfrågor och Utbildning 

Marknad och näringspolitisk 

Avel och Djurhälsa 

Ull och Skinn 

Rovdjur 
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Marknad och näringspolitiskt arbete 

Påverkansarbete 

Styrelsen för SF har vid flertalet tillfällen och i olika form arbetat för att påverka myndigheter och 

beslutsfattare att skapa förutsättningar för näringen att hantera Torkan 2018. Sommaren och tidig 

höst präglades av intensivt arbete med skrivelser och remisser, fysiska och telefonmöte, 

debattartiklar, pressmeddelanden och ledare alla med bäring på Torkan 2018.  

 

SF agerar som officiell remissinstans och enskilda medlemmar och styrelsens ledamöter gör en viktig 

insats genom att påverka organisationer och politiker lokalt, regional och på riksplanet. Intern inom 

grön näring driver SF på fårnäringens frågor. Allt påverkans arbete ger inte omedelbart resultat men 

på sikt är påverkansarbetet en förutsättning för framgång.  

SF har mottagit och besvarat åtta remisser under året.  Intern ”synpunktsrunda” erbjuds distrikt- och 

rasföreningar och det har bidragit till värdefulla synpunkter från förtroendevalda inom respektive 

lokalförening. 

 

Handlingsplan Lamm 

Fas två i Handlingsplan Lamm har påbörjats, med huvudfokus på hållbarhet, marknad och produktion 

och kvalitet. Övergripande mål är att väva samman handlingsplanerna med Sveriges uttalade 

livsmedelsstrategi.  

Målet med handlingsplanerna är att öka svensk nöt-, gris och lammproduktion.  

 

SF har för tredje året i rad medverkat till kampanjen #höstlamm, en aktivitet riktad mot konsument 

för att öka försäljningen av svenskt lammkött. 

 

Lammköttslyftet 

Lammköttslyftet har arbetat vidare med genomgång, slutsatser och presentation av resultaten från 

de praktiska undersökningar och analyser i fält, som till exempel mätningar av lammköttskvalitet i 

samband med slakt 
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Avel och Djurhälsa 

Semin 2019 

Seminprojektet utökades även detta år med ett antal baggar. Antalet beställda doser var under året 

758 st, en ökning med drygt 70 doser jämfört år 2018. 

 

Riksbedömning    

SF i samarbete med lokalföreningarnas  

samordnare arrangerad riksbedömningar  

för ull, rya och päls.  

Totalt bedömdes 426 st baggar under  

säsongen 2019, motsvarande siffra  

för 2018 var 484 st riksbedömda djur. 

                       

 

 

Noggrann genomgång vid riksbedömning 

 

Elitlamm 

Elitlamm fortsätter att utveckla befintliga och nya funktioner. Under året 2019 uppdaterades ett 

flertal funktioner.  Några exempel är att rubrikraden inte längre försvinner utanför skärmen när man 

bläddrar i långa listor, den stannar längst upp på skärmen. Testa släktskap visar nu mycket tydligare 

hur nära släkt djuren är. Genom olika färger ser du direkt graden av inavel. De flesta listor kan nu visa 

Mor och Far. Även Morfar dyker upp på många listor. Fakturerade Elitlammsanvändare under 2019 

var 2 609 stycken 

 

Gård & Djurhälsan (G&D) 

SF är delägare i Gård & Djurhälsan med 1 % av aktierna och har en plats i styrelsen. Vid 

bolagsstämman för Gård och Djur hälsan beslutades om aktieutdelning. SF tilldelades 54 740 kr. 

 

 

Rovdjur   

SF har besvarat remisser gällande rovdjursfrågan och aktivt deltagit fysiskt eller per telefon i 

relevanta möten. SF ingår i Viltskadecenters referensgrupp och De fem stora. SF driver på med 

budskap att tagna beslut ska följas, det ska vara enklare att få till stånd skyddsjakt och den ska vara 

värd namnet, det ska var möjligt att bedriva effektiv jakt. SF arbetar för att full kompensation ska ges 

för samtliga kostnader rovdjuren förorsakar. 

 

Förbundet har kontinuerlig kontakt med Naturvårdsverket och ansvariga politiker i frågor som rör 

rovdjur. 
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Ull och Skinn  

Arbetet med att driva på och ge uppmärksamhet till råvaran ull som värdefull resurs har fortsatt även 

under 2019, detta har gett positivt gehör både inom modebranschen, fårnäringen och i media. 

Ansvarsområde Ull och Skinn har genomfört Nappaskinnsprojektet del 1, finansierat av Svenska 

Köttföretagen. Syftet har varit att testa ”garvningsdugligheten” på svenska korsningsskinn men även 

att intressera marknaden för svenska lammnappaskinn. I projektet ingår företagen Kero, Tranås 

Skinn samt Donnia Skinn AB. Även företaget ScanHide (fd Kontrollhudar) har medverkat i 

inledningsskedet 

Vinnovaprojektet ”Cirkulära Yllekläder” i samarbete med LRF, Högskolan i Borås, Smart Textiles, 

Filippa K och Röjk Superwear har löpt som en röd tråd genom arbetet inom ansvarsområde ull under 

2019. Inom arbetet med att öka kunskapen om ull och ullhantering har nytt informationsmaterial 

producerats och finns tillgängligt även år 2020. 

 

Medlemsfrågor och Utbildning 

SF utlyste i samband med Stämman i maj 2019 en E-posttävling med syfte att få in så många 

epostdresser som möjligt av medlemmarna. Detta för att minska kostnader för porto och ge en 

service till lokalföreningarna i form av viss hjälp med utskick genom verktyget ”Get A Newsletter”. 

Tävlingen blev en succé. Prisutdelning skedde i samband med Ordförande konferensen i oktober.   

 

Årets ordförandekonferens, för andra året förlagd till Ulfsunda Slott i Bromma, gästades av Matilda 

Andersson från Svenska Fårklipparförbundet, produktutvecklaren Doreen Chiang från Filippa K samt 

som representant för projektet gällande utvecklandet av totalt avelsindex, Magnus Håård. 

Konferensen har funnit sin form och även årets ordförandekonferens var välbesökt.  

Ordförandekonferensen fortsätter att vara ett mycket bra tillfälle till utökad dialog och 

kommunikation mellan lokalföreningar, rasföreningar och förbund. 

SF har i nära sammarbetet med lokalföreningarna arbetat för att få till stånd ett utökat antal 

kursdagar för utbildning av fler gårdsmönstrare.   

 

 

 

 

 

 

 

Intresserade kursdeltagare kommer nära för att se och lära om mönstring. 
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Breddutbildning 

År 2019 påbörjade SF en bred utbildningsinsats under rubriken ”Om Får och Foder”, 

foderplaneringsprojektet i samarbete med Gård & Djurhälsan, finaniserat av medel från 

Jordbruksverket och EU. Intresset och deltagarantalet var stort redan under de inledande 

föreläsningarna under hösten 2019, projektet fortskrider under 2020. 

 

 

SFs styrelseledamöter har deltagit vid ett antal distriktsårsmöten under 2019, dock bidrog 

Coronapandemin till färre fysiska möten än normalt. 

 

Mässor och Event 

SF har deltagit vid landets fyra baggauktioner, varit utställare vid Fårfesten i Kil, deltagit på 

Ullmarknaden i Österbybruk, haft monter på Fårets Dag i Borgholm i samband med Skördefesten på 

Öland samt bidragit till genomförandet av Skinn SM, Ull & Spinn SM och även Fårklippar SM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SF på plats vid Fårets Dag Borgholm Öland 

 



 
 

6 
 

Årets Fårföretagare 

Lokalföreningar och rasföreningar nominerar sina kandidater till utmärkelsen Årets Fårföretagare.   

Priset som Årets Fårföretagare 2019 tilldelades Jeanette och Kristian Carlsson på Öströö Fårfarm.  

Paret Carlsson som har skapat Öströö Fårfarm bedriver verksamheten runt gårdens får och lamm, 

vilket är företagets huvudnäring. Jeanette och Kristian har visat på drivkraft och mod då de helhjärtat 

satsat på sin verksamhet, företaget har idag även ett tiotal anställda inom företaget. Öströö Fårfarm 

har gjort medvetna satsningar där alla möjligheter med konsumentperspektivet i fokus har tagits 

tillvara. Företagets omsättning har ökat år från år och genererat vinst. 

Konceptet som Öströö Fårfarm arbetar med är i stora delar applicerbart för många andra fårföretag, 

och kan ses som förebild för lönsamt fårföretagande. 

 
Jeanette och Kristian Carlsson bland fåren på Öströö Fårfarm.  

Här finns hela kedjan på samma plats, från uppfödning till färdiga produkter. 

Foto: Ofelia Carlsson 

 

 

SFs Speciella Pris 2019 

SF Speciella Pris tilldelas textilkonstnär Lena Köster för hennes utomordentliga förmåga att inspirera 

och engagera kring temat svensk ull. Lena är en äkta ullinspiratör och kunskapsspridare och hedras 

för detta men även för sitt arbete med att färdigställa ”Jubileumsullen”, Svenska Fåravelsförbundets 

hyllning av svensk ull i samband med förbundets 100 årsjubileum. 
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Kommunikation  

SF agerade aktivt genom flertalet kanaler bearbetar media med pressmeddelanden och utskick.  

 

Sociala medier 

SF har en väl uppdaterad och levande hemsida, finns på Facebook både med Förbundets egna inlägg, 

och genom Elitlamms uppdateringar. 

SF har ett eget Instagramkonto, om än aningen slumrande, samt jobbar aktivt med hashtaggs som 

#kollpålammen, #allalammbehövs, #svensktlamm och #allullbehövs.  

Webbredaktör för hemsidan och SF´s koordinator för sociala medier är Anna Bergström, men fler av 

styrelsens ledamöter är administratörer i olika omfattning för att öka SF´s närvaro och aktivitet i 

sociala medier.  

 

Fårpodd 

Fårpodden har även år 2019 fortsatt att sprida kunskap på ett lättillgängligt och inspirerande sätt till 

alla fårägare, oavsett om man är medlem eller inte. Sex nya Fårpoddar har kommit ut under 2019. 

 

Veckobrevet 

Veckobrevet är ett nu ett populärt och befäst inslag i fredagsrutinen, många väntar på den rykande 

aktuella informationen från förbundsstyrelsen under fredagskväll.  

Veckobrevet skickas direkt till medlemmarnas egen e-post förutom att publiceras på SF´s hemsida 

och SF´s Facebooksida.  

 

Fårskötsel  

Tidningen Fårskötsel har kommit ut i åtta nummer med mycket läsvärt och uppskattat innehåll. 
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Allmänt 

Styrelsen har år 2019 varit konstituerad enligt följande:   

Gudrun Haglund-Eriksson, Ordförande   

Elof Nilsson, Vice Ordförande  

Maria Edman, ledamot   

Thomas Eriksson, ledamot                            Viktoria Östlund, adjungerad LRF Kött 

Ulf Ekholm, ledamot  Anna Bergström, adjungerad webbredaktör 

Claudia Dillmann, ledamot  Einar de Wit, adjungerad redaktör Fårskötsel 

Mia Brandqvist, ledamot  Britta Wendelius, adjungerad förbundssekreterare 

 

Styrelsen har förutom årets konstituerande styrelsemöte genomfört ytterligare tretton 

protokollförda styrelsesammanträden, varav elva av dessa har skett per telefon.  

Styrelsen har träffats fysiskt vid tre tillfällen inräknat Stämman i maj. 

Vid tre av dessa tillfällen har styrelsen genomfört ordinarie styrelsemöten.  

 

Vid årsskiftet 2019/2020 hade Svenska Fåravelsförbundet, 2 389 stycken fullbetalande medlemmar 

vilket är en minskning med 164 st. SF har förutom detta 16 stycken hedersmedlemmar. 

 

 

 

 

 

Tack för fina bilder till berättelsen om verksamhet i Svenska Fåravelsförbundet! 

Ofelia Carlsson, Anna Bergström, Britta Wendelius, Thomas Eriksson, www.pixabay.com 


