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Fårnäringen i Sverige är:

• Småskalig

• 8500 besättningar

• 32 vuxna djur i medelbesättningen

• Fler än 30 olika fårraser

• Fårbönder – fler än 30 olika sorter



Mångfald

Fårbonde kan man vara i hela Sverige, 
från norr till söder, med allt från 4 till 
fler än 1000 tackor.



Livskvalitet

80 % av fårbönderna anger livskvalitet 
som en anledning till att de valt att 
jobba med får.



Mångfald

Alla får ger kött, skinn, ull och 
landskapsvård. 

Fårgårdarnas produktion varierar 
beroende på gårdens förutsättningar 
och bondens intressen och inriktning.



Mångfald

Det finns en ras för alla.

På bilden Tabackatorpfår, den minsta 
svenska rasen i både storlek och antal.



29 % produceras i Sverige

Resten importeras från länder med en 
annan standard för sin djurhållning än 
Sverige.



Alla lamm behövs

Svensk naturbetesmark kan hysa 40 
arter per kvadratmeter, det är mer än 
Sydamerikas regnskog. Utan mulens 
och handens arbete försvinner dessa 
biotoper.



Får har superkrafter

Får kan omvandla gräs till kött, ull, 
skinn och mjölk, samtidigt som de 
vårdar våra marker och skapar 
biologisk mångfald.



Livsmedelsstrategi

Gräs blir kött, mjölk, glass, yoghurt 
och ost.



Hungrig?

Ni kommer att få smaka!



Fåren och fotosyntesen

Metanet från betande djur ingår i ett 
kretslopp. 



Svensk ull

Efterfrågan ökar både bland 
privatpersoner och företag.



Kvalitet

"Det är egentligen inte alls svårt att 
använda den svenska ullen. Det är inget 
fel på den. Det är bara det att vi har sålt 
bort stora delar av maskinparken. Utan 
rätt utrustning kan man inte tillverka de 
tunna garnkvalitéer som behövs för 
trikåindustrin."
Claudia Dillman



Kreativitet

All ull kan användas till något.

"Sämre" ull passar till isolering, 
trädgårdsprodukter med mera.



Får och lammskinn

Svenska pälsskinn är världsberömda 
och flera av våra inhemska raser har 
en ull som ger glansiga, lockiga och 
härliga skinn.



Svensk lammnappa

En ny produkt, som gör det möjligt för 
svenska företag att göra produkter i 
nappa som producerats miljövänligt 
och med högsta djurvälfärd.



Antalet får har minskat 
sedan 2015

Men fårräkningen 2021 väcker 
hopp om att trenden ska vända.



Vi behöver bli fler, och yngre

• Framtidstro

• Konkurrenskraft

• Förutsägbarhet i regelverk och 
rovdjursförvaltning



Förlorad konkurrenskraft

Skenade kostnader på diesel, foder, 
konstgödning och övriga 
förnödenheter hotar svensk 
matproduktion.



Lantbruksföretagen är 
skyldiga attfölja mer än 600 
lagkrav

1996-2016 ökade antalet lagkrav som 
berör lantbruket med 120 %.



Minskat regelkrångel 
önskas

• Ta bort två av tre parallella system 
för förflyttningsregistrering

• Inför flexibel gräns för när ligghall 
behövs

• Höjd gräns för förprövning av 
stallar



Våren!

En underbar tid för djur och bönder.



Men ...

Den innebär också en allt större oro.



Särskilt där vargetablerar 
sig

Många minskar ned antalet får, lägger 
ned utmarker och betar bara närmast 
husen.



Rovdjursavvisande stängsel
RAS

Bra men kostsamt.



300 000 000 kr/år

Röjning och underhåll.



Boskapsvaktande hundar

En lösning som kan fungera bra, men 
som endast passar ett fåtal gårdar. 
Hundarnas välfärd får heller inte 
förbises.



Utan lantbruk blir du 
hungrig, naken och nykter

Att en hel yrkeskår som förser 
det svenska folket med livsmedel, 
öppna landskap och andra råvaror 
utsätts för hat och hot är 
oacceptabelt.



Högt hälsoläge

Svenska får är friska, det läget måste 
vi värna.



Hot mot vårt goda hälsoläge

• Svårighet att nå ut till alla 
besättningar

• Nya AHL möjliggör okontrollerad 
import med stor risk för nya 
sjukdomar som följd

• Resistens hos fårens parasiter



Seminverksamheten

En möjlighet att nationellt och på 
besättningsnivå minimera införsel av 
levande djur, vilket minimerar risken 
för smittspridning.



Ett naturligt liv

Alla svenska får och lamm har 
möjlighet att utöva sina naturliga 
beteenden.



I Sverige ska vi äta kött från 
djur som har det bra

Eller ska vi nöja oss med mindre?



Vi vill växa. Vad behövs?

• En rovdjursförvaltning värd namnet

• Livsmedelsstrategin genomföras

• Minskat regelkrångel

• Akut behov av ett krispaket som 
hjälper oss med skenande 
kostnader

• Stöd och verktyg för att motverka 
hat och hot



Alla lamm behövs

Våra får är klimatsmarta superdjur 
som kan omvandla det vi själva inte 
kan äta till fantastiska produkter och 
högkvalitativa livsmedel!



Tack!


