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Följ SUF på SF hemsida och på Facebook  

I SUF-bladet denna gång skriver vi om det gångna året och planer för kommande år samt ger 
rapporter från Fårklippningskursen, Baltic Wool Conference och Fårets dag i riksdagen. 

SUF 2021, vad har vi gjort? 

Styrelsen för SUF har under året haft styrelsemöte ungefär en gång per månad via Teams. 
Inledningsvis handlade våra möten om att lära känna varandra och hitta former för 
styrelsearbetet. Vi har börjat ta fram ett dokument ”SUF föreningsinformation” som ska 
beskriva de olika rollerna, verksamhet inom SUF m. m. Det är tänkt framför allt som ett stöd 
för nya styrelsemedlemmar samt att valberedningen kan använda sig av det vid rekrytering. 

Riksbedömning 

Den första större aktiviteten för oss var att arrangera riksbedömningen den 28/8 i Lena 
ridhus. Under Karolina och Marinas ledning tog SUF emot drygt 50 baggar och en tacka för 
bedömning. Vi hade förberett mönstringsplatsen på fredagen tillsammans med riksdomarna 
Håkan Blidberg och Katarina Fritjofsson. 

Under lördagen vidtog bedömningen av Gotlandsfår, Leicesterfår, Finullsfår och en Ryatacka.  
Många fina djur och en del höga poäng delades ut, bedömningen avslutades med dagens 
enda HH 5 till en Leicesterbagge från Sunds lantbruk.  

Tack alla som kom till riksbedömningen och till alla som hjälpte till att genomföra den! 

 

 

 

Rovdjursaktiviteter 

Hösten inleddes med hög aktivitet för våra rovdjursansvariga inom styrelsen, Anna M i 
Stockholms län och Carina i Uppsala län. Då det varit rovdjursattacker i såväl Sjundareviret 
som Siggeforareviret har de haft återkommande kontakter med respektive länsstyrelse, 
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berörda fårägare och andra intressenter. Vi har även skrivit en debattartikel i UNT 
tillsammans med LRF samt blivit intervjuade för artiklar ett par gånger i samma tidning.   

De skyddsjakter som beviljades ledde inte till att någon varg fälldes. Nu pågår 
rovdjursinventering vid länsstyrelserna, vi kommer att följa resultaten och eventuella 
åtgärder.  

Vi har ett gott samarbete med länsstyrelserna även om vi inte alltid tycker lika och så även 
med LRF och SF centralt. 

 

Carinas rapport från fårklippningskursen 

Jippi och äntligen, kursen jag väntat på. I oktober genomfördes kursen med sex deltagare 
och där Håkan Johansson från fårklipparförbundet var handledare, vi fick öva oss på ett gäng 
tackor (som för övrigt skötte sig exemplariskt) hos familjen Bennbom utanför Alunda.   

En genomgång av de maskiner som vi hade med oss, vilka klippskär (över och underskär) 
som skall passa och hur de skall sitta förhållandevis till varandra, om smörjning och mycket 
mer. Vi fick även prova på olika maskiner bland annat en batteridriven, kändes något tyngre 
att jobba med.  

Håkan visade oss hur man sätter ett djur på rumpan, tekniken är viktig och hur du kan göra 
en grimma av ett ”retrieverkoppel” när du t. ex vill finklippa runt djurets hals och du inte 
kunnat göra det i en klippstol. Klippstolar av olika modeller fanns att testa, vilken känns bäst 
att jobba vid, tänka på ryggen och hur du har det med ljuset och fungerar det smidigt att 
hämta djuren och hur tar du tillvara ullen. 
Tiden går fort när man har roligt och snart var klockan fyra, vilken toppendag. Tack till alla 
som var med och stort Tack till familjen Bennbom att vi fick öva oss på era tackor. Med mat 
och gofika i magen och nya kunskaper styrde jag bilen hemåt och nu ni mina fyrbenta 
medarbetare där hemma skall det bli klippa av. 
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Carinas rapport från Baltic Wool Conference 2021 

Även till årets konferens anmälde jag mig för att få vara en av de som blev till ett åttiotal 
anmälda deltagare och från femton länder. Årets ledord är/var ”Collaboration is key”, 
samarbete är nyckeln. Två dagar med ett späckat program och ett väl organiserat 
nätverkande för oss deltagare, enda problemet var just att det var på engelska så det var 
bara att damma av sin gamla skolengelska och göra sig förstådd men det bästa var att om 
man inte kom på orden så var alla hjälpsamma med att det blev rätt ord (samarbete i sitt 
bästa format).  

Intressant att vara med just där det är inspirerande föreläsare samt att vara med i 
diskussioner om ull och de möjligheter vi kan och har för att använda den till olika ändamål. 
Men det visar även också på att de flesta länder har eller står inför samma problem som vi 
där är vi alltså inte ensamma med att få bland annat få ullen klassad som en restprodukt.  
Att få lyssna på föredrag om att tillverka blöjor av ull, förpackningsmaterial av ull i stället för 
bubbelplast och ett jordförbättrings projekt där ull ingår som gödsel och mycket annat.  

I en av grupperna jag var med i där var diskussionen att vi måste utbilda våra yngre 
generationer om ullens fördelar men det framkom även att våra folkvalda i EU parlamentet 
behöver utbildas om ullen så de fattar bättre beslut när det gäller den som en hållbar och 
klimatsmart produkt. 

Två dagar går fort när det är inspirerande och intressant och till nästa år hoppas jag på att få 
vara med vid en fysisk konferens. Det jag saknar är fler fårägare och fårföreningar som är 
med i diskussionen om ullen, visst görs det mycket lokalt men vi behöver även i ett större 
sammanhang vara med och visa samt lyfta fram oss, för vi är tillsammans med våra fyrbenta 
medarbetare på våra gårdar de som är producerar fram detta fantastiska material som har 
använts i tusentals år och fått människan att överleva. 
Avslutningsvis vill jag tacka de som varit med och organiserat konferensen. 

 

 

 

Claudias rapport från fårets dag i riksdagen den 17 november 2021 

Vi var drygt 20 förväntansfulla personer från både rasföreningar, Lammproducenterna och 
SF:s distrikt som samlades utanför riksdagshuset vid lunchtid på onsdagen. Upp till tänderna 
laddade med både argument, frågor och produkter från våra fantastiska djur fåren.  
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Dagen inleddes med ett inledningstal av ordförande Gudrun Haglund Eriksson. Moderator 
var Mikael Bäckström, ordförande LRF entreprenad. Tyvärr var tekniken nere så Gudruns 
bildspel fick vare sig vi som deltog på plats eller de som deltog via Zoom ta del av.  

Efter detta följde en kort presentation av Kent Johansson, före detta Eu parlamentariker, om 
den Ullarena som Nämnden för hemslöjdsfrågor bygger upp. Resultatet av detta projekt ska 
presenteras redan i februari 2022. Huruvida detta kommer att kunna bidra till ökade intäkter 
för ullen till oss fårbönder återstår att se.  

Gölin Carina Christensen, journalist och författare till boken Vargen och statsmakterna, lärde 
ut vargmatte, dvs hur det kommer sig att man från 170 kommit fram till 600 frilevande 
vargar i Sverige. Hon pratade om vargförvaltningens konsekvenser och hur våra 
makthavare konsekvent struntat i att demokratiskt fattade beslut inte efterlevs.   

Ulf Ekholm och Jonas Karlsson från SF:s styrelse berättade om hur det är att leva som 
fårbönder med vargen runt knuten. Jonas fick en natt sina får rivna i hagen strax utanför 
sovrumsfönstret så det hjälper inte alltid att ta hem fåren nära gården. Några röster direkt ur 
verkligheten som jag tror att våra politiker verkligen behövde höra.  

Isabell Moretti från Svenskt Kött visade spännande siffror från bland annat 
konsumentundersökningar bland unga svenskar i åldern 20–34 år. Resultatet visar att denna 
ålderskategori har störst förtroende för lammkött av alla köttslag och nära 60% tycker att 
Sverige bör vara självförsörjande på livsmedel.   

Per Frankelius, Innovationsforskare på Lidköpings universitet pratade om virtuella stängsel 
och skojade om att de kanske skulle vara till vargen i stället för fåren. Per pratade också om 
fårens ekosystemtjänster, kolinlagring och klimatnytta. 

Efter dessa intressanta föredrag blev det paneldebatt med politikerna Maria Gardfjell MP 
och Mikael Oscarsson KD. Även representanter från de andra partierna deltog men kanske 
inte lika aktivt som dessa två. Det blev mycket vargdebatt men Anna Törnfelt från SF:s 
styrelse ställde också frågor om det kommande landsbygdsprogrammet CAP. 

I pausen så blev det mingel med politikerna och jag passade då på att fråga politikerna hur 
de hade tänkt kring ull och skinn i det kommande landsbygdsprogrammet. Jag påpekade att 
det är viktigt att även ull och skinn ses som lantbruksprodukter och inte bara som bi- eller 
restprodukter. De hade inte några svar att ge men fick sig nog en och annan tankeställare. 
Jag pratade också om att ev. landsbygdspengar som går ut i ullens tecken måste gå till 
företagsnytta och inte bara till stora organisationer och förstudier. Jag visade också upp en 
stickad tröja från Filippa K samt en vävd jacka och berättade att den var tillverkad av 
korsningsull och att vi kan göra ännu bättre ifrån oss om vi bara får betalt för vårt arbete 
med ullen. 

Summeringen av Fårets dag i riksdagen är att det blev en lyckad dag trots kort 
framförhållning och minimalt med information.  

Det var väldigt mycket varg på agendan vilket är bra, vi behöver visa att rovdjuren är en stor 
anledning till att många slutar. Det gjorde dock att andra problemområden men framför allt, 
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allt positivt som våra fantastiska får ger inte bara oss utan också Sveriges befolkning i stort 
kom i skymundan. 

 

 

SUF 2022, vad ska vi göra? 

Vi inleder året med en planeringsdag hemma hos Lisa i den sydöstra delen av vårt distrikt. 
Syftet med dagen är att ta fram en verksamhetsplan för 2022 utifrån vad ni som är 
medlemmar i SUF vill.  Alla i styrelsen har fått några slumpvis framtagna medlemmar att 
kontakta med frågan: Vad vill du ha ut av SUF?/Vad kan vi göra för dig? Vi kommer att 
kontakta er någon gång innan mötet den 23 januari. Alla är välkomna att svara på frågan 
utan att bli kontaktad, maila då dina tankar till Lisa, adress: lisa.langholmsgard@gmail.com 

Årsmöte 2022 

Stockholm Uppsala Fåravelsförenings årsmöte kommer att äga rum 20 februari kl. 1600. 
Det blir troligen ett digitalt årsmöte, oavsett förutsättningarna, för att medge att fler 
medlemmar ur vårt stora distrikt ska ha möjlighet att delta. Vi återkommer med formell 
kallelse och årsmöteshandlingar. 

Valberedningen bestående av Christer Pettersson, Stefan Stockhaus och Jessica Einebrandt 
har fått underlag av oss inför sitt arbete med ledamöter till styrelsen. 

 

God Jul & Gott Nytt År! 

till er alla från 

Karolina, Lisa, Marina, Anna M, Carina, Maria och Anna A 
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