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Följ SUF på SF hemsida och på Facebook  

Fokus för SUF-bladet denna gång är utbildning och information. 

Rovdjurswebbinar 16 maj kl 1830 

Stockholm Uppsala Fåravelsförening bjuder in sina medlemmar till information och samtal med 
vilthandläggarna Mikael Fransson, Stockholms länsstyrelse och Sebastian Olofsson Uppsala 
länsstyrelse vid ett Webbinar om rovdjur, måndag 16 maj kl 18.30 
 
Innehåll i Webbinar:  
 Aktuell information kring revir och rovdjurssituationen i Stockholm och Uppsala län  
 Förebyggande åtgärder som fakta om stängsel  
 Möjlighet till bidrag och konsultation från Länsstyrelsen 
 Vilken hjälp man kan få vid ett rovdjursangrepp 
 Möjlighet att ställa frågor 
 
Detta Webbinar är gratis. 
 
Anmälan till anna.molgard@telia.com eller sticarwen@telia.com senast torsdag den 12 maj. 
Efter att du anmält dig kommer en länk till mötet skickas till dig senast ett dygn innan mötet  
 
Välkomna önskar rovdjursansvariga i Stockholm Uppsala Fåravelsförenings styrelse 
Anna Mölgård och Carina Wenngren 

Mer utbildning och information är på gång! 

Styrelsens medlemmar håller på för fullt med att ta fram utbildning och information inom ämnena: 
➢ Avlivning vid akuta lägen 
➢ Klövhälsa och praktisk klövvård 
➢ Webbförsäljning för fårägare, digital träff.  
➢ En sund fårkropp, fokus på exteriören  
➢ SF Rovdjursvaka i september. 

Kurserna annonseras på SUF facebooksida och i SUF-bladet. Vi arbetar för att flera av kurserna ska 
kunna genomföras två gånger på olika platser i vårt stora distrikt. 
Har du önskemål om kurs, hör av dig till någon i styrelsen. 

Riksbedömning  

Nu planeras det för fullt för riksbedömningen inom vårt distrikt. Eventuellt kommer det bli en annan 
plats än tidigare, någonstans mer centralt inom vårt område för att öka möjligheterna för fler att 
delta. Vi återkommer om det så snart det är fastställt. 

27–28 augusti: Uppsala, Stockholm/Uppsala 
Kontaktperson: Karolina Gahne, karolina.gahne@gmail.com, 073-968 30 86 
Anmälan senast: 21/8 

 

Vårhälsningar till er alla från SUF styrelse! 
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