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Är listan inte komplett? Saknar du någon kontaktuppgift eller verksamhetsgren? Tipsa oss gärna om innehåll inför kommande uppdateringar av
listan. Skicka dina bidrag till Frida Öhlund, frida_ohlund@hotmail.com

Slakterier

——————————————

Almunge Kött AB
www.almungekott.se
info@almungekott.se
Solvalla Solvik 520, 740 10 Almunge

Veterinär – Stockholm Uppsala

0174-21375
Faringe Kött och Slakt AB
www.faringekott.se
info@faringekott.se
Karlsberg, 744 92 Huddunge By
0224-96315
Lundsbols Lammslakteri AB
www.lundsbolslakteri.se
info@lundsbolslakteri.se
Vällsäter 130, 747 92 Alunda
0174-30115
Lövsta Kött AB
www.lovstakott.se
info@lovstakott.se
Funbo-Lövsta 135, 755 97 Uppsala
018-181600
Roslagens Slakt & Chark AB
www.slaktochchark.se
info@slaktochchark.se
Harbroholms gårdsväg 15, 763 93 Skebobruk Tel:0175-544155

SVA Uppsala 018-674000, 018-674147
POV-remiss@sva.se

Kontakta din besättningsveterinär eller
din veterinär vid Gård & Djurhälsan.
Veterinären behöver inte vara ute på gårAmbulatoriska kliniken
den, det räcker med telefonkontakt för att
Uppsala/Knivsta – Tel: 018-67 29 90
ge veterinären den information som behövs. Veterinären skriver en remiss för
Distriksveterinärerna i Tierp
obduktion. Den ska klargöra den aktuella
Tel: 010-122 88 10 /010-122 88 11
frågeställningen och den bör också beskDistriksveterinärerna i Östhammar/
riva sjukdomshistorien, eventuell klinisk
Gimo – Tel: 010-122 88 00
diagnos och behandling. Remiss från
Distriksveterinärerna i Fjärdhundra – veterinär är också en förutsättning för att
få en obduktion till reducerad kostnad.
Tel: 010-122 88 20
Gård och djurhälsan,
Ulrika König – Tel: 018-68 28 86

Distriksveterinärerna i Rimbo/Norra
Stockholm – Tel: 010-122 88 40

—————————————

Distriksveterinärerna i Vårsta/Södra
Stockholm – Tel: 010-122 88 60

Svenska fårklipparförbundet har gett ut
ett faktablad med tips och råd inför klippningen för att den ska gå smidigt som
möjligt för får och fårklipparen samt ge
så bra ullskörd som möjligt. Faktabladet
heter ”Klippning och ullskörd” och
finns att ladda ned på fårklipparförbundets hemsida. www.faravelsforbundet.se/
wp-content/uploads/
KlippningUllskord.pdf

———————————————Rådgivare – Stockholm Uppsala
Gård och djurhälsan,
Theo den Braver – Tel: 0346-102 22/
070-393 30 89
theo.denbraver@gardochdjurhalsan.se
Gimrarna/Hushållningssällskapet,
Victoria Thuillier – Tel: 070-236 25 45
www.hushallningssallskapet.se

Sörby Slakteri & Styck AB
www.sorbyslakteri.se
Gimrarna/Glada Fåret, Titti Strömne
Sörby 225, 744 91 Heby Tel073-6733113
Tel: 070-589 32 33 www.gladafaret.se

Fårklippare

Det finns en lista över fårklippare på
Svenska Fåravelsförbundets hemsida..
www.faravelsforbundet.se/farklippare/
Samt på Svenska Fårklipparförbundets
hemsida: www.farklipparforbundet.se

Serviceföretag: Transporter – slakt
Hushållningssällskapet, Mia Lindkvist
– styckning – skinnberedning
De namn som nämns för Stockholm/
Tel: 018-56 04 21
Natur & Kulturkompaniet i Uppland
AB www.nkkuppland.se
info@nkkuppland.se
Skyndeln 140, 747 91 Alunda Tel: 017424209; 0763-673355; 0709-399549
——————————————

Nödslakt, hämtning självdöda djur
Svensk Lantbrukstjänst AB
www.svensklantbrukstjanst.se
Tel: 010-4909900

www.hushallningssallskapet.se

Uppsala är::

Hushållningssällskapet, Sofia Äng
Tel: 018-56 04 08
www.hushallningssallskapet.se

 Hans Wigren, utgår från norra
Uppland 0705-92 69 52

Annette Westerberg, Vreta Gård
Breds-Vreta 2,745 95 Enköping,
www.vreta-gard.se tel. 070-683 36 03
—————————————Obduktion
Här kan du få ditt djur obducerat

 Elin Esperi, Norrtälje
0730-694 511
 Erik Uhlås, Uppland & grannlän
0702-48 28 75
 Georg Uhlås, Uppland & grannlän
0702-48 28 75
 Johan Uhlås, Uppsala
0702-48 28 75
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www.silverlock.se/monstrare
 Oskar Mattsson, Stockholm/Uppsala
070-2867161
 Axel Burgman, Stockholm med omnejd, Västsverige och Skåne
076-880 65 27
 Helen Israelsson, Roslagen med omnejd (utgår fr Hallstavik, endast klippstol) svarvarhelen@hotmail.com
 Martin Sjunnesson, Strängnäs
070-59 81 443, 0152-137 17
 Janne Slobodnik, Västerås
0706-05 22 64
—————————————Slipning av skär
Uhlås fårservice.,
0702-280093 www.uhlasfarservice.se/
LG Produkter
www.lgprodukter.se/category.html/
slipning-av-skar
Lyckliga fåret skärsliperi
www.lyckliga.nu/slipning-service
—————————————-

Listan är dock inte uppdaterad sedan
2016 och några mönstrare är inte längre
aktiva. I Stockholm/Uppsala finns två
aktuella namn:
Barbro Nord 0706-26 10 30
Rek mönstrare (päls, ull och kött)
Åse Brolin 0703-31 28 87
Rek av finullsfårföreningen (ull)
Det går även att anlita mönstrare från
andra distrikt. För att minska resekostnaden tipsar vi om att gå ihop flera fårägare
tillsammans och boka en mönstrare ihop.
På så vis kan kanske även namnen i
listan från södra Sverige eller Gotland bli
användbara.
——————————————Ull
Sök på ”Ullkartan” på internet. Då får du
upp en visuell karta med var i Sverige
olika ulluppköpare och ullförädlare finns.
Kartan är framtagen av SF.

Filtmakeriet, Hälsingland
Beställa ullgarn, Quiltvadd, Ullstoppning,
nålfilt och kardflor av 100% svensk
Grimmor finns att köpa hos de flesta föfårull. Köper in ull och utför löneuppdrag
retag som säljer utrustning till fårprodukt(dvs du kan få tillbaka produkter från
ion. Vill du ha en personlig grimma med
egen ull). Mer info: Tel:0278-650645.
gårdens namn broderat på nosremmen
www.filtmakeriet.se/
kontakta:
Karlsbergsgården Spinneri, Skåne
Mörkölamm
Lönspinner ull och f iber till garn. Mer
Anneli Wallin 0708550552 eller
info: 0767-97 94 19 http://
Mörkölamm på facebook
karlsbergsgarden.com/
————————————
Båvens spinnhus, Sörmland
Mönstrare
Säljer ullprodukter, och håller kurser.
Lönspinner ull till garn. Mer info: Tel:
Lista över Sveriges mönstrare finns på:
0157-306 60, www.bavensspinnhus.se/
 Fåravelsförbundets hemsida under
Ullkontoret, Gotland
fliken elitlamm.-> mönstring och
Tvätteri som tvättar ull från Gotland i stor
riksbedömning . Bläddra till ”hjälp
skala och leverarar till andra aktörer. Mer
med mönstring”
info: Tel: 073-6763615,
 Gotlandsfårföreningen hemsida.
www.ullkontoret.se
Grimmor till får

Åddebo Ull, Hållnäs , Uppland
Karderi som köper renrasig ull och säljer
kardflor, redskap och hjälpmedel för
tovning. Lönkardar fårägares ull. Mer
info: 0294-300 20, www.addeboull.com/
Östergötlands Uppspinneri, ÖdeshögMer info: Tel: 0144-23 088, http://
ullspinneriet.se/
Toarps Säteri, Gällstad
Sveriges största ulluppköpare,. Köper alla
sorters ull. Ett 20-tal gårdar fungerar som
ullstationer. Mer info: Tel: 0321-702 50,
http://toarp.se/
Wålstedts textilverkstad, Dalarna
Ett ullspinneri som förädlar svensk
lantrasull till garn och kardad ull. Köper
in ull. Ordnar Ull-SM. Mer info: Tel:
0241- 221 00, www.walstedts.se
Gotlands spinneri, Gotland
Tillverkar garn och kardflor av gotländsk
ull. Lönspinner och lönkardar. Mer info:
Tel: 0498 48 82 50,
www.gotlandsspinneri.se
Solkusten spinneri, Norrtälje
(www.solkustens-spinnverkstad.com
Tel:0708-350932
Ullförmedlingen
Ullförmedlingen startade 2013. Det är en
facebook-grupp där köpare och säljare av
råull träffas. Gruppen har idag mellan
3000-4000 medlemmar och det tillkommer nya för varje dag.
Hemsida: www.ullformedlingen.se
Facebook: Sök ullförmedlingen
————————————Vallhund
Svenska vallhundsklubben,
www.svak.se
Har förmedling av valpar och vuxna hundar samt massor av information om sådant som är viktigt när man har vallhund.
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Kurser/utbildning av vallhund ordnas av
de lokala distrikten.
Stockholm Uppsala Läns Vallhundsklubb http://sulvk.org/
SULVK är en lokalavdelning inom
Svenska Vallhundsklubben. Under fliken
”Kurser” finns information om aktuella
kurser samt kontaktinfo till instruktörer
som ordnar privatlektioner.
——————————Foderanalys i Sverige
Tänk på att foderanalysen skall göras för
idisslare och inte för häst!
Om du söker ”ersättning för extra djuromsorg för får” måste du använda ett
ackrediterat analysföretag. F.n, är endast
Eurofins i Lidköping ackrediterat i
Sverige. Du får dock använda andra
Europeiska analysföretag om de är ackrediterade
Medlem i Gård och Djurhälsan får rabatt
på grovfoderanalys hos Eurofins. Beställningen görs då hos Gård & Djurhälsan
via länken www.gardochdjurhalsan.se/sv/
far/tjanster-och-produkter/foderanalys/
alternativt på tfn 0346-104 18
Eurofins Lidköping
www.eurofins.se/ Tel: 010-490 8410
E-post: info.lantbruk@eurofins.se
Agrilab AB Uppsala
www.agrilab.se/ Tel: 018-673856 Mobil:
0708-697342 E-post: analys@agrilab.se

Musko Rökeri
Vi erbjuder rökta charkuterivaror. Du kan
även lämna in eget kött för rökning.
Muskovägen 17
760 40 Väddö, Stockholm
www.muskorokeri.se/
Hållsta Rökeri
Hållsta Rökeri är beläget strax utanför
Norrtälje och är ett litet familjeägt rökeri,
vars affärsidé är att röka kött på gammeldags vis.
Hållsta 10331
761 72 Norrtälje, Stockholm http://
www.hallsta-rokeri.se/

———————————————
Rökerier/charkuterier

Knarrhult, Ullared
http://knarrhult.se/
Återförsäljare bland annat:
Hundenochherden.se

Kellfri, från Skara
www.kellfri.se/djur/far/
Säljs hos bland annat:
Lantbutiken.se

——————————————

Norrgården, Småland

Grindar och stallinredning
Det finns flera olika fabrikat av grindar
och stallinredning. .Det går att beställa
direkt från deras hemsidor eller hos återförsäljare.

http://fargrindar.com

Siltbergs smide, från Gotland

Veno, Nederländerna

http://www.siltbergs.se/
Återförsäljare :
Granngården Tel: 0771-222 444
www.granngården.se
Edeby Ryttargård – Tel: 0708-99 00
41/0708-99 00 42 ww.edebyryttargard.se
Nordpost AB, Enköping – Tel. 0771-22
24 44, www.nordpost.se
Mälargårdar Butik AB, Märsta –
Tel. 08-591 470 97

Bala Agri
www.balaagri.se/grindar
BLGG AgroXpertus AB, Hörby
Återförsäljare:
Web: blgg.agroxpertus.se/
Traktor Nord AB – Tel: Uppsala 018Tel:0415-51 127
18 30 80/Södertälje 08-506 657 00
E-post: kundservice@blgg.agroxpertus.se www.traktornord.se
Hjortens Laboratorium Ab, Östersund
Web: www.hjortenslab.se/
Tel: 063-13 23 55
E-Post: info@hjortenslab.se

Tel: 0175-225 77
www.pellesservice.com
Traktorcentralen AB, Enköping
Tel: 0171-201 00
www.traktorcentralen.se

Agro Maskin i Uppsala AB

Ritchie, Skottland
www.ritchie-d.co.uk
Återförsäljare bland annat:
Hundenochherden.se
www.venostal.nl
Återförsäljare bland annat:
Slättö Kvarn

IAE, Storbritannien
https://iae.co.uk/
Säljs bland annat hos:
LGProdukter.se
———————————————
Stängsel
Eltråd och fårnät produceras av flera
olika tillverkare. Det som skiljer dem åt
är material, trådens tjocklek, fårhätets
höjd och knutarnas utformning..
Vi rekommenderar att ni läser på om
stängsel innan inköp. Det finns flera faktablad framtagna av viltskadecenter och
länsstyrelser. Det finns även böcker att
läsa om stängsling.

Tel: 018-10 21 30
www.agromaskin.se
Bil- och Traktorservice i Stigtomta
Några tips från viltskadecenter:
AB, Uppsala
Pelle Lundstedts Service AB, Hallstavik
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 Planera så raka stängsellinjer som
möjligt. Ju fler hörn och böjar desto
dyrare.
 Rätt stolpar ger stabilitet
 Bygg parallellhörn för att stängslet
ska hålla länge
 Röj gator där stängslet ska dras
genom skog. Om möjligt jämna till
marken och ta bort stenar.
 Använd rätt tråd. För rovdjursavvisande stängsel rekommenderas
”Hightensile” galvad tråd med en
diameter mellan 1,6 till 2,5mm.

När? Vid 40-80 dagars dräktighet är resultatet säkrast, optimalt är 60-70 dagar.
Efter 90 dagar blir fostren så stora att de
skymmer varandra.
Vem utför?:
Carl Williams. Kommer till Sverige
varje år i november och januari. Bokas
genom Kaj Sjunnesson 0152-302 63,
0703-02 63 02
Martin Sjunnesson
0152-137 17, 0705-98 14 43
sjunnesson.martin@gmail.com

 Spänn trådarna/nätet

Karin Persson, Karins lantbrukstjänst
 Investera i ett aggregat med överkapa- 0702-89 30 49
citet.
info@karins-lantbrukstjanst.se
 Jordning är mycket viktigt. Välj ett
fuktigt ställe för jordspett.
 Rovdjur försöker oftast krypa eller gå
mellan trådarna.
———————————————
Öronmärken
Fyra enligt jordbruksverket godkända
märkesleverantörer
OS ID Stallmästaren AB
http://www.stallmastaren.se
Allflex dan-mark ApS
www.allflex.dk
Scan Farm I/S
http://scanfarm.se
Gårdsby Iglu AB
http://www.gardsbyiglu.se/
—————————————
Dräktighetsscanning
Varför? Genom att scanna de dräktiga
tackorna ser du om någon gått tom. Du
kan sortera och fodra tackorna efter antal
foster samt får bättre koll på potentiella
adoptivmödrar. Det är lättare att planera
inköp av öronmärken och du vet hur
många lamm du kan förvänta dig vid
lamningen.

————————————————Baggauktioner
Det finns fyra baggauktioner i Sverige.
De hålls varje år i september/oktober och
där kan du köpa och sälja fina baggar/
bagglamm och ibland tacklammsgrupper.
 Linköping - Köttfår
 Jönköping - Pälsfår
 Gotland - Pälsfår
 Uppsala - Pälsfår
————————————————Skinnberedning

I Sverige finns två ledande företag som
Mer information: Lammproducenternas bereder fårskinn:
hemsida har bra information om dräktigTranås skinnberedning
hetsscanning.. Gå in på fliken ” Kunskap/
Firade 100år 2017. All beredning utförs i
Scanning//Dräktighetsscanning”.
Sverige. Mer info: Tel: 0140-100 50
Web: http://tranas-skinn.se
I Norge är dräktighetsscanning ganska
vanligt förekommande. På norska heter
Donnia Skinn AB
dräktighetsscanning ”fostertelling” ifall
Grundades 1989. Beredningen utförs i
ni önskar söka efter fler utförare på relaSverige och Bosninen. Mer info: Tel:
tivt ”nära” avstånd.
0140 - 563 55 Web: http://donniaskinn.se
————————————————
———————————————Riksbedömning
Riksbedömningen är en mönstring av
bagglamm ( och tacklamm) som man vill
att Svenska Fåravelsförbundets riksdomare ska titta lite extra på. Riksdomarna
utbildas och sambedöms kontinuerligt för
att ge alla djur en så bra chans som möjligt. De ordnas varje år under augusti/
september. 2017 ordnades riksbedömning för pälsraser på 13 orter samt för
tyngre raser på tre orter.
Mer info: http://
www.faravelsforbundet.se/elitlamm/
monstring-riksbedomning/
Samordnare för riksbedömningen i
Stockholm Uppsalas distrikt är Frida
Öhlund i SUF
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