Ordförande har ordet
Digitalt, digitalt och digitalt… ja, mycket sker så nu. Och själv tycker jag inte att det är så
tokigt, många gånger till och med bättre. Man slipper åka hemifrån och jag tycker att det går
rätt bra att kommunicera genom en kamera och mikrofon.
När internetet fungerar "
%. Det är väl något som borde fixas, fiber till alla.
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Här fräste de ner en kabel på tomten och satte in en dosa för si och så två år sedan.
Nu i veckan hände något, en milstolpe i SUF:s styrelse, vi hade vårt första digitala möte
istället för över telefon! Historiskt…
Vi planerar att ha årsmöte söndagen den 21 februari, vi bokar lokal preliminärt, men får
såklart ha en plan för ett digitalt årsmöte. Eller både och.
Vore det något för oss, att prova att ha digitala medlemsmöten/fårträffar någon gång
ibland? Träffas någon timma då och då över en fika? Eller kanske ha ett medlemsmöte med
ett tema, kanske utfodring eller avel. Att träffa kollegor och snacka lite får det kan sparka
igång alla möjliga idéer.
Som en test har vi satt datum för en digital träff i januari. Läs mer längre in i SUF-bladet.
Det finns mycket man kan göra! Så mycket nytt att prova, ibland alldeles för mycket"
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Hälsningar,
Annette Westerberg
Ordförande
Stämma 2023
På grund av Corona så har stämman, som det ser ut just nu, flyttats fram till 2023. Vi har lång
tid på oss att få till en bra planering men börjar redan nu att diskutera hur vi bäst genomför
stämman och var vi skall vara.
Vi är fortfarande intresserade av att få hjälp av er medlemmar så om det finns någon som är
intresserad, dra dig inte för att kontakta oss.
Riksbedömning
Riksbedömningen genomfördes på ett coronasäkert sätt under en dag. 52 lamm varav 5
Leicester, 3 finull och 44 Gotland bedömdes av våra eminenta riksdomare Håkan Blidberg
och Anders Hjort. Det blev några riktiga högpoängare som senare kom med på
baggauktionen i Mälardalen.
Stort tack till alla fårägare och funktionärer som hjälpte till under dagen!

Baggauktion Mälardalen
Årets baggauktion hölls på ett nytt och spännande sätt, helt digitalt. Den genomfördes
onsdag 23 september 2020 i samarbete med Boskapstorget.se.
24 djur ”ropades” ut, 4 förblev osålda och 2 utgick innan auktionen.
Det blev ett nytt prisrekord med 40 000 kr för en bagge med full pott, 35 p. Grattis till Kerstin
Gustavsson utanför Strängnäs. Totalt så såldes det baggar för 220 000 kr, snittpris 11 000
kr(utan de 4 osålda inräknade) och 400 personer vara inne och tittade. Vi ser med spänning
fram emot nästa års baggauktion i Mälardalen, blir den månne digital då också? Hur det än
blir så hoppas vi att många passar på att riksbedöma sina djur och förmedla dom via auktion,
ett bra och spännande tillfälle att förnya sin besättning.
Dyraste baggen såldes för 40 000kr. Honom kan ni ser här: https://boskapstorget.se/details/323
Övriga djur finns på historiksidan: https://boskapstorget.se/history/1

SE231520-20031 från gården Lundby, uppfödare Kerstin Gustavsson i Strängnäs gick för det högsta budet.

Vinnare årets fårföretagare
Vi gratulerar Bredsjö Mjölkfår som korades till titeln Årets Fårföretag 2020. Gården ligger i
Bergslagen och är ett företag med ekologiskt jordbruk, mjölkfår och tillverkning av fårost.

På Svenska Fåravelsförbundets hemsida finns mer att läsa om vinnarna.
http://www.faravelsforbundet.se/?s=årets+fårföretagare
Kurser på gång
Som med så mycket annat detta besynnerliga år så har utbildningar och möten fått ställa in
eller ändra form. För att vara säker på att du inte missar något så titta gärna igenom
utbildningsplattformar och ta del av digitala utbildningstillfällen.
Länsstyrelsen anordnar en hel del kurser som är intressanta för fårnäring så gå in på deras
hemsida och gå igenom deras kalendrar för utbildningar. 2 förslag är; Exempel på
relationsmat – Reko och andelsjordbruk den 2 dec eller Ull i sociala medier 4 feb 2021
Gård och Djurhälsa erbjuder också ett stort antal kurser där flertalet är i form av
webinar/digitala. Surfa in på deras hemsida och se utbudet, anmäl i god tid för kurserna
tenderar att bli fullbokade.
Kurser på Vreta Gård, Enköping För mer info se www.vreta-gard.se.
Kör på med olika varianter av fårkurser, erbjuder nu även fårkurs för nybörjare på distans.
I övrigt så finns det ju väldigt många mindre arrangörer av kurser. Surfa runt på nätet efter
just den kurs du vill deltaga i så kommer du förmodligen att få ett antal att välja mellan.
Rovdjur
Frågan om rovdjur är alltid aktuell för djurägare och problemen är olika beroende på var i
landet man bor. Länsstyrelsen i Uppsala Län har något som heter ”Rovdjursalert” ett sms
system man anmäler sig till så man får ett sms om det varit angrepp i närområdet .
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/djur/jakt-och-vilt/viltskador.html
På Svenska Fåravelsförbundet finns också mycket information, finns bland annat en länk till
en bok om stängsling mot stora rovdjur. Den kan man hämta hem gratis som pdf alternativt
beställa hem en bok för 120 kr inklusive frakt.
http://www.faravelsforbundet.se/utskott/rovdjur/

Digital fårträff:
Tisdag 19 januari klockan 13.00-ca 14.30. Annette finns på plats.
Anmäl dig senast dagen innan på info@vreta-gard.se så får du en länk att koppla upp via.
Max. antal deltagare: 6
Tema: Dela erfarenheter, umgås. Testa digitalt.
Upplägg: Alla får presentera sig och sedan kör försöker vi umgås strukturerat. Inget tema,
annat än att vi pratar om får, det ska vara en trivselaktivitet för den som gillar att nätverka
och umgås med andra.

Du som aldrig varit på ett digitalt möte, våga prova du med! Tag chansen!
Vid anmälan, meddela gärna vad du har för erfarenhet kring digitalt och vad du har för
teknik.
Först till kvarn"
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Facebook
Häng med oss på Facebook https://www.facebook.com/stockholmuppsalafaravelsforening/
Information från lokalföreningar, SF:s hemsida
Håll koll på aktiviteter samt kontaktuppgifter till styrelsen i SUF på Fåravelsförbundets
hemsida. Alla lokalföreningar har en egen plats där. Du hittar även nyhetsbrev i PDF på den
sidan. Länk dit är http://www.faravelsforbundet.se/stockholm-uppsala-faravelsforening/

Söker du grindar, foderhäckar eller annan fårutrustning?
Mellan Uppsala och Östhammar finns en återförsäljare för Siltbergs fårprodukter.
Karin Wennås och Olle Nygren har försäljning och ett stort lager på sin gård i Tuna utanför
Alunda. Öppet när det passar dig, ring innan du kommer. Mer info på Facebooksidan
Siltbergs i Uppland.
Adress: Häcklinge 27, 74793 Alunda
Tel: 0703765257
Mejl: wennas.nygren@telia.com
www.siltbergs.se
Facebook: Siltbergs i Uppland

Kontaktuppgifter till styrelsen i SUF
För att minska ner spams så står våra mejladresser som snabel-a = @
ORDFÖRANDE
Annette Westerberg (Vreta Gård) Breds-Vreta 2
745 95 Enköping
070–6833603
annette snabel-a vreta-gard.se
VICE ORDFÖRANDE
Karolina Gahne
Grän 131
755 96 Uppsala
073–9683086
karolina.gahne snabel-a mail.com
SEKRETERARE
Lisa Rosell
Långholms Gård 1
149 91 Nynäshamn

070–2158786
lisa.langholmsgard snabel-a gmail.com
KASSÖR
Anna Eriksson
Ytternuttö 123
742 92 Östhammar 070–6470068
anna snabel-a larsmass.se
LEDAMOT, UTBILDNINGSANSVARIG, FACEBOOK
Erika Timewell
Söderby 133
742 93 Östhammar 072–5795149
erika snabel-a timewell.se
LEDAMOT, ROVDJURSANSVARIG
Carl-Johan Paulsson Flottskärsvägen 73
764 93 Väddö
0708–390359
vaddororab snabel-a outlook.com
LEDAMOT, AVELKONTAKTPERSON (RIKS- BEDÖMNING)
Elisabeth Fredriksson
Morstena 10
755 98 Uppsala 0702–222021
bettan51 snabel-a gmail.com
Maria Hilding, SUF-blad
Nysätra Högbygård
749 63 Örsundsbro
070–2668855
hogby.lantbruk snabel-a gmail.com
Marina Falk (ansvarig riksbedömning till- sammans med Elisabeth)
Skällsta 21
743 91 Storvreta
070–4968038
marina.falk snabel-a hotmail.com

