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Svenska Fåravelsförbundet 

Svenska Fåravelsförbundet erbjuder stöd, kunskap och inspiration i ditt fårägande. 

Tillsammans förbättrar vi villkoren för ett attraktivt liv med får! 
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Svenska Fåravelsförbundet (SF) Verksamhetsberättelse 2018 

 

Svenska Fåravelsförbundet lägger verksamhetsåret 2018 till handlingarna.  

 

Vi blickar tillbaka på ett år som går till historien som ett mycket tufft år för den gröna näringen i och 

med att landet drabbades av svår torka. Detta har påverkat hela fårnäringen, många fårhållare har 

brottats med svåra beslut för att säkra fodertillgång för sina djur. Svenska Fåravelsförbundet har 

såväl lokalt som nationellt, vid alla givna möjligheter engagerat sig aktivt för att påverka myndigheter 

och beslutsfattare för att underlätta för och stötta fårnäringen i denna svåra tid. SF anser att 

fårnäringen ska synas kontinuerligt och aktivt för att framför allt tillvarata våra medlemmars behov 

men även verka för utveckling av fårnäringen i allmänhet.  

 

SF arbetar för att tillvarata våra medlemmars och fårnäringens behov. SF verkar på riksnivå genom 

förbundsstyrelsen och genom aktiva medlemmar i tillhörande lokal- och rasföreningar, för att placera 

fårnäringen på en framträdande plats hos konsumenter, politiker, myndigheter och de gröna 

näringarnas alla aktörer.  

Verksamhet bedrivs inom olika ämnesområden där varje ledamot har ansvar för sitt ämnesområde, 

men stöttar varandra med respektive förmåga och kompetens.  

Arbetet har bedrivits inom följande ansvarsområden under 2018; 

 

Marknad och näringspolitiskt arbete 

Avel och Djurhälsa 

Rovdjur 

Ull och Skinn 

Medlemsfrågor och Utbildning 
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Marknad och näringspolitiskt arbete 

Påverkansarbete 

Styrelsen för SF har vid flertalet tillfällen och i olika form arbetat för att påverka myndigheter och 

beslutsfattare att skapa förutsättningar för näringen att hantera Torkan 2018. Sommaren och tidig 

höst präglades av intensivt arbete med skrivelser och remisser, fysiska och telefonmöte, 

debattartiklar, pressmeddelanden och ledare alla med bäring på Torkan 2018.  

 

SF agerar som officiell remissinstans och enskilda medlemmar och styrelsens ledamöter gör en viktig 

insats genom att påverka organisationer och politiker lokalt, regional och på riksplanet. Intern inom 

grön näring driver SF på fårnäringens frågor. Allt påverkans arbete ger inte omedelbart resultat men 

på sikt är påverkansarbetet en förutsättning för framgång.  

SF har mottagit sjutton remisser under året, varav fjorton har besvarats, tre av dem berörde inte SFs 

fokusområden. Intern ”synpunktsrunda” erbjuds distrikt- och rasföreningar och det har bidragit till 

värdefulla synpunkter från förtroendevalda inom respektive lokalförening. 

 

Handlingsplan Lamm 

Svenska Fåravelsförbundet och övriga aktörer i branschen har arbetade avslutat Handlingsplan Lamm 

Etapp 1. Planering av Handlingsplan Lamm Etapp 2 har gjorts under året, då med huvudfokus på 

hållbarhet, marknad och produktion och kvalitet. Övergripande mål är väva samman 

handlingsplanerna med Sveriges uttalade livsmedelsstrategi.  

SF har för andra året i rad medverkat till kampanjen #höstlamm, en aktivitet riktad till konsument 

med syfte att öka försäljningen av svenskt lammkött. 

Målet med handlingsplanerna är att öka svensk nöt-, gris och lammproduktion.  

 

Lammköttslyftet 

Lammköttslyftet – ett projekt rörande ät-kvalitet på lamm som initierats av Svenska 

Fåravelsförbundet. Projektgruppen består av med representanter från LRF, Svenskt Kött, Svenska 

Fåravelsförbundet, Lammproducenterna, Svenska Köttföretagen, forskare från SLU, slakteriföretag 

samt representanter för grossistföretag och restaurangbranschen.. Inom ramen för Lammköttslyftet 

har man under året utfört undersökningar och analyser i fält, som exempelvis mätningar av 

lammköttskvalitet i samband med slakt. 
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Avel och Djurhälsa 

Semin 2018 

År 2018 utökades antalet valbara seminbaggar. 

Antalet beställda doser minskade 2018 jämfört  

med föregående år. Rutiner och arbetssätt har 

utvecklats under året. Det minskade intresset 

kring semin kan vara en direkt följd av årets svåra 

Torka. Många besättningar valde att minska i antal 

djur och i vissa fall avstå från att betäcka tackor.  

 

Riksbedömning    

SF och samordnare från lokalföreningarnas har 

arrangerad riksbedömningar för ull, rya och päls. 

Totalt bedömdes 484 antal baggar under 

säsongen 2018. 

 

 

Elitlamm 

Elitlamm fortsätter att utveckla nya funktioner, under året 2018 tillkom exempelvis funktionerna 

Läkemedelsjournal och Gårdsfacit. Antalet Elitlammsanvändare under 2018 var 2601 stycken. 

 

Gård & Djurhälsan (G&D) 

SF som delägare i Gård & Djurhälsan har med våra 1 % av aktierna och även en plats i G&D styrelse. 

Årets aktieutdelning gav 22 000 kr i utdelning till SF. Ett beslut om att satsa resurser inom 

produktionsrådgivning för fårverksamheten innebär att en tjänst som lammrådgivare nu är tillsatt. 

 

Rovdjur   

SF har drivit på frågan om ersättning för kostnader gällande kadaverhantering i samband med 

rovdjursangrepp. SF har arbetat aktivt med Rovdjursproblematiken under året gått, som exempel kan 

nämnas den manifestationen i Stockholm som genomfördes under parollen ”Vi värnar våra djur”. SF 

bjöds i samband med detta in till riksdagshuset för en dialog kring budskapet. 

Vintern 2017/2018 bedrevs licensjakt på varg. Två av de skjutna djuren var angripna av skabb, vilket 

kan förklara att några revir där jakt pågår har betydligt färre vargar denna vinter än den förra då 

inventeringen gjordes.  

 

Förbundet har kontinuerlig kontakt med Naturvårdsverket och ansvariga politiker i frågor som rör 

rovdjur. 
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Ull och Skinn 

Inom området Ull och Skinn har SF startat upp 

Nappaskinnsprojektet som är finansierat av Svenska 

Köttföretagen med syfte att intressera marknaden för svenska 

Nappaskinn. I projektet ingår företagen Kero Leathers , Tranås 

Skinnberederi samt Donnia Skinn. Även företaget ScanHide (fd 

Kontrollhudar)  har medverkat i inledningsskedet.  

Arbetet med att driva på uppmärksamheten kring ull som en 

värdefull resurs fortgick under 2018 och tonvikten har legat på 

att får fart på försäljningen av korsningsullen. Norrby Gård 

samt klädföretagen Röjk och Filippa K har varit viktiga 

samarbetspartners i detta arbete.  

 

 

Medlemsfrågor och Utbildning 

SF anordnade den årliga Ordförandekonferensen inom ramen för FÅR2022, med underrubrik ”Vi 

tillsammans”. Årets Ordförandekonferens var välbesökt, mötet är en uppskattad möjlighet till 

ömsesidigt informationsutbyte och nätverksskapande. Vid årets möte diskuterades medlemsnytta 

idag och i framtiden, och vad som görs och hur det ska prioriteras, alltså vad som är viktigt, viktigare 

och viktigast. Påverkansarbete gentemot myndigheter, omvärld, näringen, och rovdjur lyftes som av 

avgörande vikt. Andra områden som alla var överens om att prioritera är avelsfrågor, seminprojektet, 

Elitlamm och att fortsätta det påbörjade arbetet med utökad dialog och kommunikation mellan 

lokalföreningar, rasföreningar och förbund. Men även att utveckla området ull, skinn och småskalig 

verksamhet/förädling kom högt upp i prioriteringslistan. 

SFs styrelseledamöter har deltagit vid ett antal distriktsårsmöten under 2018. 

 

SF har under året gjort upprop till naturbruksgymnasier i landet för att få till stånd dialog kring behov 

av praktikplatser. Målet är att stimulera ungdomars intresse för fårnäringen.  

 

 

Mässor och Event 

SF har deltagit vid landets fyra baggauktioner, varit utställare vid Fårfest i Kil, deltagit på Ullmarknad i 

Österbybruk och Skördefesten på Öland och Elmia lantbruk samt bidragit till genomförandet av 

Ull&Spinn SM och Fårklippar SM.  
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Årets Fårföretagare 

Förra året var det premiär för lokalföreningarna att nominerar kandidater till SF styrelse som sedan 

utser Årets Fårföretagare. Vid förra årets Stämma på Öland tilldelades Kjell och Jenny Nilsson på 

Graute gård priset som Årets Fårföretagare 2018. På grund av att så många värdiga kandidater hade 

nominerats så var det på sin plats att detta premiärår även dela ut pris till Årets uppsticker, en titel 

som gick till Najib Rezai-Kärrbo Prästgård. 

 

 

Lokalföreningar och rasföreningar har nominerat kandidater att tävla om utmärkelsen Årets 

Fårföretagare 2019.   

 

SFs Speciella Pris 2017 

Svenska Fåravelsförbundets speciella pris – för berömvärda insatser inom den svenska fårnäringen, 

delas ut årligen vid SF´s Stämma. SF´s Speciella Pris 2018 tilldelades Marie och Gustaf Mandelmann 

från TV-serien Mandelmanns. 

 

Motioner  

Vid Stämman på Öland 2018 behandlades ett antal motioner, varav Motion 1 hänfördes till styrelsen 

att jobba vidare med. 

Motion nr 1 - 2018 

Ang. Avel och mönstring för i huvudsak päls- och ullraser. 

SF styrelse har sammanfatat de insatser som gjorts under året för att ”verka i Motionens anda” i ett 

svarsbrev till Södermalands styrelse och publicerat resultatet av arbetet i Fårskötsel.  Dessa insatser 

har blanda annat inneburit att gå igenom förutsättningar för mönstring och utbildning av mönstrare 

samt att få till stånd en uppdatering och sammanställning av utbildningsmaterial och tillgängliga 

mönstrare.  

 



 
 

6 
 

Kommunikation  

Torkan 2018 bidrog till att de gröna näringarna, då även fårnäringen gavs mycket medialt utrymme 

under året.  SF agerade aktivt med flertalet pressmeddelande vilket gav genomslag och plats i media 

för fårnäringen. 

 

Sociala medier 

SF har en väl uppdaterad och levande hemsida, finns på Facebook både med Förbundets egna inlägg, 

och med Elitlamms uppdateringar. SF har startat ett Twitterkonto för träffsäker direktkommunikation 

med journalister och beslutsfattare. SF har också ett Instagramkonto samt jobbar aktivt med 

hashtaggs som #allalammbehövs, #svensktlamm och #allullbehövs. Webbredaktör för hemsidan och 

SF´s koordinator för sociala medier är Anna Bergström, men fler av styrelsens ledamöter är 

administratörer i olika omfattning för att öka SF´s närvaro och aktivitet i sociala medier.  

 

Fårpodd 

Fårpodden är SF´s nya kanal för att sprida kunskap och inspiration riktad till fårägare. Ett pilotavsnitt 

som fick positiv respons från lyssnarna följdes upp med ytterligare fem avsnitt under 2018. 

 

Veckobrevet 

Första utgåvan av Veckobrevet publicerades i april 2017, och Veckobrevet är numer ett inslag i 

fredagsmyset för många oss.  Veckobrevet skickas sedan i år även direkt till medlemmarnas egen e-

post förutom att publiceras på SF´s hemsida och SF´s Facebooksida. Veckobrevet innehåller en 

sammanfattning av aktuella händelser under den gångna veckan.  

 

Fårskötsel  

Tidningen Fårskötsel, som är en uppskattad medlemsförmån, har publicerat 8 stycken läsvärda och 

innehållsrika utgåvor under året. 
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Allmänt 

Under 2018 har styrelsen varit konstituerad enligt följande:   

Gudrun Haglund-Eriksson, Ordförande   

Elof Nilsson, Vice Ordförande  

Maria Edman, ledamot   

Thomas Eriksson, ledamot   

Ulf Ekholm, ledamot  Anna Bergström, adjungerad webbredaktör 

Claudia Dillmann, ledamot  Einar de Wit, adjungerad redaktör Fårskötsel 

Anna Olsson, ledamot  Viktoria Östlund, adjungerad LRF Kött 

Magnus Håård, ersättande ledamot  Britta Wendelius, adjungerad förbundssekreterare 

 

Styrelsen har förutom årets konstituerande styrelsemöte genomfört ytterligare elva protokollförda 

styrelsesammanträden, varav åtta av dessa har skett per telefon. Styrelsen har träffats fysiskt vid fyra 

tillfällen. Vid tre av dessa tillfällen har styrelsen genomfört ordinarie styrelsemöten.  

Vid Ordförandekonferensen för lokal- och rasföreningar gavs förbundsstyrelsens ledamöter tillfälle 

till ett fjärde fysiskt möte. Styrelsen träffades också i samband med årets stämma i Borgholm, Öland. 

 

I december 2018 hade Svenska Fåravelsförbundet, 2524 fullbetalande medlemmar vilket är en 

minskning med 76, samt att familjemedlemmarna var 339 vilket är en ökning med 9 mot föregående 

år, tillkommer gör 13 stycken hedersmedlemmar. 

 

 

 

 

 

Tack för fina bilder till berättelsen om verksamhet i Svenska Fåravelsförbundet! 

Anna Bergström, Britta Wendelius, Thomas Eriksson, www.pixabay.com 


