2017
Verksamhetsberättelse
Svenska Fåravelsförbundet

Vi tillsammans – Alla lamm behövs!

Svenska Fåravelsförbundet (SF) Verksamhetsberättelse 2017

Svenska Fåravelsförbundet lägger i och med verksamhetsåret 2017 nu med stolthet sitt
hundrade verksamhetsår till handlingarna.
Det har varit ett framgångsrikt jubileumsår där SF genom engagemang och närvaro i debatt,
media och branschsammanhang fortsatt att verka för fårnäringens framtid i positiv riktning.
Fårnäringen har som tidigare år flyttat fram positionerna genom att delta i olika
sammanhang. 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 verkar på riksnivå genom förbundsstyrelsen, och genom aktiv medlemar i tillhörande
distrikt -och rasföreningar. Målet är att på riksnivå och lokalt placera fårnäringen på en
framträdande plats hos konsumenter, politiker, myndigheter och de gröna näringarnas alla
aktörer. Det är med stolthet vi tillsammans tar ansvar för fårnäringen i Sverige.
Arbetet inom tidigare så kallade utskott har under året formulerats som aktivitet med
tillhörande budget inom specifika ämnesområden där varje ledamot har ansvar för sitt
tilldelade ämnesområde. Ledamöterna leder arbetet inom sitt ämnesområde och stöttar
varandra inom respektive ämnesområde i kraft av personlig förmåga och kompetens.
Ansvarsområden under 2017 har varit ”Marknad och näringspolitiskt arbete”, ”Avel och
Djurhälsa”, ”Rovdjur”, ”Medlemsfrågor och Utbildning” samt ”Ull och Skinn”.
Nedan presenteras en sammanfattning över delar av det som SF aktivt jobbat med under det
gångna året.

Handlingsplan Lamm
SF och övriga aktörer i branschen har tillsammans med Svenska Köttföretagen, fortsatt
arbetet med att genomföra Handlingsplan Lamm. Arbetet har utförts i arbetsgrupper inom
område marknad, export, produktion, stöd & regler, samt för fårnäringen även
arbetsgruppen för ull- och skinn.
En av frågorna som diskuterats under det gångna året är hur handlingsplanerna kan vävas
samman med livsmedelsstrategin på bästa sätt.
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De huvudsakliga målen, en ökad produktion har uppnåtts, produktionen ökade ca 4 % under
år 2017 relativt 2016.
Syftet med handlingsplanerna är att öka svensk nöt-, gris och lammproduktion. I januari
2016 presenterades Handlingsplanerna, sedan dess har fler av åtgärderna genomförts. Totalt
är 81 stycken åtgärder listade, och i nuläget är 34 % av åtgärderna genomförda, 60 % av
åtgärderna är påbörjade och 6 % av åtgärderna är ännu inte påbörjade (mars -18).

Lammköttslyftet
Lammköttslyftet är 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. Projektet
Lammköttslyftet beviljades 3 miljoner kronor i projektmedel från EIP (Europeiska
innovationspartnerskapet).
SF fick genomslag i media med frågeställningen om allt lammkött verkligen är lammkött?
Vart tar alla volymer av importerat fårkött vägen? Intresset för frågan ökade under våren
2017 och ligger helt i linje med delar av syftet med Lammköttslyftet.
Svenskt lammkött säljs i huvudsak som enbart just svenskt lammkött. Det innebär att
djur av olika kön och ras och som har utfodrats med olika intensitet och har olika ålder vid
slakt, i stor utsträckning säljs som samma produkt. Slaktkropparna har dessutom kylts och
mörats på olika sätt, enligt det aktuella slakteriets rutiner. Ambitionen med projektet är att
skapa underlag för att ökad sortering av lammslaktkroppar. Detta är av största vikt för
lammets värdeutveckling. Gemensam svensk standard för lamm- och fårköttskvalitet, kring
vilken hela värdekedjan, från producent till slutkund kan enas, skulle skapa nya möjligheter
för det svenska lamm- och fårköttet, med en ökad möjlighet till profilering av produkter.
SF har medverkat till lansering av kampanjen #höstlamm, aktiviteter för att öka
lammköttsförsäljningen i livsmedelsbutikerna under hösten.
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Under våren 2018 redovisas första delen av arbetet för Lammköttslyftet referensgrupp.
Referensgruppen består av representanter från alla led i värdekedjan och har som uppgift
att komma med inspel på de förslag som projektets arbetsgrupp presenterar. Projektets
arbetsgrupp har till uppgift att ta fram de allra viktigaste faktorerna för att beskriva
kvaliteten på olika varianter av svenskt lammkött. Det är dessa utvalda faktorer som
Lammköttslyftet sedan arbetar vidare med för att hitta lösningar på hur vi bäst, i alla led,
arbetar för att förändra och utveckla dem, och därmed bättre kunna beskriva kött av olika
kvalitet.

Remisser
SF agerar i många frågor som remissinstans, under året har SF hanterat tretton remisser
inom skilda områden. Remissarbete är avgörande för SFs möjlighet att påverka innan
lagförslag och rekommendationer tas till beslut. Nya rutiner för att effektivisera
remissyttrande har införts under året. Sammanhållande funktion för remissyttranden är
förbundssekreterare som formulerar, bevakar deadline och sammanställer synpunkter från
respektive ledamot för aktuellt ämnesområde. SF har även under år 2017 infört den så
kallade ”interna remissrundan” för att i möjligaste mån ta tillvara kunskap, erfarenhet och
kompetens hos SF medlemmar. Remissunderlaget skickas per mail till ordförande i distriktoch rasföreningar för påseende och möjlighet till yttrande. SF publicerar alla finns alla
remissyttranden på hemsidan.
Exempel på remisser som besvarats;
Sveriges Landsbygd, en sammanhållen politik för arbete, tillväxt och välfärd
Vaccination mjältbrand
Djurhälsovård, Delegerad Läkemedelshantering D8
Jordbruksverket - Ekologiskt lantbruk
Jordbruksverket - Nya föreskrifter gällande statistik för djurinnehav
Jordbruksverket - Märkning av får och getter
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Rovdjur
Domstolen beslutade trots överklaganden att vargjakten skulle genomföras som planerat.
Totalt sköts 18 av 22 tilldelade vargar.
SF har stöttat de påtryckningar LRF gjort för att få ersättning för kadaverhantering och
destruktion vid ett rovdjursangrepp. Det finns förhoppningar att ett nytt stöd som täcker
dessa kostnader kommer att träda i kraft runt halvårsskiftet.
Förbundet har kontinuerlig kontakt med Naturvårdsverket och ansvariga politiker i frågor
som rör rovdjur. Positivt beslut från regeringen innebar att endast en domstol i landet ska
hantera ärenden om överklagande. En enhällig och prejudicerande dom från Högsta
Domstolen slog fast att inställandet av 2016 års vargjakt var felaktigt. Påstötningar har skett
och sker angående de neddragna ersättningarna från viltskademedlen, full ersättning krävs.
SF finns representerade i Brukarrådet på Grimsö och i De fem stora.
Förbundet har kontinuerlig kontakt med Naturvårdsverket och ansvariga politiker i frågor
som rör rovdjur.

Gård & Djurhälsan (G&D)
SF är delägare i Gård & Djurhälsan med 1 % av aktierna och har en plats i styrelsen. Stämman
beslutade om en aktieutdelning som ger SF 15000 kr i utdelning. Sedan tidigare har man
också beslutat om en satsning på produktionsrådgivning inom fårverksamheten i bolaget.
Denna satsning omfattar ca 0,5 miljoner kr till nytta för långsiktig kompetenshöjning på
fårgårdar.
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Projekt för fårnäringen
SF i samverkan med branschen, främst Svenska Köttföretagen och LRF Kött beslutade under
2016 om att anslå medel till satsningar inom fårnäringen. De projekt som finansierats har
som syfte att ge konkret nytta till lammproducenter i sin strävan att utveckla företagande
och hålla sig uppdaterade om ekonomi och priser. Fem av tio projekt som finansierades
genom medel ur LRF Kött miljonen rör får och lammproduktion. Nedan redovisas hur
projekten utvecklats under år 2017.
Skinn- och Ullkunskap – Projektägare Svenska Fåravelsförbundet.
Projektet har genomförts och visat på stor genomslagskraft både
allmänt i press/ media och hos fårägare och industri/hantverkare.
De filmer och trycksaker som producerats har lyft intresset och
höjt kunskapen kring får, skinn och ullen på ett tydligt sätt.
Svenska Fåravelsförbundet arrangerade ett uppskattat
”business2business” möte i samband med Fårfest i Kil 2018.
SF medverkar till att intresset från tillverkningsindustrin för
svensk ull och skinnråvara ökar. Ull och skinn som material är
klimatsmart och miljövänligt. Det finns efterfrågan av regler
för märkning och klassificering till gagn för handel med ull och skinn av svenskt ursprung.
Seminstation för får – Projektägare Svenska Fåravelsförbundet.
Arbetet med att skapa en långsiktig plan för seminstationen pågår. Semin-projekt har
fortsatt att utvecklas under 2017, med fler baggar av fler raser och ett ökande antal fårägare
med intresse för att seminera.
Gräsmanagement – Projektägare Lammproducenterna.
Informationsträffar har genomförts på fler håll i landet. Internationell kompetens har
inspirerat och förmedlat kunskap kring hur fårägare kan nytta gräsbete och vall ännu bättre.
Rätt lamm i korsningsproduktion – Projektägare HS Jönköping.
Arbetar med att ta fram film och checklista för vad som är rätt lamm i korsningsproduktion.
Statistikplattform – Projektägare LRF Kött.
Det finns nu en statistikplattform på lrf.se/kott som löpande uppdateras och visar aktuell
statistik för nöt- gris- och lammbranschen.
Scrapie och Kadaver
SF fortsätter att bevaka frågorna och har regelbunden dialog med Lantbrukstjänst och SJV
kring kadaverhantering och upprätthållande av scrapiestatus.
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Ull
SF har arbetat för att uppmärksamma ull som idag är en till viss del outnyttjad resurs, både
internt och massmedialt. Inom projektet Ull och Skinn har informationsfoldern ”Ull och Skinn
– vägen till mervärde”, samt en samling goda råd kring ”Klippning och Ullskörd” tagits fram.
Ull SM arrangerades i Dala-Floda för fjärde året med god uppslutning.
Export av svensk ull uppgår i dagsläget till volymer om ca 280 ton, i första hand genom
Ullcentrum på Öland och Toarps.

Mässor och Event
SF deltar på olika mässor och event under året, dels för att träffa medlemmar och
förhoppningsvis även möta nya medlemmar, men även för att visa på fårnäringen och dess
förtjänster för beslutsfattarem allmänhet och media.
SF deltog med monter vid Fårfesten i Kil i mars 2017 och Ullmarknaden i Österbybruk samt
representerade vid de baggauktioner som arrangerades i Linköping, Jönköping, Gotland och
Mälardalen. Representanter för SF deltog med monter vid Fårdag på Tangara Farm.
SF representerade vid arrangemanget av Fårklippar SM, Ull SM i Dala-Floda och Skinn SM i
Tranås.
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Seminverksamheten 2017
Seminverksamheten har under året utökat antalet baggar och raser, över 900 doser från 16 baggar
av 5 olika raser har distribuerats till 38 besättningar. SF har också genom ett samarbetat med
Jordbruksverket tappat sperma från utvalda baggar för bevarandet av utrotningshotade raser.

Riksbedömning
Riksbedömningen innebär en noggrann mönstring av möjliga avelsdjur. Djurägaren anmäler dem för
att SFs riksdomare ska bedöma dem inför kommande avelsurval. Riksdomarna utbildas kontinuerligt
för att vara samstämda i sin bedömning. Tretton tillfällen för riksbedömning inom päls, ull och rya
erbjöds över hela landet. Totalt under år 2017 deltog 638 stycken bagglamm i av SF arrangerad
riksbedömning, dessa var fördelade enligt följande; 560 stycken Gotlandsfår, 46 stycken Leicester, 30
stycken Finullsfår och 2 stycken Ryafår, vilket innebär en ökning med 73 st bagglamm jämfört mot
föregående år.
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Elitlamm

År 2017 fortsatte arbetet med att skapa en gemensam djurhälso- och uppföljningsplattform
till framtidens fårföretag. Gård & Djurhälsan, Elitlamm och Fåravelsförbundet samarbetar för
att utveckla Elitlamm.
SFs mål är att förmedla mer kunskap till producenten samt att förenkla uppföljningen av
djurhälsa och produktionsekonomi. Målet med arbetet är att man genom Elitlamm ska
kunna följa upp starka och svaga sidor i besättningen, uppföljning såväl inom hälsa, ekonomi
och tillväxt, slaktresultat eller liknande produktionsuppföljning.
Elitlamm blir ett uppföljningsprogram för framåtsyftande uppfödning, och information
hämtad ur programmet ska kunna visa på trender och förändringar i besättningen över tid.
Exempel på funktioner som lanserats under 2017 är Hälsojournalen och Avelskompassen.
SF har ett långsiktigt engagemang i Elitlamm, med SFs resurser och erfarenheter i Elitlamm
och Gård & Djurhälsan finns alla möjligheter att skapa ett verktyg som möter behovet från
fårägare och rådgivare.
Fakturerade Elitlammsanvändare under 2017 var 2587 stycken.
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Distriktsföreningar/Rasföreningar
SF startade upp ett arbete med rubrik FÅR2022, i syfte att tillsammans med Distrikt- och
rasföreningar förtydliga SF framtida visioner och mål samt att formulera strategier för att
uppnå dessa.
SF anordnade den årliga Ordförandekonferensen inom ramen för FÅR2022, och med
underrubrik ”Vi tillsammans”. Träffen var välbesökt och har utmynnat i tätare och fler
kontakter mellan förbundsstyrelsen och tillhörande distrikt- och rasföreningar, samt att fler
av de idéer som presenterades redan förverkligats eller är på väg att bli verklighet.
SFs styrelseledamöter har deltagit med information och representation vid ett antal
distriktsårsmöten under 2017.

SFs Speciella Pris 2017
Svenska Fåravelsförbundets speciella pris – för berömvärda insatser inom den svenska
fårnäringen. Från början delades tre priser ut varje år, på de tre baggauktionerna. Priset var
då 5 000 kr per pristagare. År 2012 delades priset inte ut då det beslutades att slå ihop de tre
priserna till ett pris med prissumman 15 000 kr, att dela ut årligen vid SFs stämma.
SF´s Speciella Pris 2017 tilldelades ”Föreningen Fårfest i Kil” i samband med Stämman i
Sunne, Värmland.
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Årshjulet – Svenska Fåravelsförbundets kommunikationsplan
Styrelsen har som en följd av det påbörjade arbetet med rubrik FÅR2022 under året arbetat
intensivt med frågan om hur och vad SF kommunicerar. Framgångsrik kommunikation är en
viktig pusselbit för att nå fram såväl intern mellan alla oss medlemmar och förtroendevalda,
men även utåt mot marknad, övrig grön näring, beslutsfattare och allmänhet

Visionen för arbetet inom Svenska Fåravelsförbundet formulerades som att SF ska erbjuda
stöd, kunskap och inspiration i fårägandet förbättra villkoren för ett attraktivt liv med får
oavsett produktionsinriktning eller storlek på fårhållningen. Kommunikation anpassas efter
året, där av namnet Årshjulet. Ett antal kärnvärden har identifierats, för att förstärka
budskapet. Utvalda kärnvärden att förknippa med fårnäringen är ord som Klimatsmart och
Miljövänligt, tillsammans med Naturligt, Livskvalitet, Mångfald, Etiskt, Ansvar, Hälsosamt,
Gott, Djurvälfärd, Äkta, Familjärt, Kreativt och Nyskapande.
SF har synts ovanligt mycket i media senaste året, ledare, krönikor, poddar, TV-intervjuer
och tidnings- och internetartiklar är bara några exempel på alla de mediekanaler där
fårnäringen tagit plats.

Fårskötsel
Medlemstidningen Fårskötsel fortsätter utvecklas till en mycket viktig och uppskattad
medlemsförmån med stort läsvärde, året till ära publicerades ett fylligt och läsvärt
Jubileumsnummer, totalt har 8 nummer publicerats.
Redaktör Einar de Wit, och ett gäng duktiga skribenter producerar tidningen som gav s ut
med 8 nummer under 2017.
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Sociala medier och webbaktivitet
SF har en väl uppdaterad och levande hemsida, men finns även på Facebook både med
Förbundets egna inlägg, genom en sluten Distrikts Ordförande grupp 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,. Fler lämpliga hashtaggs
lanseras efter behov. 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
Ett spännande initiativ till att skapa Sveriges första Fårpodd har tagits av Anna Bergström
och Einar de Wit. Tanken på att skapa en Fårpodd lanserades i samband med
Ordförandekonferensen. Någon påpekade att det vore perfekt att kunna lyssna på
information när man kör traktor eller är ute i fårhuset och jobbar. Både Einar och Anna var
snabba att hugga på denna idé. Det första pilotavsnittet producerades under 2017, och
kunde avlyssnas i början på i början av år 2018.
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Veckobrevet
-Vad gör de egentligen på ”förbundet”?
Under året som gått har både medlemmar och andra intresserade fått svaret varje fredag i
form av ”Veckobrevet”. Första utgåvan av Veckobrevet kom i april 2017, och har sedan dess
blivit ett efterlängtat inslag i fredagsmyset för många. Veckobrevet författas av Ann
Bergström, som med underlag från alla ledamöter i förbundsstyrelsen, såväl ordinarie som
adjungerade, sammanställer vad som gjorts för fårnäringens och medlemmarnas nytta
under den gångna veckan. Anna har förmågan att blanda allvar och lek till en lagom lättsam
men mycket informativ och lättläst kompott. Veckobrevet publiceras p hemsidan, på
förbundets facebooksida och skickas även direkt hem till varje medlems egen epostadress,
om den finns angiven i medlemsregistret.

Årets Fårföretagare
Representanter för distrikten har framfört som förslag att utse Årets Fårföretagare för hela
landet. Förslaget mottogs positivt och vid Stämman 2018 blir det alltså premiär. Distriken
nominerar sin kandidat och SF styrelse utser riksvinnare som tilldelas utmärkelsen i samband
med Stämman.

Påverkans- och lobbyarbete
SF finns med som officiell remissinstans, men enskilda medlemmar och styrelsens ledamöter
gör även en stor insats genom att påverka organisationer och politiker lokalt, regional och på
riksplanet. Det är viktigt att även inom grön näring lobba för fårnäringen på en mängd olika
sätt, ett arbete som oftast ger utdelning mer på lång sikt, men om är nog så viktigt för
framgång.
SF protesterade även framgångrikt mot Livsmedelsverkets plan att enbart ta prover kvalitet
av svenskt lammkött i livsmedelsbutiker i Uppsala, vilket skulle befria importerat lamm och
fårkött från samma kontroll.
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SF har under året representerat fårnäringen i Jordbruksverkets projekt ”Sveriges smartaste
stall”.
SF deltog vid en workshop där producenter, handel och slaktnäringen träffades för att
diskutera hur lönsamhet och volymutveckling kan stärkas.
SF har haft möte med Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning kring hur vi får forskning bättre
kopplad till de behov branschen ser för sin framtida konkurrenskraft.

Internationell utblick
Förfrågan om erfarenhetsutbyte från Bosniens Lantbruksminister och SF har även fått
förfrågan om intresse finns att vara med att starta ett europeiskt “Sheep Breeders Union”.
Inget konkret är beslutat inom de internationella förfrågningarna då Svenska
Fåravelsförbundet under 2017 haft fokus på medlemsnyttan och nationella frågor.
SF inbjöd i början av hösten till Jubileumsresa med destination Frankrike. Resan innehöll
studiebesök på såväl utvalda fårgårdar som en av Europas största lantbruksmässor. De som
deltog var mycket nöjda med upplägget och kom hem med ny inspiration, ett bildspel från
resan och en reseskildring publicerades på hemsidan och även i Fårskötsel.

Motioner
Vid Stämman i Sunne 2017 behandlades ett antal motioner, varav några hänfördes till
styrelsen att jobba vidare med. Nedan beskrivs i korthet status för dessa ärenden.
Motion nr 2 och Motion nr 3
Öka intresse för Scanning – Östgötalamm/Hallands Fåravelsförening.
Samtal och dialog har skett med möjliga parter för att inventera behovet av scanning och
undersöka förutsättningar för att utbilda fler personer att utföra dräktighetsscanning.
Ett konkret förslag kommer att presenteras för SF styrelse under våren 2018.
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Allmänt
Under 2017 har styrelsen varit konstituerad enligt följande:
Magnus Jönsson ordf.
Gudrun Haglund-Eriksson v ordf.
Elof Nilsson, ledamot
Maria Edman, ledamot
Magnus Håård, ledamot
Ulf Ekholm, ledamot
Claudia Dillmann, ledamot

Anna Bergström adjungerad, Webbredaktör
Einar de Wit adjungerad Redaktör Fårskötsel
Maria Dirke, adjungerad LRF Kött
Britta Wendelius, Adjungerad, Förbundssekreterare

Styrelsen har förutom årets konstituerande styrelsemöte haft ytterligare tio protokollförda
styrelsesammanträden varav åtta av dessa har skett per telefon. Styrelsen har träffats fysiskt
vid fyra tillfällen, vid två olika tillfällen för att genomföra ordinarie styrelsemöten, men även
haft tillfälle till fysisk sammankomst i anslutning till ordinarie ordförande konferens för
distrikt- och rasföreningar. Styrelsen träffades också i samband med årets stämma i Sunne,
Värmland.
I december 2017 hade Svenska Fåravelsförbundet, 2600 fullbetalande medlemmar vilket är
en ökning med 9, samt att familjemedlemmarna var 330 vilket är en ökning 34 stycken mot
föregående år, tillkommer gör 11 stycken hedersmedlemmar.

Svenska Fåravelsförbundet erbjuder stöd, kunskap och inspiration i ditt fårägande.
Tillsammans förbättrar vi villkoren för ett attraktivt liv med får!
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Mina Anteckningar

Tack för fina bilder till berättelsen om verksamhet i Svenska Fåravelsförbundet!
Magnus Håård
Anna Bergström
Einar de Wit
Britta Wendelius
Elof Nilson
www.pixabay.com

Tryckt hos Dekalbolaget AB
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