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Välkomna  på  årsmöte  2016
Stockholm  Uppsala  Fåravelsförening  bjuder  in  till  årsmöte  
med  föreläsning  och  fika.
När:  Söndagen  den  14  februari  2016  kl  13.00
Var:  Blå  Wingen,  Husby  Långhundra
Föreläsare  är  Gudrun  Haglund  Eriksson  vice  ordförande  i  
Svenska  Fåravelsförbundet  och  rovdjursansvarig  som  
föreläser  runt  rovdjursfrågan  och  stängsling

Återkoppling  Tackpeng-kurser

Glöm  inte  ansökan  före  21/4

De  två  kurserna  12/1  i  Uppsala  och  14/1  i  
Norrtälje    i  samarbete  med  Gård  &  Djur-‐
hälsan  samt  Hushållningssällskapet  blev  
fulltecknade  direkt  och  e   extra   llfälle  
sa es  in  den  4/2.  Kurserna  ﬁck  go             
omdöme  av  deltagarna.  

Sista  datum  för  a   söka  ersä ning  för    
extra  djuromsorg  för  får  eller  ”tackpengarna”  som  vi  kallade  dem  är  den  21/4.  
Läs  mer  på  Jordbruksverkets  hemsida
Råd/hjälp  angående  ansökan  kan  erbjudas  
av  Gård  &  Djurhälsan  samt    Hushållnings-‐
sällskapet
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Reportage  från  distriktet
Vi  inleder  2016  med  ett  reportage  från  en  
fårgård  i  distriktet.  Det  är  tänkt  att  detta  
ska  bli  ett  återkommande  inslag  i  de  SUFbladet  med  minst  ett  inslag  om  året.  
I  detta  nummer  vill  vi  presentera  Ulla  Alm  
som  är  ordförande  i  den  ideella  föreningen  
Kulturlandskaparna  och  finns  på  Överjärva  
Gård  i  Solna.  Ullas  liv  som  fårägare            
började  för  ungefär  20  år  sedan.  Hon  hade  
under  en  tid  i  Länsstyrelsens  regi  jobbat  
med  olika  projekt  för  att  rädda  skyddsvärda  
naturområden  från  förfall  och  igenväxning  i  
Stockholms  län.  Mark  röjdes,  restaurerades  
och  stängslades.  1995  kläcktes  idén  att    
anställa  några  får  som  trädgårdsmästare  för  
att  få  hjälp  att  bevara  de  skyddsvärda        
områdena. Ulla  tog  över  en  fårbesättning  
vars  ägare  gått  ur  tiden  och  sedan  dess  har  
mycket  hänt.  Idag  bor  32  tackor  och  3      
baggar  på  Överjärva  gård.  

terat  beten  i  fårhagarna.  Idag  ordnar            
föreningen  kulturlandskaparna  förutom  
kurser  i  fårskötsel  även  kurser  i  konsten  att  
bygga  gärdesgård,  tova  och  spinna,  slipa  
och  slå  med  lie  samt  fårklippning  med      
maskin.  Det  finns  även  en  hantverksbod  på  
gården  samt  en  lammklubb  och  herdeskola  
för  barn  från  5  år.  Barnen  får  lära  sig  att  bli  
fåraherdar  och  hantera  djuren  på  djurens  
villkor.  

På  gång  i  distriktet.
Fårkurser,  Vreta  Gård
Vreta  Gård  utanför  Enköping  erbjuder    
kurser  i  fårskötsel  för  nybörjare  (dagskurs  
eller  kurs  med  fem  träffar).  Även  dagskurs  
i  betesdrift  med  inriktning  på  flora  erbjuds.  
Läs  mer  på  www.vreta-gard.se

Skinnsömnadkurs,  Örbyhus
Skinnsömnadskurs  för  nybörjare.  19  feb  
eller  1mars.  Heldag,  hemlagad  mat  och  fika  
ingår.  Läs  mera  på  www.ladang.se  Eller  tel.  
070-6019025  Ingela  Uhlås,  Örbyhus  

Notis  i  SUF-bladet

Ulla  är  mycket  intresserad  av  att  studera  
djurens  beteende.  Får  är  mycket  kloka  djur  
som  kan  snabbt  lära  sig  saker  om  man  är  
konsekvent.  Ulla  upplever  att  många  
gånger  kan  ett  får  lära  sig  saker  fortare  än  
en  hund.  

Fåren  på  Överjärva  betar  varje  sommar  i  
Igelbäckens  naturreservat  och  Ekoparkens  
Solnadel,  Tivoliudden.  Att  ha  djur  på  bete  
utanför  gården  medför  en  del  utmaningar  
men  ger  mycket  tillbaka  i  form  av  kontak-
ter  med  människor  i  omgivningen.  Fåren  är  
efterlängtade.  Varje  år  får  Ulla  flera    samtal  
från  joggare,  hundfolk  och  kolonilottsägare  
som  undrar  när  fåren  kommer  till  just  
”deras”  hage.  Ulla  säger  att  det  är  mycket  
Ulla  började  rätt  så  omgående  med  att  
viktigt  att  sätta  upp  skyltar  med  information  
hålla    kurser  i  småskalig  fårskötsel.              
och  kontaktuppgifter  ”Nu  är  det  får  i  hagen,  
Fårbesättningen  på  Överjärva  gård  har  hela   om  det  händer  något  ring  detta  nummer”.    
tiden  varit  med  i  undervisningen.  KursHon  ser  alla  som  rör  sig  i  området  som    
deltagarna  har  fått  delta  i  de  händelser  som   resurser.  De  agerar  som  ett  vaktbolag  och  
sker  under  ett  fårår.  De  har  trängts  i  lamm- hon  får  snabbt  reda  på  om  något  hänt  med  
boxar,  varit  med  vid  klippning  och  inspek- fåren  eller  stängslet.  
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Ulla  är  inte  bara  kursledare  utan  fungerar  
även  som  mentor  för  nyblivna  fårägare.  
Hon  har  flera  gånger  via  telefon  hjälpt  till  
att  förlösa  lamm.  Ulla  har  genom  kurserna  
träffat  massor  av  olika  människor  och    
tycker  att  många  fler  borde  skaffa  får.  Det  
finns  så  mycket  mark  som  håller  på  att  
växa  igen.  Betande  djur  behövs  för  den  
biologiska  mångfalden.  Det  går  att  vara  
fårägare  och  bo  i  lägenhet  eller  villa  och  
arrendera  mark  av  en  bonde.

Ordar  du  fårrelaterade  kurser  i  StockholmUppsalas  distrikt  kan  du  få  en  notis  i  SUFbladet  i  mån  av  plats  (kurser  ordnade  av  
SUF  har  förtur  )  Kontakta  Frida  Öhlund

Läs  mer  på  www.kulturlandskaparna.se

Foto  (1  och  2)  Jörgen  Bergfors  Foto(3)  ej  
namngiven.  Lånade  från  Kulturlandskapar- Planerade  SUF-blad  2016
nas  hemsida
Nr1  Manusstopp  15/1,  till  medlem  1/2
Vill  du  att  vi  gör  ett  reportage  om  din  
gård  i  Suf-bladet?
I  mån  av  plats  kommer  vi  att  göra  minst  ett  
inslag  från  en  fårgård  i  distriktet  varje  år.  
Vi  är  intresserade  att  höra  din  historia  och  
är  nyfikna  på  varför  du  en  gång  i  tiden  blev  
med  får.  Hur  många  tackor  har  du?  När  på  
året  föds  dina  lamm?  Vilken  ras  har  du?  
Vad  brinner  du  lite  extra  för  inom  fårnäringen?  Älskar  du  att  räkna  foderstater,  
driva  fåren  med  vallhunden,  sortera  ull  
eller  se  igenväxta  hagmarker  få  nytt  liv.  
Det  spelar  ingen  roll  om  du  har  får  som  
hobby  eller  att  du  lever  på  dina  får.  

Nr2  Manusstopp  15/5,  till  medlem  1/6
Nr3  Manusstopp  15/8,  till  medlem  1/9
Nr4  Manusstopp  1/12,  till  medlem  15/12
Mindre  ändringar  i  datum  kan  förekomma

Hyra  fårvåg  av  SUF
SUF  har  en  funktionell  våg  av  något  äldre  
modell  som  kan  hyras  för  en  kostnad  av  
100kr.  Vågen  hämtas  och  lämnas  enligt  
överenskommelse  med  materialförvaltare  
Maria  Hilding  

Skriv  till  Frida  Öhlund

Tel.  070-266  88  55   
hogby.lantbruk@gmail.com  

frida_ohlund@hotmail.com
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