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STOCKHOLM UPPSALA FÅRAVELSFÖRENING  

Styrelsen  2016/2017  

Ordförande, avelkontaktperson 

Frida Öhlund     

Mumsarby 101, 748 93 Österbybruk     

Tel. 070-693 44 06     

frida_ohlund@hotmail.com     

 

Vice Ordförande, materialförvaltare 

Maria Hilding     

Högby gård 3, 749 63 Örsundsbro     

Tel. 070-266 88 55     

hogby.lantbruk@gmail.com  

                        

Sekreterare 

Marina Falk     

Skällsta 21, 743 91 Storvreta     

Tel. 070-496 80 38     

marina.falk@hotmail.com     

                        

Kassör 

Bo Ericson     

Bondegatan 1A, 116 23 Stockholm     

Tel. 0702- 233 233     

bo@pharmaid.net           

Ledamot, utbildningsansvarig 

Marianne Nääs     

Lindrisvägen 16, 763 94 Hallstavik 

Tel. 0708-16 17 94     

marianne.naas@swipnet.se    

                                        

Suppleant 

Jan Philipsson 

Grän Stallängen 43, 755 96 Uppsala 

Tel. 0708-48 87 99 

jan.philipsson@slu.se  

                        

Suppleant 

Elisabeth Fredriksson 

Morstena 10, 755 98 Uppsala 

Tel. 0702-22 20 21 

bettan51@gmail.com  

                        

Rovdjursansvarig (utanför styrelsen) 

Magnus Westin     

Österunda, Prästbo , 744 96 Järlåsa     

Tel. 070-981 63 05     

prastbolamm@gmail.com  

B 
SVERIGE 

PORTO BETALT 

PORT PAYÉ 

Avsändare: 
SUF c/o Bo Ericson 
Bondegatan 1A, 116 23 Stockholm 

Planerade SUF-blad 2016 

Nr3 Manusstopp 1/9, till medlem 15/9  
Nr4 Manusstopp 1/12, till medlem 15/12  

Hyra fårvåg av SUF 

SUF har en funktionell våg av något äldre 

modell som kan hyras för en kostnad av 

100kr. Kontakta Maria Hilding 
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Sufbladet 2/2016 

Hej medlemmar! 

Vid årsmötet fick SUF en ny ordförande, Frida Öhlund. Jag har rört mig i SUF-

kulisserna ett tag och hunnit med att sitta som sekreterare för fem olika ordförande. Nu 

är det min tur att ta över stafettpinnen och försöka göra ett bra jobb på min nya post.  

 

Jag känner mig inte som det mest självklara ordförande-materialet då jag inte har  

hunnit skaffa mig några egna får ännu. Jag är 35år och bor med sambo, liten son och 

två hundar på en gård utanför Österbybruk i Norra Uppland. Mitt intresse för får  

började tidigt. När jag var 11 år fick jag låna mina första ”egna” sommarfår av  

morfar. Det blev en tolv år lång tradition. Efter några år utan sommarfår, när jag  

börjat plugga på SLU i Uppsala, började jag känna av ”fårabstinensen” och det är 

anledningen till att jag hittade SUF och kom med i styrelsen. Tänk vad roligt att få  

umgås med andra som gillar får och lamm! 

 

Utöver själva fåren är jag även intresserad av hantverk. För några år sedan tog jag ett 

år tjänstledigt för att plugga på ull- och skinnprogrammet på folkhögskolan i Hemse, 

Gotland. Där fick jag fördjupa mina kunskaper i tovning, skinnsömnad, beredning av 

skinn och mycket annat spännande. Jag passade även på att göra praktik på en större 

gotländsk lammgård vilket var mycket givande och lärorikt. Som kuriosa kan jag  

nämna att jag även jobbat en säsong på fårslakteri på Island och att jag hållit i  

riksbedömningen i Stockholm-Uppsalas distrikt under de senaste tre åren. 

 

Apropå riksbedömningen så är det snart dags att anmäla sig igen. Söndagen den 28/8 

och måndagen den 29/8 är de datum som gäller för Stockholm-Uppsalas distrikt. Vi 

håller till på samma ställe som förra gången, dvs. i ridhuset på Ärentunas prästgård. 

Observera att SF har nya regler för anmälan i år. Varmt välkomna! 

 

I bladet hittar du även information om den kurs ”Elitlamm som instrument i avelsar-

betet” som SUF arrangerar i september samt info om Baggauktionen i Mälardalen.  

 

Ha en bra sommar! 

Hälsningar från er nyblivna SUF-ordförande  
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Rapport från SUFs årsmöte 2016 
Under årsmötet 2016 kom Gudrun Haglund

-Eriksson och föreläste för oss om rovdjur 

och stängsel. Föreläsningen tog upp bland 

annat förebyggande åtgärder och vad man 

ska göra vid ett rovdjursangrepp. Gudrun 

fick många frågor att besvara. 

 

Efter ett gott fika började årsmötes-

förhandlingarna. Frida Öhlund valdes till 

SUFs nya ordförande och Marina Falk tog 

över rollen som sekreterare, i övrigt sitter 

styrelsen kvar på sina poster.  

————————————————— 

Riksbedömning 2016 
Söndag 28/8 och måndag 29/8 

 

Riksbedömningen är en mönstring av 

avelsbaggar och avelstackor som man vill 

att Svenska Fåravelsförbundets riksdomare 

ska titta lite extra på. Riksdomarna utbildas 

och sambedöms kontinuerligt för att vara så 

lika i sin bedömning som är möjligt.  

Riksbedömningarna är öppna för alla  

besättningar som är anslutna till Elitlamm 

Avel. Följande raser kan bedömas:  

Gotland, Leiscester, Finull och Rya.  

 

Stockholm-Uppsala distrikt har tilldelats  

två dagar med riksbedömning. En förut-

sättning från SF är dock att första dagen ska 

fyllas med 50 djur innan vi plockar in djur 

på dag två, samt att det finns minst 25 djur 

dag två (totalt minst 75 och max 100 djur). 

Blir det färre djur hänvisas de som kommit 

på plats 51 och framåt till annat distrikt.  

 

OBS!! SF har nya regler i år: 

1. Anmälningar till riksbedömning skall 

vara samordnare tillhanda senast en vecka 

innan bedömningen. (söndag 21/8)  

2. Det antal djur som anges vid anmäl-

ningstillfället kommer att debiteras. Vilket 

innebär att har du anmält fem djur men  

kommer med endast tre djur får du betala 

för fem djur. 

3."Extra" djur som anmäls efter sista  

datum, kan beredas plats i mån av tid samt 

att bedömningen av extra djur kan hamna 

sist på dagen. Detta till en efteranmälnings-

avgift på 50 kr/djur 

 

Även i år kommer SUF att öppna  

föranmälan redan nu. Vi tillämpar  

principen ”först till kvarn” för att skriva 

upp sig på de 50 garanterade platserna. 

En vecka innan hörs vi av igen och stäm-

mer av exakt antal baggar (se punkt 2 och 

3 i SF’s nya regler ovan). 

 

Kostnad: 350 kr/djur exkl moms. 

(faktureras av SF) 

Utöver denna avgift kommer SUF att ta ut 

en kontant avgift på 50kr/bagge för att 

täcka omkostnader för lokal mm. 

 

Lokal: Ridhuset på Ärentuna prästgård,  

ca 1 mil norr om Uppsala 

 

Ta med: Härstamningshandlingar,  

MV-intyg och djurägarförsäkran avseende 

fotröta. Vi vill även att du tar med egen 

bärhjälp, för att lyfta baggarna till och från 

mönstringsbordet. 

 

Anmälningar och frågor skickas till  

frida_ohlund@hotmail.com 

070-693 44 06 

 

Tips! 

Vill du lära dig mer om bedömning av  

baggar. Tag chansen att vara funktionär! 

Gratis fika och lunch till funktionärerna. 

 

De djur som ska päls-, ull-, eller rya-

bedömas ska vara torra och rena vid  

bedömningstillfället för att pälsen/ullen ska 

få en rättvis bedömning. Pälsfår bör tvättas 

3-5 dagar före bedömning. Använd rikligt 

med ljummet vatten och skölj igenom päl-

sen. Gnugga inte och använd inget 

schampo eller tvättmedel. 
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Elitlamm som instrument i  

avelsarbetet  
Tisdag 13 september 

 

SUF inbjuder till kurs i Elitlamm. Kursen 

behandlar bland annat:  

* Hur använder jag bäst Elitlamms olika 

funktioner som stöd för avelsarbete,  

produktionsuppföljning och som  

administrativ hjälp? 

* Hur beräknas avelsvärdena (indexen), 

vad ingår, hur säkra är de, och hur ska man 

kunna jämföra djur från olika besättningar? 

* Hur ska man tolka och använda de nya 

indexen och annan information i Elitlamm 

efter mönstring och inför baggauktionerna? 

 

Föreläsningar och övningar leds av Jan 

Philipsson, SLU och Titti Strömne, Glada 

fåret. Tag gärna med egen laptop och dina 

inloggningsuppgifter till Elitlamm. Under 

kursen varvar vi teori med en del övningar i 

Elitlamm Avel och Produktion. 

 

Tid: Tisdag 13 september kl 13-17 

Plats: SLU, Ultuna, Veterinärmedicinskt 

och Husdjursvetenskapligt Centrum (VHC) 

Kursavgift inkl fika: 500 kr (600 kr om ej 

medlem i SUF).  

Anmälan senast den 27 augusti till 

Jan.Philipsson@slu.se  

 

————————————————— 

Välkommen till Baggauktion  

Mälardalen 
Lördag 1 oktober 

 

Även i år inbjuder vi till baggauktion.  

Vi håller till på Lena Prästgård intill  

Vattholma. Såväl säljare som köpare och 

alla intresserade hälsas välkomna!  

Boka dagen redan nu! 

 

Liksom tidigare år hälsar vi bagglamm av 

Gotlandsfår, Leicester och Finull välkomna 

till auktionen. Även äldre baggar (f. 2013, 

2014 och 2015) samt tacklammsgrupper av 

nämnda raser är välkomna. Allmogefår 

välkomnas också om intresse finns. Lägsta 

utropspris är höjt till 4.500:- per bagge och 

7.000:- för tacklammsgrupp om 3 st. Vi 

menar att kvalité ska löna sig. 

 

Ni som vill sälja djur, tänk på att ha  

F-status och vara MV-fria. Baggarna ska 

vara riksbedömda. Alla djur veterinärbesik-

tigas före inträdet i auktionslokalen. Sista 

anmälningsdag tisdag 6 sept. Anmälan till: 

Tommy Trägårdh, Torslunda Östergård 1, 

761 91 Norrtälje. 

 

Under dagen finns kaffe med hembakat 

bröd till försäljning. Vid lunchtid erbjuds 

även närproducerad lunchtallrik med  

lammkorv, potatisgratäng, sallad, bröd och 

dricka. 

 

För att annonsera i baggauktionskatalogen 

eller vara med som utställare kontakta  

karinwennas@icloud.com 

 

Alla är varmt välkomna! 

/Baggauktionskommittén 

 

Upplysningar och svar på frågor lämnas av:  

Barbro Nord  

Tel. 0155-261030, 0706-261030  

barbro.i.nord@gmail.com  

 

Britt-Marie Ellis Nygren  

Tel. 0702-056750  

britt-marie.nygren@lfs.se 

 

OBS! Baggauktionskommitén tar tacksamt 

emot vinster till lotteriet samt frivillig hjälp 

med kaffeserveringen, lotteriförsäljning 

mm.  

 

 


