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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 

Hyra fårvåg av SUF 

SUF har en funktionell våg av något äldre modell som kan hyras  

för en kostnad av 100kr. Kontakta Maria Hilding 

1 

Sufbladet 3/2016 

Hej medlemmar 

 

Hoppas ni har en trevlig höst och hinner njuta av alla höstfärger innan de försvinner. 

Här kommer en återkoppling till riksbedömningen och kursen i fåravel samt ett  

sammandrag från årets baggauktion i Mälardalen. Vi tipsar även om några kurser och 

aktiviteter som är på gång i vårt distrikt. 

 

Hälsningar Frida, ordf. i Stockholm Uppsala Fåravelsförening 

En ögonblicksbild från baggauktionen. Tacklammsspekulanter, Yvonne o Anders  
Perselius, Brottby,  granskar de vackra lammen. Foto: Karin Wennås  
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Prisrekord vid Baggauktion  
”Baggauktion Mälardalens” fjärde auktion 

på Lena Prästgård, utanför Vattholma, blev 

succéartad. Prisrekordet slogs med flera 

hästlängder från 26.000 kr till 38.000 kr. 

Lycklig säljare var Margareta Källberg, 

Vallatorp, Kärrbo med baggen Kärrbo  

Örjan. För den baggen erhölls även  

Gotlandsfårsföreningens pris för bra 

pälshår och höga avelsvärden. 

 

En annan snygging fanns också på plats 

och drog till sig mångas blickar, nämligen 

Hössjö Busis. Baggen är uppfödd hos Mats 

Sundman, Hössjö utanför Umeå. Den hade 

uppnått maximala poäng vid Riksbedöm-

ningen, nämligen 30 p. Denna bagge fick 

ett hedersomnämnande från Gotlandsfårs-

föreningen och gick under klubban för 

16.000 kr. 

 

Baggen Kronlunds Tyfon fick flest publik-

röster. Ägarinnan Isabelle Kronlund från 

Mellanström erhöll en ingraverad tenn-

tallrik för den här godingen och baggen 

ropades ut för 11.000 kr.  HK-Scans pris 

för bästa slaktkropp gick till Ändebols  

Heliogabalus med 9, 9, 8 i kropp vid riks-

bedömningen. Ägare Katarina Molitor, 

Bettna erhöll 19.000 kr på auktion för 

denna präktiga bagge. 

 

Vid en fårfest som denna, hör också god 

mat. ”Martins Mat” från Alunda hade lagat 

och levererade maten. Martin har egna får 

och naturligtvis kom köttet till korven från 

den egna besättningen. Potatisgratängen  

och grönsakerna var också  närproducerade. 

För övrigt hade styrelsen bakat bröd och 

kakor till kaffet, som fanns att avnjuta  

under hela dagen. 

 

Kjell Nilsson, Graute gård på Gotland 

svingade vant klubban. Ömsom snabba bud 

och ömsom lite mer avvaktande bud  

förekom. Alla djur blev sålda.  

 

Några färre djur anmäldes mot tidigare år. 

Kanske färre godkända baggar vid riksbe-

dömningen? Några valde att testa  

försäljning vid baggauktionen i Tenhult. 

Någon missade vår anmälningsdag.  

Sammanlagt fyra upptagna baggar i katalo-

gen, kom aldrig till auktionsplatsen av olika 

anledningar. 

 

33 utrop avverkades med följande medeltal: 

 6 äldre P-baggar. Högsta pris: 

21.000 kr.  Medelpris: 10.170 kr. 

 2 Kle-bagglamm. Högsta pris: 

12.000 kr.  Medelpris: 10.000 kr. 

 1 grupp Kle-tacklamm om 3 st.  

Pris: 10.000 kr. 

 3 grupper P-tacklamm om 3 st. 

Högsta pris: 11.000 kr. Medelpris: 

10.333 kr. 

 21 P-bagglamm. Högsta pris: 38.000 

kr.  Medelpris: 11.905 kr. 

 

Ett stort tack vill riktas till alla som på nå-

got sätt bidragit till baggauktionens genom-

förande. Säljare, köpare, sponsorer, annon-

sörer, uthyrare, alla hjälpredor (ca 25 perso-

ner) och alla intresserade besökare.  

 

Varmt välkomna till vår 5:e auktion 2017! 

Barbro Nord 

__________________________________ 

 

Återkoppling riksbedömning 2016 
I år blev det betydligt färre antal baggar 

anmälda, 52 baggar jämfört med 82 ifjol. 

Det räckte bara till en dag av riksbedöm-

ning, men den dagen fyllde vi istället till 

maxgränsen. Årets domare var Margareta 

Källberg och Birgit Fag.  

 

Av de 52 baggarna från 13 besättningar var 

18st Leicester och 34st Gotland. Helhetspo-

ängen fördelades enligt följande. 1st 5:a, 

1st 4,5:a, 18st 4:or, 22st 3:or och 10st 2:or.  
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Tack alla som hjälpte till och tack alla som 

kom och visade sina djur. Har ni några tips 

och ideer på saker som kan göras bättre är 

ni varmt välkomna att höra av er. 

/ Frida Öhlund, SUF 

 samordnare riksbedömningen 

__________________________________ 

 

Återkoppling fåravelskurs  

- 13 september 2016 
I höst anordnade SUF en fåravelskurs med 

Jan Philipsson, genetiker vid SLU och Titti 

Strömne, lammrådgivare från Glada Fåret. 

En eftermiddag i september kom 16  

deltagare till Ultuna för att få lära sig mer 

om hur Elitlamm kan användas som  

instrument i avelsarbetet. Deltagarna kom 

från både små och stora besättningar,  

nybörjare som vana i Elitlamm.  

 

Jan började med att gå igenom genetiska 

begrepp, avelsmål och avelsvärdering. Det  

diskuterades en del om siffrorna i Elitlamm 

som visar säkerheten bakom avelsvärdena 

och hur avelsindex kan tolkas. Titti visade 

hur Elitlamm är uppbyggt för användaren 

och det diskuterades bland annat om hur 

programmet används vid val av avelsdjur 

och vikten av att registrera vikt och mönst-

ringsresultat. Kursledarna tyckte att många 

bra frågor diskuterades och deltagarna  

verkade nöjda med eftermiddagen. Efter 

kursen framfördes önskemål om en  

fördjupningskurs i Elitlamm och även  

kurser i mönstring efterfrågades. 
/ Marina Falk, SUF, deltagare kurs 

__________________________________ 

 

På gång i disriktet:  
 

ERFA-grupp för fårägare 2017! 

Under 2017 erbjuder Gård & Djurhälsan i 

Uppsala tre ERFA-grupp-träffar till dig 

som är erfaren fårägarare. Vi kommer att 

träffas tre gånger under januari-oktober.  

 

Tema för träffarna är: 

1) Lammöverlevnad (januari) 

2) Parasiter (maj) 

3) Utfodring (oktober) 

 

Varje träff kommer att äga rum på en  

fårgård hos en av deltagarna. I ERFA-

gruppen delar ni med er av era olika  

erfarenheter och kommer med frågor och 

funderingar. Ulrika König, fårhälsoveteri-

när, Gård & Djurhälsan, kommer att sitta 

med som mötesledare och komma med 

inlägg men det är gruppen som styr dis-

kussionen. Tankar och frågor kring ämnet 

kan skickas till Ulrika per mail någon 

vecka innan mötet, det kan vara specifikt 

från er egen gård eller generellt. 

 

Anmälan: senast 2016-12-12 till  

ulrika.konig@gardochdjurhalsan.se, först 

till kvarn gäller, begränsat antal platser 

Kostnad: 500 kr (exkl moms) per träff 

 

Klövkurs för fårägare  (G&D) 
Jällaskolan den 25/1 2017 kl 14-17 

Vi går igenom anatomin hos en frisk klöv 

och hur den ska klippas. Olika klövsjukdo-

mar och dess orsaker, utseende och be-

handling presenteras. Kursen innehåller en 

praktisk del där vi tränar på klövklippning 

på slaktklövar. Föreläsare:  Ulrika König, 

fårhälsoveterinär, Gård & Djurhälsan,  

Kurs i lammöverlevnad (G&D) 
Jällaskolan den 18/1 2017 kl 14-17 

För ett gott djurskydd och en bra ekonomi. 

Den här kursen vänder sig till dig som  

hållit på ett tag med får och som känner att 

du vill fördjupa dina kunskaper för ökad 

lammöverlevad. Vi tar bl a upp vikten av 

råmjölk, sjukdomar som kan drabba det 

unga lammet, hypotermi, flasklamm och 

utredning vid hög lammdödlighet.  

Mer information om kostnad, anmälan etc. 

till klövkurs och lammöverlevnadskurs 

kommer snart på G&D Hemsida 


