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Ordförande, avelkontaktperson
Frida Öhlund
Mumsarby 101, 748 93 Österbybruk
Tel. 070-693 44 06
frida_ohlund@hotmail.com

Ledamot, utbildningsansvarig
Marianne Nääs
Lindrisvägen 16, 763 94 Hallstavik
Tel. 0708-16 17 94
marianne.naas@swipnet.se

Vice Ordförande, materialförvaltare
Maria Hilding
Högby gård 3, 749 63 Örsundsbro
Tel. 070-266 88 55
hogby.lantbruk@gmail.com

Suppleant
Jan Philipsson
Grän Stallängen 43, 755 96 Uppsala
Tel. 0708-48 87 99
jan.philipsson@slu.se

Sekreterare
Marina Falk
Skällsta 21, 743 91 Storvreta
Tel. 070-496 80 38
marina.falk@hotmail.com

Suppleant
Elisabeth Fredriksson
Morstena 10, 755 98 Uppsala
Tel. 0702-22 20 21
bettan51@gmail.com

Kassör
Bo Ericson
Bondegatan 1A, 116 23 Stockholm
Tel. 0702- 233 233
bo@pharmaid.net

Rovdjursansvarig (utanför styrelsen)
Magnus Westin
Österunda, Prästbo , 744 96 Järlåsa
Tel. 070-981 63 05
prastbolamm@gmail.com

Hej medlemmar
Vi i styrelsen vill önska er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!! Hoppas att 2016
har varit ett bra fårår och att 2017 bjuder på bra väder, gott gräs och friska fina lamm.
Ta fram kalendern och boka redan nu in nästa årsmöte som vi har bestämt till
söndagen den 19 februari 2017. Efter många år på Blå Wingen i Långhundra, vilket
varit ganska centralt beläget i distriktet, har vi bestämt att börja en ny tradition med att
flytta runt årsmötet i olika delar av distriktet. I år får de medlemmar som bor i öster en
fördel med kortare avstånd till årsmötet. Den lokal som är bokad är ”Djurby gård”
mellan Uppsala och Enköping. Vi återkommer med mer info om tider, föreläsare,
vägbeskrivning med mera i SUF-blad 1/ 2017.
Vänliga hälsningar
Frida, ordf. i Stockholm Uppsala Fåravelsförening

Hyra fårvåg av SUF
SUF har en funktionell våg av något äldre modell som kan hyras för en kostnad av
100kr. Kontakta Maria Hilding , materialförvaltare SUF, se kontaktuppgifter ovan.
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moms). Gränsen för vuxet djur går vid 18
månader. SF är medvetna om att detta kommer att kännas ekonomiskt för fårägarna
och tipsar om att hålla kostnaderna nere
genom att mellanlagra djur i frysbox/
kylrum eller gå samman med andra gårdar.

SUF-årsmöte 2017
Datum: Söndag 19/2
Lokal: Djurby Gård,
mellan Uppsala och Enköping
Föreläsare: Inte bestämt ännu
Vi börjar med föreläsning. Därefter är
det fika/mingel och sedan börjar årsmötet. Mer info kommer i SUF-blad 1/2017

App om rovdjur
SF tipsar om att ladda hem en app till din
smarta telefon som heter SkandobsTouch.
Där kan du rapportera dina observationer
Ordförande konferens 3/12-2016 av lodjur, järv, björn och varg. Kunskapen
Efter önskemål på stämman om att
om djuren är nödvändig för en viltförvaltdistrikten och rasföreningarna borde träffas ning av hög kvalitet och utgör bland annat
oftare för att diskutera aktuella frågor
grund för beslut om jakt och förebyggande
gjorde SF slag i saken och bjöd in till
åtgärder .
ordförandekonferens. Lördagen den 3/12
träffades ett 20-tal representanter från de 24 Seminprojekt andra året
distrikten och 10 rasföreningarna i bygde2015 beviljade jordbruksverket att SF stargården i Närkesberg. Från kl 9-15 diskute- tade ett seminprojekt. Fem baggar av rasen
rade vi och informerades vi om aktuella
gotlandsfår valdes ut, stallades in på
ämnen Här är några av uppslagen:
Alebäcks stuteri utanför Lidköping under
en månad och tappades på värdefulla spermier. Sperman förpackades sedan i strån
Digitala riksbedömningsprotokoll
Från och med 2018 kommer riksbedömsom distribuerades till det 20-tal besättningsprotokollen att digitaliseras och finnas ningar som anmält intresse.
tillgängliga i Elitlamm. När det är klart
kommer även anmälningarna till riksbeFem månader senare föddes ett gäng lamm.
dömningen att ske genom Elitlamm.
Hur framgångsrikt tackorna blivit dräktiga
varierade stort mellan besättningarna, men
Ökade kostnader för kadaverhantering.
många blev nöjda med resultatet. Att anSvenska djur och svenskt kött har bra
vända semin är en chans att, till en relativt
rykte. Vi använder lite antibiotika och har
billig slant, få ta del av toppbaggarnas gefå sjukdomar. Under de senaste nio åren har netiska uppsättning.
jordbruksverket jobbat hårt med att fåren i
Sverige ska få statusen ”Scrapie fri”. Under Nu följer fortsättningen. I år valdes fem nya
den här provtagningstiden har jordbruksbaggar ut, fyra gotland och en dorper.
verket sponsrat djurägarna genom att betala Seminprojektet har fått tillräcklig finansienotan för hämtning av döda vuxna djur.
ring för att det ska pågå i två år till.
I framtiden kommer jordbruksverket bara
att bekosta det antal djur som krävs för att
upprätthålla statusen. Från 1 januari 2017
kommer det att kosta 1015 kr när lantbrukstjänst hämtar vuxna får och 424 kr för amm
(priset gäller max 100 kg och är exklusive

Om du är intresserad av att börja med semin rekommenderar SF att vara ute i god
tid. Djurägaren behöver genomgå en 1-dags
seminkurs för att få behörighet från jordbruksverket att seminera i den egna besättningen. Du behöver även planera en brunst2

synkronisering av tackorna. Kommande år
kan det bli aktuellt att samla spermier från
fler fårraser.

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.

SF 100 år på stämman 2017
Nästa år fyller SF 100 år. Det kommer att
firas på stämman i Sunne, Värmland den
20-21/5.
Fokusträffar 2017
om betesplanering och parasiter
SF ordnar tillsammans med G&D, svenska
lammköttsproducenterna och LRF kött
fokusträffar under våren 2017. Det blir fem
träffar med tema betesplanering och parasiter. Tid och plats är inte bestämt ännu.
__________________________________

Mer information på G&D Hemsida
——————————————————-

Digital bilaga till SUF-bladet
Under 2017 vill SUF sätta samman en
digital bilaga till SUF-bladet som innehåller en lista med kontakter som kan vara av
nytta för fårägaren. Vi tänker att listan ska
innehålla distriktets slakterier, rökerier,
fårklippare, gårdsmönstrare, ullspinnerier
osv. Vi vill även uppmärksamma fårrelaterade aktiviteter som ordnas av allt från
stora myndigheter till små privata eldsjälar . Här tänker vi kurser, studiebesök,
vandringar i fårhagar, fårets dag mm.

På gång i disriktet:
ERFA-grupp för fårägare 2017! (G&D)
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) och 3) Utfodring (oktober). Varje träff kommer att äga
rum på en fårgård hos en av deltagarna.
Ulrika König, fårhälsoveterinär, kommer
att sitta med som mötesledare men det är
gruppen som styr diskussionen.

För att få ta del av den digitala bilagan till
SUF-bladet behöver vi en aktuell e-post
adress till dig. Vi saknar e-post till ca en
fjärdedel av våra medlemmar.

Polisanmäl lammstöld

Anmälan: senast 2016-12-12 till
ulrika.konig@gardochdjurhalsan.se, först
till kvarn gäller, begränsat antal platser
Kostnad: 500 kr (exkl moms) per träff

Under hösten har SUF uppmärksammat att
flera fårbönder i distiktet har blivit av med
får och lamm till misstänkta tvåbenta
tjuvar. I något fall har djuren försvunnit
spårlöst och i andra fall har slaktrester
funnits utanför hagen. SUF vill uppmana er
som drabbas att polisanmäla händelsen.
Även om ärendet troligtvis avskrivs fort i
brist på bevis är det viktigt att det dokumenteras för att få en uppfattning om hur
vanligt det är med lammstölder. Skicka
även gärna ett meddelande till oss i SUF
samt till SF.

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 klövsjukdomar och dess orsaker, utseende och behandling presenteras. Kursen innehåller en
praktisk del där vi tränar på klövklippning
på slaktklövar. Föreläsare: Ulrika König,
fårhälsoveterinär, Gård & Djurhälsan,
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