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

S T O C K H O L M U PPS A L A FÅ R A V E L S FÖ R E NI N G
S t y r e l s en 20 1 7/ 2 018
Ordförande, avelkontaktperson
Frida Öhlund
Mumsarby 101, 748 93 Österbybruk
Tel. 070-693 44 06
frida_ohlund@hotmail.com

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

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

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

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

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

Kassör
Anna Alm
Österunda Mjölkebo 3
749 72 Fjärdhundra
070-2072915
karlberg_gard@telia.com

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

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

Hyr 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
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Hej Medlemmar
För de flesta är årets lamningarna avklarade och ni har kanske precis släppt ut era
djur på bete. Våren har varit ovanligt kall och torr, nu hoppas vi på väder som gynnar
fåren på betet och ger bra skördar av vinterfoder.
På SUF-årsmöte i februari, valdes Anna Alm som ny kassör. Hon kommer att presentera sig lite närmare i ett senare suf-blad. I övrigt ser styrelsen likadan ut som förra
året. Bo Ericson sitter kvar ett år till, men nu som suppleant. Vi tackar Bosse för sina
10 år som kassör.
Fåravelsförbundet firade 100 år på stämman i Värmland i maj. SUF hade två fullmäktige på stämman, ordförande Frida och sekreterare Marina. Fåravelsförbundet växer
och för att komma närmare distrikten och medlemmarna har flera nya arbetsgrupper
bildats. Vill du engagera dig? Intresserade medlemmar sökes till arbetsgrupperna.
Grupperna är avel, marknad och produktion, rovdjur, elitlamm, kommunikation,
näringspolitik/branschpåverkan, skinn och ull, småskalig verksamhet, djurhälsa och
utbildning. Förutom stämman hölls spännande semiarier och det fanns många utställare på plats. Nästa år blir stämman på Öland.
Missa inte höstens evenemang och kurser. Skriv upp datum för riksbedömning och
baggauktion i kalendern. SUF kommer att arrangera en mönstringskurs i september.
Har du önskemål om fler kurser/evenemang/studiebesök tveka inte att kontakta
styrelsen.
Till detta nummer av ´SUF-bladet kommer vi att skicka ut en digital bilaga. Vi har försökt att sätta samman en lista med nyttiga kontakter för fårägaren med anknytning till
Stockholm-Uppsalas distrikt. Vi tar tacksamt emot tips om fler uppgifter till kommande
uppdateringar av listan.
Ha en bra sommar
Frida Öhlund, ordförande i SUF
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Riksbedömning 2017
Onsdag 30/8 och torsdag 31/8
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 förutsättning 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. Blir det färre djur hänvisas de
som kommit på plats 51 och framåt till
annat distrikt.

Kostnad: 350 kr/djur exkl moms.
(faktureras av SF). Utöver denna avgift
kommer SUF att ta ut en kontant avgift på
50 kr/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.
De djur som ska bedömas ska vara torra
och rena vid bedömningstillfället för att
pälsen/ullen ska få en rättvis bedömning.
Djuret bör tvättas 3-5 dagar före bedömning. Använd rikligt med ljummet vatten
och skölj igenom pälsen. Gnugga inte och
använd inget schampo eller tvättmedel.

Anmälningar till riksbedömning skall vara
samordnare tillhanda senast fyra dagar
innan bedömningen (lördag 26/8).
Anmälan senare än fyra dagar innan anses
som efteranmälan och plats fås endast vid
tillgång. Samt att det är en extradebitering
på 50 kr/djur exkl moms. Uteblir man till
anmäld bedömning eller avanmäler senare
än fyra dagar innan debiteras för full riksbedömning.

Tips! Funktionär sökes!
Vill du lära dig mer om bedömning av får.
Tag chansen att vara funktionär! Gratis fika
och lunch till funktionärerna.

Baggauktion Mälardalen
Lördag 7 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!

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. Vid
sista anmälningsdatum hörs vi av igen och /Baggauktionskommittén
stämmer av exakt antal baggar.
Upplysningar och svar på frågor lämnas av:
Anmälningar och frågor skickas till sam- Barbro Nord
ordnare: frida_ohlund@hotmail.com
Tel. 0155-261030, 0706-261030
070-693 44 06
barbro.i.nord@gmail.com
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På gång i landet

Mönstringskurs 5/9
SUF arrangerar en mönstringskurs under
ledning av Barbro Nord. Mer information
kommer inom kort på facebook och på distriktets sida på SF-hemsidan.

Får-resa till Frankrike 2-5/10
Svenska fåravelsförbundet ordnar studieresa till Frankrike i oktober. De har satt
ihop ett paket med inriktning på får som
inkluderar en heldag med 3st gårsbesök och
På gång i distriktet
en heldag på en av Europas största lantWebbkurs i Grovfoderanalys och vinter- bruksmässor. Anmälan senast 10/7. Alla
välkomna. Läs mer: http://
foderstat för lamm 13/10. Ordnas av
www.faravelsforbundet.se/folj-med-sf-pa-farhushållningssällskapet i Stockholm,
frossar-resa-i-frankrike/
Uppsala och Södermanland den 13/10
kl 9-10:30. En föreläsning och diskussion
Kurs mönstra åt andra 5/8 Gotland
vid datorn. Kostnadsfri då den finansieras
SF inbjuder till kurs för dig som vill ut och
av "Greppa näringen" Läs mer: http://
mönstra pälsfår i andras besättningar. Efter
hushallningssallskapet.se/calendar/utfodring-ilammproduktion-tema-bete-och-vallskord-copy/ kursen finns möjlighet att göra ett prov för
att bli rekommenderad mönstrare. Anmälan
Spinnrocka loss på Skansen 20/8 är en
senast 25/7. Läs mer: http://
tävling i att spinna som ordnas av
www.faravelsforbundet.se/inbjudan-tillmonstringskurs-for-palsfar/
Stockholms länsmuseum. Det finns två
klasser. Slända och spinnrock. Läs

Digital bilaga

mer: http://stockholmslansmuseum.se/
spinnrocka-loss/

Alla som skickar in sin e-post adress till SF
medlemsregister får ta del av vårt digitala
extra material. I detta nummer skickar vi
med en lista med nyttiga kontaktuppgifter
för fårägaren med anknytning till Stockholm och Uppsalas län. Vi har listat bland
annat distriktets slakterier, veterinärer,
mönstrare, fårklippare mm

Ullmarknad i Österbybruk 12-13/8
I år ordnas den fjärde upplagan av Ullmarknaden i Österbybruk. Som besökare kan du
prova på att tova, sticka, nålbinda, spinna,
karda och tälja och ännu mer. Vi erbjuder
Slöjdklubb för barnen, kurser och föreläsningar, tävlingar och andra aktiviteter. Läs
mer: Facebook– Ull i Uppland eller https://
slojdhander.wordpress.com/2017/03/24/
ullmarknad-i-osterbybruk/

För att anmäla/uppdatera din e-post adress i
medlemsregistret kontakta:
maria@faravelsforbundet.com

Klövkurs för fårägare 20/9 Uppsala
Gård och djurhälsan ordnar klövkurs på
Jällagymnasiet utanför Uppsala. Läs mer:

Saknar du någon kontaktuppgift i det digitala bladet? Tipsa oss gärna. Vi kommer att
uppdatera listorna. Skicka förslag till
frida_ohlund@hotmail.com

http://www.gardochdjurhalsan.se/sv/far/kurser/
e/35/klovkurs-for-faragare/64/

Fårkurser under hösten, Vreta Gård
Fårkurs för nybörjare (dagskurs). Fårkurs
för nybörjare (fem träffar). Får på bete. Läs
mer på: www.vreta-gard.se
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