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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.

Hej Medlemmar
I detta nummer av Suf-bladet gör vi i en återblick i vad som hänt under hösten samt
presenterar föreningens nya kassör, Anna. Vi blickar också lite framåt och visar på
några saker som är på gång i SUF och distriktet.
Ha en härlig höst
Frida Öhlund, ordförande i SUF

Kontakta Maria Hilding , materialförvaltare SUF
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Priser utdelades till :
 Publikens Favorit gick till Granbodabaggen ”Atlas”. Uppfödare Inger NilsOnsdag 30/8 och torsdag 31/8 samlades vi
son, utanför Strängnäs. Betalades med
åter i ridhuset på Ärentuna prästgård för
5.500 kr.
riksbedömning. Årets domare var Marga
Gotlandsfårsföreningens pris för Bästa
reta Källberg och Göran Carlson. Totalt
pälshår och lock gick till en Ganbedömdes 69 baggar från 14 besättningar.
narvebagge med 5-5 i pälshår och bra
Det var 50st Gotlandsbaggar, 17st Leiceslock och betalades med 13.000 kr.
terbaggar och 2st Finullsbaggar. I år hade

HKScans pris för Bästa slaktkropp gick
vi även långväga gäster från Örebro- och
till Kle-baggen ” Kambo Anton”. Han
Hudiksvallstrakten. Baggarna var överlag
hade riksbedömts med 9-10-9 i kropp
av god kvalitet. Vi fick applådera åt 1st 5:a
och betalades med 15.000 kr.
och 4st 4,5:or. I övrigt delades 26st 4:or,
27st 3:or, 8st 2:or samt en 0:a ut (en bagge Det visade sig vara för många djur till salu,
eftersom 14 utrop blev osålda. Här kunde
kunde tyvärr inte bedömas pga att den
man verkligen fynda fina baggar till lågt
saknade en testikel).
pris. Auktionen blev köparnas marknad!
Domarna var nöjda med tillställningen och Många baggar såldes för lägsta utropspris
tyckte att vi gjorde ett bra jobb. Tydligen är dvs 4.500 kr.
det inte så många ställen som skickar ut ett
Mycket folk besökte bagggauktionen och
tidsschema till deltagarna. Tack funktionärer och fårägare för att vi tillsammans höll njöt av stämningen bland fårfolk och fina
livdjur. Minst 150 personer infann sig. Jutidsplanen. Välkomna åter nästa år!
bileumslammkorv från Häcklinge fårgård,
Alunda och god potatisgratäng från Martins
Återblick:
Mat i Alunda, kunde avnjutas som
Prisrekord vid Baggauktion Mälardalunchmåltid. Kaffe och hembakat fanns att
lens femte auktion.
Lördagen den 7 okt. anordnade föreningen inmundiga under hela dagen.

Återblick
Riksbedömning 2017

”Baggauktion Mälardalen” sin femte auktion. Inte mindre än 54 utrop fanns till salu.
Fördelat på: 2 äldre baggar P, 5 bagglamm
Kle, 40 bagglamm P, 2 tacklammsgrupper
om tre av Kle-rasen och 5 tacklammsgrupper om tre av rasen Gotlandsfår s.k. P.

För att få komma in i en auktionslokal med
djuren, är slussarna många. Först mönstring
på gården och uttagning till riksbedömning,
därefter avelsvärderingen som ska hålla
höga värden. Riksbedömningen är en
gallring av grädden bland de uttagna
livdjuren. Efter en godkänd riksbedömning,
Dagens högsta pris, 32.000 kr, betalades
kan djuret anmälas till auktion och där sker
för ett bagglamm från Gannarve gård på
Gotland. Ett rekordpris på 15.000 kr betala- gallring av de anmälda djuren. Till sist ska
djuren gå igenom en individuell hälsokondes för ett Kle-bagglamm, tillhörande
Kambo gård AB, Gun-Maj Romar, utanför troll före insläpp i auktionslokalen. Av
detta förstås, att djuren på auktion, är väl
Björklinge. Likaså blev det prisrekord för
besiktigade och kontrollerade.
en tacklammsgrupp P, på 16.000 kr. Nöjd
Väl mött nästa år igen!
säljare var Ylwa o Per-Johan Eriksson,
Enge gård på Gotland.
/Barbro Nord, Baggauktion Mälardalen
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Återblick: Mönstringskurs 5/9

På gång i distriktet

SUF arrangerade en mönstringskurs under
ledning av Barbro Nord den 5 september
hemma hos Marianne Nääs. Intresset för att
lära sig mer om mönstring var stort och
kursen blev fulltecknad snabbt. Kursen
innehöll både teori och praktik och var uppskattad. SUF siktar på att ordna en liknande
kurs även nästa år.

2st kurser av Gård och djurhälsan i
”Utfordring och hullbedömning av får”
23/10 Mollstaberg, Mölnbo och 24/10 Norr
Malma gård, Norrtälje

Kursen inkluderar grunderna i fårets fodersmältning och hur man skall tänka kring
utfodringen. Vi lyfter aspekter kring underhull och överhull och hur det påverkar
På gång i SUF
tackan och lammen. Vi kommer träna
 I januari kommer SUF att ordna en kurs praktiskt på hullbedömning på levande djur
för att få kunskap om djurets status och för
med pälstema där vi bjuder in Barbro
Nord för att göra en djupdykning i päls- att få information om hur vi skall styra
utfodringen Mer info och anmälan :
hårets mysterium. Det kommer att
finnas möjlighet att ta med egna skinn. www.gardochdjurhalsan.se/sv/far/kurser/
Mer information om denna kurs
Fårhälsa, kvällskurs riktad till småbekommer att annonseras före jul.
sättningar 8/11, Stavby Bygdegård kl 1820, anmäl före 25/10. Arrangör är Norra
 Förenings årsmöte kommer 2018 att bli
Roslagens fårklubb, vet. Christina Svedi februari. Vi har påbörjat planeringen
berg, Alunda Veterinärstation håller i kuroch släpper mer information i nästa
sen. Information/anmälan: Erika Timewell,
nummer av suf-bladet.
072-579 51 49, erika@timewell.se
Omläggning till ekologisk produktion –
Lamm 8 november, 2017 kl 18.30-21.00
Ort: Uppsala HS Konsult, Hushållningssällskapet i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län Mer info o amnälan: http://

Presentation av Anna Alm, ny
kassör i SUF
Jag och min sambo Claes bor på en liten
gård norr om Enköping. Vi började med
får för fyra år sedan då vi köpte fem
Leicestertackor och en bagge. I år kommer
vi att betäcka ca 20 tackor renrasig
Leicester samt att vi kommer att ha en
mindre grupp tackor som kommer att
betäckas av vår nyinköpta Dorperbagge.
Målet är renrasig Leicesteravel, renrasig
Dorperavel samt en korsningsgrupp. Vi
uppskattar båda två att jobba med avelsdjur
för att få fram bra kroppar och skinn.
Förutom fåren har vi tre berner sennenhundar, en welsh springer spaniel samt
biodling och har med andra ord inga
fritidsproblem.

hushallningssallskapet.se/calendar/omlaggningtill-ekologisk-produktion-lamm-copy/

Digital bilaga/extra material
Detta nummer (nr3) har inte någon digital
bilaga, men nr4 kommer att ha det. Alla
som skickar in sin e-post adress till SF
medlemsregister får ta del av vårt digitala
extra material. För att anmäla/uppdatera din
e-post adress i medlemsregistret kontakta:
maria@faravelsforbundet.com
Skicka förslag, tips och idéer :
frida_ohlund@hotmail.com
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