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STOCKHOLM UPPSALA FÅRAVELSFÖRENING  

Styrelsen  2017/2018  

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 

Anna Alm 

Österunda Mjölkebo 3 

749 72 Fjärdhundra 

070-2072915 

karlberg_gard@telia.com  

 

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  

 

Suppleant 

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  

B  

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

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 

 

Det närmar sig juletid och snart börjar ett nytt år. 

 Hoppas att baggarna jobbat duktigt och vi under 2018 

 får njuta av fina, starka och pigga lamm som växer  

och frodas i ett för fårproduktion utmärkt väder. 2017 var för många fårägare en   

prövning med torka, brist på bete, ont om vinterfoder och slaktköer. Nu håller vi      

tummarna för det nya året! Alla lamm oavsett fårras eller inriktning behövs! 

 

Stockholm Uppsala fåravelsförening inleder året med att ordna en kurs i pälsbedöm-

ning den 20:e januari. I februari vill vi att ni bokar in den 18/2 i era kalendrar. Då blir 

det årsmöte med föreläsning och gårdsbesök. Denna gång får medlemmarna i söder 

förmånen att få kortare stäcka att åka. Alla varmt välkomna!  

 

SUF-bladet kommer att publiceras med fyra nummer under 2018. Den som registrerat 

en e-post adress får även ta del av vår digitala bilaga. Tveka inte att skicka in förslag 

och önskemål om kurser, studiebesök, eller teman för SUF-bladets innehåll.  

 

God Jul och Gott Nytt År önskar Styrelsen i SUF 
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Kurs i Pälsskinnbedömning-20/1-2018 

”En djupdykning i pälshårets mysterium” 

Stockholm Uppsala fåravelsförening ordnar kurs som ger både teoretisk och    

praktisk inblick i pälshårets egenskaper samt ger möjligheter att bedöma beredda 

lammskinn i relation till resultaten vid mönstring av de levande lammen.  

Kursen leds av Barbro Nord, ledande expert på bedömning av pälsegenskaper vid 

lammönstring och av beredda skinn på skinnpremieringar. Kursen avser i första 

hand lammskinn av Leicester och Gotlandsfår, men även skinn av andra raser kan 

komma ifråga 

Deltagarna får ta med sig två skinn var, gärna ett som man tycker är bra och ett 

som är mindre bra. Förutom plädberedda skinn går det bra att ta med såväl päls- 

som mattberedda skinn. Om Du har individmärkta skinn, tag också med mönst-

ringsresultaten från aktuell lammönstring; om skinnet härrör från bagglamm som 

riksbedömts så är det intressant att också ha med resultatet från denna bedömning.  

Tid: Lördag 20/1-2018 kl 09.30 – ca 15 

Plats: Blå Wingen, Husby – Långhundra, utmed väg 77 från Knivsta mot Rimbo 

Kursavgift inkl. fika och lunch: 500 kr (600 kr om ej medlem i SUF).  

Anmälan senast den 8 januari till Jan på e-post: Jan.Philipsson@slu.se, ange 

namn, postadress, e-postadress, tel.nr samt eventuella matallergier. Inbetalning av 

anmälningsavgift sker också senast 8 januari till SUFs plusgiro 61 79 94-9.       

Anmälan är bindande.                                                                                                       

   Max 30 deltagare. Först till kvarn! 

Årsmöte 18/2-2018 kl 12:30 

SUF hälsar alla medlemmar och intresserade välkommen till föreningens årsmöte 

den 18 februari 2018. Vi fortsätter förra årets tradition att flytta runt årsmötet i  

distriktet och i år kommer medlemmarna i söder att få lite närmare till årsmötet. Vi 

kommer att hålla till på Hellasgården i Nacka.  

Dagen börjar med årsmötet kl 12:30, därefter fortsätter vi med föreläsning  med 

temat allmogefår och till sist gör vi ett gårdsbesök hos en fårbesättning på         

gångavstånd från friluftsgården.  

Mer information med vägbeskrivning och bättre presentation av föreläsningen  

kommer i nästa suf-blad. 

Varmt välkomna! 
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Ordförande konferens 21-22/10 

Frida Öhlund representerade SUF på den 

ordförandekonferens som fåravelsförbundet 

bjudit in till i Älvsjö utanför Stockholm den 

21-22 oktober. Uppslutningen var god även 

om inte riktigt alla distrikt och rasklubbar 

kunde vara med. Styrelsen i SF valde aktivt 

att inte ”korvstoppa oss” med information 

utan istället fokusera på en övning tillsam-

mans med en moderator för att samla oss 

inför framtiden.  

 

Remiss angående märkning får/get 

Under 2018/2019 kommer det att bli för-

ändringar i rutinerna för beställning av 

öronmärken. I dagarna håller svenska får-

avelsförbundet på att svara på en remiss 

angående nya föreskrifter för märkning av 

lantbrukets djur.  

 

På gång i distriktet 

Veterinärstudenterna i Uppsala behöver 

patienter till idisslarkliniken. 

Har ni ett sjukt får kontakta kliniken enligt 

nedan för mer information. 

Institutionen för kliniska vetenskaper, Av-

delningen för idisslarmedicin och            

epidemiologi. PPN SE 016764 

Telefon: 018-67 19 29 vardagar 8-12 och 

13-16. Epost: ime-provsvar@slu.se 

 

ERFA-grupper 2017 har avslutats          

Gård & Djurhälsan har under 2017 hållit tre 

träffar med erfarenhetsutbyte mellan     

fårägare. Varje träff inleddes med ett gårds-

besök hos en av deltagarna i gruppen och 

därefter samling med fika och samtal om 

ett aktuellt ämne i fårnäringen under led-

ning  av en kunnig moderator. De teman 

som behandlades under 2017 var: 1. Lam-

ning och lammöverlevnad 2.Bete och para-

siter och 3. Utfodring  

...och fortsätter 2018 

Många uppskattade träffarna med erfa-

grupperna och Gård & Djurhälsan har  valt 

att fortsätta under 2018. Tre nya teman är 

planerade.  1. Byggnation och inredning. 

(januari) 2. Sjukdomar, vanliga och ovan-

liga (maj) och 3. Räkna foderstater 

(oktober). 

Anmälan till dessa träffar har gått ut, men 

ni som var med 2017 kanske fortfarande 

kan efteranmäla er om ni inte väntar för 

länge. Ansvariga på G&D: Ulrika König 

samt anmälningar Marianne Karlsson. 

 

Kulturlandskaparna kurser 2018  

Kulturlandskaparna har presenterat sitt ut-

bud av kurser för 2018 på sin hemsida. De 

ordnar bland annat: Tova och spinnträffar, 

lammklubb för barn, kurs i småskalig får-

skötsel för nybörjare, kurs i gärdesgårds-

bygge samt kurs i att slipa och slå med lie. 

Läs mer: www.kulturlandskaparna.se/

kurser  

 

Handarbetets vänner i Stockholm 

Vill du satsa på ullhantverk. Handarbetets 

vänner i Stockholm ordnar kurser i  bla. 

tovning, tvåändsstickning och broderi på 

ylle för mycket duktiga lärare. Start ht –18 

men det gäller att vara ute i tid för att få 

plats. Läs mer: www.hv-textil.se/vara-

verksamheter/hv-skola/utbildningar/  

 

Digital bilaga/extra material 

Detta nummer av suf-bladet  har digital 

bilaga. Vi har utökat och uppdaterat 

”nyttiga kontaktlistan” från suf-blad 

nr2/2017 med ett par sidor. Kontaktlistan är 

fortfarande inte komplett och kommer nog 

aldrig att bli det. Men vi tror ändå att den 

kan vara till hjälp för många och spara lite 

tid i sökningar på internet.   

För att anmäla/uppdatera din e-post adress:  

maria@faravelsforbundet.com 

Skicka förslag, tips och idéer: 

frida_ohlund@hotmail.com 


