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Suppleant
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Sekreterare
Marina Falk
Skällsta 21, 743 91 Storvreta
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marina.falk@hotmail.com

Suppleant
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Kassör
Anna Alm
Österunda Mjölkebo 3
749 72 Fjärdhundra
070-2072915
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Rovdjursansvarig (utanför styrelsen)
Magnus Westin
Österunda, Prästbo , 744 96 Järlåsa
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prastbolamm@gmail.com

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

Välkomna på SUF Årsmöte
Stockholm-Uppsala fåravelsförening
När: 18 februari 2018, kl 12.30
Var: Hellasgården, Nacka
Program:
• Årsmötesförhandlingar.
• Föredrag, svenska allmogefår, Bo Ericson och
Kerstin Danielson
• Gårdsbesök, Genbanksbesättning för Värmlandsfår
SUF bjuder på kaffe och smörgås.
Resväg
Med bil: Fr STHLM Slussen, kör väg 222, tag väg 260 mot Älta, fortsätt ca 4,5 km.
Söder ifrån: Trafikplats Gubbängen (väg 73), tag väg 229 mot Tyresö, sväng norr
ut väg 260 genom Älta fortsätt ca 5 km.
Kollektivt: Buss 401 fr Slussen (restid 19 min),
stig av hållplats Hellasgården. Avgång var 15 min.

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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Lyckad kurs i pälsskinnbedömning
Vad är det som gör att ett pälslammskinn blir lockigt och fint? Hur ska pälshåret
och locken se ut på de levande lammen och hur blir de när skinnen beretts? Och hur
påverkar arv och olika miljöfaktorer pälshårets utveckling? Det var några av de
frågor Barbro Nord tog upp vid den kurs i bedömning av pälsskinn som SUF
anordnade i bygdegården Blå Wingen mellan Knivsta och Rimbo lördagen den 20
januari dit 15 entusiastiska fårägare tagit sig. De flesta var medlemmar i SUF men
några var också från Västmanland och en kom t.o.m. ända från Tärnaby!
Barbro Nord har mer än 40 års erfarenhet av egen pälsfåravel och är en av de mest
erfarna mönstrarna med bl.a. uppdrag som riksdomare av baggar och domare vid
skinnpremieringar. Det var därför med spänt intresse kursdelatagarna fick ta del av
Barbros både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter av hur pälshårens
uppbyggnad påverkar skinnens utseende. Varje kursdeltagare hade med sig 2-3
skinn för granskning och illustration av de olika egenskaper Barbro gick igenom.
Ett brett sortiment av skinn demonstrerades. De flesta var av plädtyp från Gotlandsfår, men även skinn av Leicester och korsningar var med liksom några mattskinn av
olika raser.
Att avelsframstegen varit stora inom Gotlandsfåraveln var Barbro tydlig med. Förr
var det vanligt med mörka mankar och att locken inte höll sig fram på höstkanten.
Problem som minskat betydligt, det ena beroende på ett konsekvent urval för jämn
färg, det senare för en bättre pälshårkvalitet med något grövre och glansigare hår.
Genomgången av de skinn som tagits med var mycket uppskattad då Barbro gav
varje skinn ett helhetsomdöme. Ett tips till en kommande kurs kan vara att göra den
likt en skinnpremiering med analys av de enskilda skinnens fel och förtjänster.
Frågan är hela tiden vad man önskar förbättra och som man kan se redan på det
levande djuret innan valet av avelsdjur äger rum.
Slutligen ett stort tack till värdparet för Blå Wingen, Ingemar och Britt Hansson,
som inte bara fixade till lokalen med teknisk utrustning och bord för utläggning av
alla skinn, utan också ordnade med fika och lunch.

Nominera årets fårföretagare Digital bilaga/extra material
Detta nummer har inte någon digital bilaga.
i distriktet
Svenska Fåravelsförbundet har beslutat att
inrätta ett hederspris till Årets Fårföretagare
fr o m 2018. Distrikten skall nominera en
fårföretagare/fårhållare. SF ansvarar för
juryarbetet, hederspris och festligt utnämning av Årets Fårföretagare i samband med
Stämman.
Hjälp styrelsen att hitta SUF kandidat till
priset. Förslag med kort motivering lämnas
till ordförande Frida Öhlund på mail
frida_ohlund@hotmail.com

På gång i distriktet
Se mer på SUF distrikt sida på Svenska
Fåravelsförbundet hemsida.

• Olika fårraser i Sverige. Välja rätt ras för mig
och min gård.

Kulturlandskaparna
• Olika sätt att sälja lammkött. Till slakteri,
Ordnar kurser och evenemang under våren.
återtag köttlåda, i gårdsbutik, på bondens
Tova och spinna träffar, nybörjarkurs i
marknad, genom sociala medier (rekosmåskalig fårskötsel, kurs i gärdesgårdsringar), andelsjordbruk, till restaurang.
bygge samt slipa och slå med lie.
• Slakta hemma. Regler. Olika styckningsalLäs mer: www.kulturlandskaparna.se/kurser

•
•
•
•
•
•

Vreta gård
Ordnar flera kurser under våren. Fårkurs,
både dagskurs (nybörjare) 26/2 + 16/3 och
kurs med fem träffar start 8/3. Även kurs
om lamning 9/3 samt får på bete 30/5.
Läs mer: www.vreta-gard.se

•
•
•

https://slojdhander.wordpress.com/aktuellakurser/

•

Eldrimner
ordnar kurs i ystning på Skogsbackens Ost
26/2 . Läs mer om kursen och andra kurser

•
•
•
•
•

http:www.eldrimner:com/utbildning/

Hushållningssällskapet samt Gård och
Djurhälsan ordar kurser.
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På fårsidor på sociala medier ställs många
frågor. SUF skulle vilja göra en insats att
sprida kunskap. Vi tänker att varje digital
bilaga skulle kunna få ett eget tema där vi
tar upp någon eller några aktuella frågor.
Har du tips och ideér på vad du vill att vi
ska fördjupa oss i och prioritera. Tveka inte
att höra av dig till styrelsen med dina förslag och önskemål.
Här är några förslag till teman som styrelsen funderat på—vad vill du läsa?

Slöjdhänder/Uppsala länshemslöjd
Ordnar kurser i skinnsömnad , tvåändstickning, spinna för vävning och spinna för
stickning under våren 2018. Läs mer på

Foto: Ingemar Hansson

Tema för digital bilaga
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ternativ. Olika mörning.
Slaktmognad vs. Skinnmognad.
Tillaga lammkött, recept och kryddor
Att tänka på vid fårhusbygge
Recensioner av nya fårböcker
Att bygga stängsel
Vallskörd till får. Val av växter. Vad gillar
fåren? Vad passar på olika marktyper?
Att sköta naturbetesmarker.
Att hantera får/ Att hantera besvärliga baggar
Att tänka på i lamningen. Risklamm och
råmjölk. Nattbelysning. Kameraövervakning.
Att vara helt ny med får. Fårhållning – guide
för nybörjaren
Att få besök av rovdjur
Att råka ut för stöld av lamm
Aktuella sjukdomar och parasiter
Hälsoprogram för får. MV. Fotröta.
Att se upp med i beteshagen/ Giftiga växter

