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Hej medlemmar
Tiden går och solen fortsätter att skina varm och brännande. Det knastrar under
fötterna när man går genom det gulnande glesa gräset. 2018 är ett år som kommer att
skrivas in i historieböckerna, ett extremt år med bara några få droppar regn på hela
våren och stora delar av sommaren. Dagligen hör jag rapporter i medierna om lantbrukare och djurägare som är oroliga. Kommer betet och vinterfodret att räcka? Måste
jag skära ned på antalet djur i min besättning? Hur lång är kön på slakteriet? Att
skicka fullt friska djur på destruktion är en lösning som några tvingas ta till. Andra
importerar foder av okänd kvalitet eller tvingas sälja/skänka bort sina avelsdjur som
tagit många år att få fram. Även spannmålsbönderna har det svårt och därför kommer
det att bli brist på halm i höst. Sinande brunnar och skogsbränder som härjar bidrar till
ytterligare saker att oroa sig för.
Jordbruksverket uppmanar lantbrukare att skörda allt som går, om inte för eget bruk så
för andra. Det finns anslagstavlor på sociala medier där de som har gräs över kan
komma i kontakt med dem som behöver mer. Foderhjälpen 2018 är exempel på en
sådan sida. SLU påminner om gamla tiders metoder för att skaffa mer mat till djuren i
en artikel ”nödfoder och lövfoder”. Andra har slipat lien och samlar grässtrån på plättar som är för små för stora maskiner att ta sig fram på. Hoppas att ni medlemmar inte
tillhör skaran som är mest akut drabbade av torkan.
Sedan förra numret av SUF-bladet har vi haft årsmöte. I år fick medlemmarna i
Stockholmsområdet förmånen att ha kortare väg att åka. Vi fick lyssna till ett trevligt
föredrag om allmogefår och göra studiebesök hos avgående suppleanten och tidigare
kassören Bo Ericsons värmlandsfår. Vi tackar än en gång Bosse för det jobb han lagt
ned i styrelsen.

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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I detta nummer kan du läsa om riksbedömning, baggauktion och annat som är på G.
Ha det gott. Hälsningar styrelsen i SUF
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Riksbedömning 2018

Lokal: Ridhuset på Ärentuna prästgård, ca
1 mil norr om Uppsala

Riksbedömningen är en mönstring av
avelsbaggar 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.

Ta med: Härstamningshandlingar, MVintyg och djurägarförsäkran avseende
fotröta. Vi vill även att du tar med egen
bärhjälp, för att lyfta baggarna till och från
mönstringsbordet.

Lördag 1/9 och söndag 2/9

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
Stockholm-Uppsala distrikt har tilldelats
två dagar med riksbedömning. En förutsätt- använd inget schampo eller tvättmedel.
ning från SF är dock att första dagen ska
fyllas med 50 djur innan vi plockar in djur Tips! Funktionärer sökes!
på dag två, samt att det finns minst 25 djur Vill du lära dig mer om riksbedömning och
dag två. Blir det färre djur hänvisas de som se fina djur? Det finns några funktionärskommit på köplats 51 och framåt till annat platser kvar att tillsätta. Ta möjligheten att
distrikt.
sitta dubbelt med protokollföraren och få
första parkett närmast domarna. Vill du inte
Anmälningar till riksbedömningen skall
skriva protokoll behöver vi även någon
vara samordnare tillhanda senast 26/8.
som hjälper till att rengöra mönstringsbord
Senare anmälan anses som efteranmälan
mellan besättningar osv. Gratis fika till
och plats fås endast vid tillgång. Samt att
funktionärerna. Den som hjälper till hela
det är en extradebitering på 50kr/djur exkl. dagen får även lunch. Intresseanmälan till
moms. Uteblir man till anmäld bedömning Frida.
eller avanmäler senare än 26/8 debiteras för
full riksbedömning.
Baggauktion Mälardalen
Onsdag 26/9
Även i år kommer SUF att öppna föranmälan redan nu. Vi tillämpar principen ”först "Köp inte grisen i säcken!
till kvarn" för att skriva upp sig op de 50
Ett ordspråk så sant som något. Kom till
garanterade platserna. Vid sista anmälbaggauktionen, där finns väl godkända
ningsdatum hörs vi av igen och stämmer av livdjur av olika typ och raser att köpa och
exakt antal baggar.
se på. Kvalitetsbaggar och tacklamm till
ofta lågt pris! Minipris bagge 4.500 kr. och
Anmälningar och frågor skickas till
tacklammsgrupp (om 3 st) 7.000 kr.. Finull
samordnare: Frida Öhlund
och Allmoge 4.000 kr. resp. 6.000 kr.
frida_ohlund@hotmail.com 070-6934406
Baggauktionen i Vattholma kommer i år att
Kostnad: 350kr/djur exkl. moms
ske onsdagen den 26 september på Lena
(faktureras av SF) Utöver denna avgift
Prästgård, Vattholma.
kommer SUF att ta ut en avgift på 50kr/
bagge för att täcka omkostnader för lokal
Vi välkomnar djur från raserna: Gotlandsmm. I år kommer även avgiften till SUF att får, Leicester, Finull och Rya samt även
faktureras i efterhand.
Allmogefår. Du får gärna anmäla
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bagglamm (födda 2018), Tacklammsgrup- På gång i distriket
per om 3 st (födda 2018) samt Äldre baggar
(födda 2014, 2015, 2016, 2017)
Vreta gård, Enköping
Erbjuder fårkurser samt rådgivning.
Med anmälan ska åtföljas
Läs mer på www.vreta-gard.se
och undertecknas en kopia på:
Kulturlandskaparna
• MV-fri besättningsstatus,
Ordnar i höst flera kurser. Bland annat små• Fötrötefri besättning
skalig fårskötsel, bygga gärdesgård, slipa
• Ifylld "Hälsodeklaration vid Livdjursoch slå med lie, tova och spinna samt
försäljning" enligt G&D:s rekommenfårklippning.
dationer.
Läs mer: www.kulturlandskaparna.se/
• Baggar ska vara riksbedömda och åtföljas av Riksbedömningsprotokoll och
Länsstyrelsen
Härstamningsbevis vid anmälan.
Kurs om fårens utfodring med Theo de
Braver från Gård och Djurhälsan. Hålls i
Anmälan sändes till: Tommy Trägårdh,
Uppsala, Stockholm, Västmanland, Örebro
Torslunda Östergård 1, 761 91 Norrtälje.
och Södermanland under augusti. Läs mer
I Tommys brevlåda senast onsdag 5/9.
på respektive länsstyrelses hemsida.
Anmälningsblankett och Hälsodeklaration.
hämtas på SF:s hemsida.
Glada fåret
Kurs börja med får 18/8, Fårkunskap för
Alla djur veterinärbesiktigas före inträdet i
handspinnare och ullkunskap för fårägare
auktionslokalen.
6/10. Läs mer på glada fårets hemsida eller
facebook.
Ytterligare information lämnas av
 Barbro Nord, tel. 0155-261030, 0706Ullmarknad Österbybruk 11-12/8
261030, barbro.i.nord@gmail.com
Årets höjdpunkt för dig som gillar ull.
 Tommy Trägårdh,tel. 0739Här hittar du garn, ull, skinn och redskap
700888, torslunda@live.se
samt färdiga produkter. Gratisaktiviteter för
 Britt-Marie Ellis Nygren tel. 0702hela familjen. Slöjdklubb, prova på att
spinna, tälja och väva. Kurser, föreläsning056750, britt-marie.nygren@lfs.se
ar och tävlingar. Även demonstration av
fårvallning och klippning. Läs mer:
Följ oss på Facebook! Vi heter
www.upplandsmuseet.se/hemslojd/
"Baggauktion Mälardalen"
Ullmarknad/
Katalog kan beställas från Barbro Nord,
kontakt, se ovan. När auktionsdjuren är
E-post adress
uttagna, går det bra att gå in på Elitlamm
och kolla djuren samt hälsodeklarationerna
Vi saknar fortfarande e-post adresser till
på SF:s hemsida.
ca 70 av er medlemmar och skulle vara
mycket tacksamma om ni uppdaterade
ALLA säljare och köpare hälsas varmt
era uppgifter i medlemsregistret hos
välkomna! Baggauktion Mälardalen har fått Fåravelsförbundet.
gott omdöme i vår enkätundersökning.
Kontakta Maria Edman.

På återseende i höst !
/ Barbro Nord ""
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