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Slakterier 

Almunge  Kött  AB   

www.almungekott.se  
info@almungekott.se 
Solvalla  Solvik  520,  740  10  Almunge   

0174-21375 

Faringe  Kött  och  Slakt  AB  
www.faringekott.se        
info@faringekott.se   
Karlsberg,  744  92  Huddunge  By 

0224-96315 

Lundsbols  Lammslakteri  AB  
www.lundsbolslakteri.se  
info@lundsbolslakteri.se 
Vällsäter  130,  747  92  Alunda   

0174-30115 

Lövsta  Kött  AB   

www.lovstakott.se              info@lovstakott.se 
Funbo-Lövsta  135,  755  97  Uppsala  

018-181600 

Roslagens  Slakt  &  Chark  AB  
www.slaktochchark.se  
info@slaktochchark.se 
Harbroholms  gårdsväg  15,  763  93  Ske-
bobruk   

0175-544155 

Sörby  Slakteri  &  Styck  AB   
www.sorbyslakteri.se    
Sörby  225,  744  91  Heby   

073-6733113 

Serviceföretag:  Transporter  –  slakt  
–  styckning  –  skinnberedning   

Natur  &  Kulturkompaniet  i  Uppland  
AB  www.nkkuppland.se  
info@nkkuppland.se 

Skyndeln  140,  747  91  Alunda   

0174-24209;;  0763-673355;;  0709-399549 

Nödslakt,  hämtning  självdöda  djur  
mm 

Svensk  Lantbrukstjänst  AB  
www.svensklantbrukstjanst.se   

010-4909900 

Veterinär  –  Stockholm  Uppsala 

Gård  och  djurhälsan, 

Ulrika  König  –  Tel:  018-68  28  86 

Ambulatoriska  kliniken 

  Uppsala/Knivsta  –  Tel:  018-67  29  90 

Distriksveterinärerna  i  Tierp   

  Tel:  010-122  88  10  /010-122  88  11 

Distriksveterinärerna  i  Östhammar/
Gimo  –  Tel:  010-122  88  00 

Distriksveterinärerna  i  Fjärdhundra  –  
Tel:  010-122  88  20 

Distriksveterinärerna  i  Rimbo/Norra  
Stockholm  –  Tel:  010-122  88  40 

Distriksveterinärerna  i  Vårsta/Södra  
Stockholm  –  Tel:  010-122  88  60 

 

Rådgivare  –  Stockholm  Uppsala 

Gimrarna/Hushållningssällskapet,  
Victoria  Thuillier  –  Tel:  070-236  25  45  
www.hushallningssallskapet.se 

Gimrarna/Glada  Fåret,  Titti  Strömne  
Tel:  070-589  32  33  www.gladafaret.se 

Hushållningssällskapet,  Mia  Lindkvist  
Tel:  018-56  04  21  
www.hushallningssallskapet.se 

Hushållningssällskapet,  Sofia  Äng      
Tel:  018-56  04  08  
www.hushallningssallskapet.se 

 

Obduktion 

Här  kan  du  få  ditt  djur  obducerat 

SVA  Uppsala   018-674000,  018-674147  
POV-remiss@sva.se 

Kontakta  din  besättningsveterinär  eller  
din  veterinär  vid  Gård  &  Djurhälsan.  
Veterinären  behöver  inte  vara  ute  på  går-
den,  det  räcker  med  telefonkontakt  för  att  
ge  veterinären  den  information  som  be-
hövs.  Veterinären  skriver  en  remiss  för  
obduktion.  Den  ska  klargöra  den  aktuella  
frågeställningen  och  den  bör  också  besk-
riva  sjukdomshistorien,  eventuell  klinisk  
diagnos  och  behandling.  Remiss  från  
veterinär  är  också  en  förutsättning  för  att  
få  en  obduktion  till  reducerad  kostnad.   

 

Fårklippare 

Det  finns  en  lista  över  fårklippare  på  
Svenska  Fårklipparförbundets  hemsida  
www.farklipparforbundet.se 

 

Slipning  av  skär 

Uhlås  fårservice.  0702-280093   

http://www.uhlasfarservice.se/ 

 

Grimmor  till  får 

Mörkölamm 

Anneli  Wallin  0708550552  eller  
Mörkölamm  på  facebook 

Är  listan  inte  komple ?  Saknar  du  någon  kontaktuppgi   eller  verksamhetsgren?    De a  är  e   första  försök  a   sä a  ihop  en  
lista  med  ny ga  kontakter.    Tipsa  oss  gärna  om  innehåll  inför  kommande  uppdateringar  av  listan.    

Skicka  dina  bidrag   ll  Frida  Öhlund,  frida_ohlund@hotmail.com 



Mönstrare 

Lista  över  Sveriges  mönstrare  finns  på: 

   Fåravelsförbundets  hemsida  under  
fliken  elitlamm.->  mönstring  och    
riksbedömning  .  Bläddra  till  ”hjälp  
med  mönstring”   

 Gotlandsfårföreningen  hemsida.  
www.silverlock.se/monstrare 

Listan  är  dock  inte  uppdaterad  sedan  
2016  och  några  mönstrare  är  inte  längre  
atkiva.  I  Stockholm/Uppsala  finns  två  
aktuella  namn: 

Barbro  Nord  0706-26  10  30   

Rek  mönstrare  (päls,  ull  och  kött) 

Åse  Brolin  0703-31  28  87   

Rek  av  finullsfårföreningen  (ull) 

Det  går  även  att  anlita  mönstrare  från  
andra  distrikt.  För  att  minska    resekostna-
den  tipsar    vi  om  att  gå  ihop  flera  fårägare    
tillsammans  och  boka  en  mönstrare  ihop.  
På  så  vis  kan  kanske    även  namnen  i    
listan  från  södra  Sverige  eller  Gotland  bli  
användbara.   

 

Karderi 

Åddebo  Ull,  Hållnäs 

http://www.addeboull.com/ 

0294-300  20   

Spinneri 

Solkusten  spinneri,  Norrtälje 

http://www.solkustens-
spinnverkstad.com/hem 

0708-350932   

Utbilda  vallhund 

Stockholm  Uppsala  Vallhundsklubb 

http://sulvk.org/ 

——————————- 

I  kommande  uppdateringar  av  listan  kom-
mer  vi  även  att  titta  på  kontaktuppgifter  
till  bland  annat: 

Foderanalys  labb 

Rökerier/charkuterier 

Stängsel/stallinredning 

Ulluppköpare 
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