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MÖNSTRINGSKURSER

Mönstrings kurs päls- och kroppsbedömning (Gotlandsfår)

Lär dig päls- och kroppsmönstra dina lamm! Gotlands
Fåravelsförening anordnar kurser där vi både teoretiskt och praktiskt mönstrar 
Gotlandsfår. I år är kurserna längre då de är enligt Fåravelsförbundets kursplan för 
steg 1 (nybörjare) och steg 2 (att bli gårdsmönstrare som siktar på rekommenderad 
mönstrare).

Nybörjarkurs (steg 1) fredagen den 21 juli kl. 09.00 till ca 16.00. hos Eva 
Twengström och Mats Pettersson, Sindarve, Hemse.  Kursledare är Maria Ericson 
och Anna Törnfelt.
Anmälan senast 17 juli till Anna Törnfelt 073-707 29 45 eller 
via mail anna.tornfelt@gotlandica.se    Kostnad för kursen är 500 kr för medlemmar, icke 
medlemmar 700 kr (bli  medlem se http://www.faravelsforbundet.se/om-sf/medlem ).

Fortsättningskurs  (steg 2) för er som gått nybörjarkursen eller varit med om 
mönstring och vill fördjupa er mera lördagen den 29 juli kl. 09.00. till ca 16 .00. hos 
Anna Törnfelt och Jörgen Olsson, Ollajvs i Alskog. Kursledare är Maria Ericson, 
riksdomare.
Kostnad för kursen är 500 kr för medlemmar och 700 kr för icke medlemmar. Anmälan senast 
25 juli till Anna Törnfelt tel. 073-707 29 45 eller anna.tornfelt@gotlandica.se.

Medtag lunch och/eller fika. Rena kläder och anteckningsmaterial. Vi tillhandahåller 
plastsockar.

Steg 3 kurs för blivande rekommenderade mönstrare
Den här inbjudan riktar sig till dig som har gått steg 1 och 2 i pälsmönstring och 
nu vill lära dig mer om hur man mönstrar pälsfår.
Kursen är tänkt för dig som vill ut och mönstra pälsfår i andras besättningar. Kursen är 
förberedande för att efter kursen kunna göra en examination. Vid godkänd 
examination så kallas man sedan för rekommenderad mönstrare gällande pälsfår.

Kursen hålls den 5 augusti på Gotland hos Marianne och Lars Nobell, 
Gammelgarn. Kursledare är Katarina Fritjofsson. Dagen startar kl 10.00. För att 
kursen ska bli av måste deltagarantalet vara minst 8 st och som mest kan det vara 12 
st.
Efter avslutad kurs kommer det finnas möjlighet att göra ett prov för att bli 
rekommenderad mönstrare.

Anmälan senast den 25 juli till maria@faravelsforbundet.com. Kostnad för kursen är 
600 kr + moms.
Tänk på att ha rena kläder och skor, samt matsäck att kunna äta mitt på dagen.

Välkomna
Svenska Fåravelsförbundet
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Mailinformation

Vi saknar många mailadresser för att flera av er inte har ändrat adress eller lämnat 
den tidigare. För att få snabbare information och påminnelser om aktiviteter, meddela 
aktuell mailadress till anna.tornfelt@gotlandica.se 

ERFA-grupper

Gotlands Slagteri och Gotlands Fåravelsförening gör ett försök att få igång ERFA-grupper för 
lammproducenter i höst. Är du intresserad av att utbyta idéer och få tillfälle att diskutera 
framtida utmaningar med kolleger så anmäl ditt intresse till Vuxenskolan tel.  0498-205070 
eller gotland@sv.se före 20/8.

Kurs i avelsvärdering

Vill du veta mera vad avelsvärden står för? Stämmer avelsvärderingen med 
riksbedömningen? Vad är arv och miljö? Vi anordnar en kväll med Carl Helander som är 
kunnig på området för att reda ut begreppen. Carl har bl.a. kört lammtåget åt Svenska 
Fåravelsförbundet om avelsvärdering samt har forskat på utfodring av lamm på SLU i Skara. 
Idag jobbar Carl med ett projekt om lönsamhet i olika produktionsystem för får samt ett projekt 
om avelsvärdering för köttraskorsningar. Den 5 september kl 18.30 – 21.00 på Gotland 
Grönt Centrum, konferenssalen. Anmälan till Vuxenskolan tel.  0498-205070 eller 
gotland@sv.se före 31/8.
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Riksbedömning på Gotland 26-27-28 augusti 2017

Tiden går fort, snart dags för en spännande riksbedömning igen! Lina Mattsson, Lojsta 
är ny samordnare och ser fram emot att få se massor av fina baggar och trevliga 
baggägare. Vi välkomnar även nya uppfödare!

Det är inga större nyheter för året men vi vill att ni uppmärksammar följande:

 Vi vill ha er anmälan senast den 19 augusti. Därefter finns möjlighet till ändring 
tom den 22 augusti då vi rapporterar antalet anmälda till förbundet som 
fakturerar er 350:-/bagge. 

 Lokalföreningens omkostnader betalas på plats antingen kontant- jämna 
pengar eller via swish 50:-/bagge. En sammanställning över 2017 års 
bedömningsresultat kan beställas för 50:-

 Baggar som tillkommer efter anmälningstidens slut bedöms i mån av tid. En 
efteranmälningsavgift på 50:- tas ut.

 Baggägaren ansvarar för att tillräckligt antal personer finns till hands vid 
bedömningen. Varje bagge bärs av TVÅ personer. 

 Som förra året backar ni in i lokalerna och fäller ner rampen på bockar. Som 
strö i transporten används tex granris eller grovt flis, EJ halm eller sågspån.

 Samtliga besökare ska ha RENA skor på bedömningsplatserna. Använd 
plasttossor eller andra skor i transporten och byt tillbaka när ni går ur! Vi 
måste alla hjälpas åt att minimera risken för smittspridning.

 Vi kontrollerar intyg för Maedi-Visna, F-status och vill se er 
Djurägarförsäkring avseende fotröta. Kontrollera ben och fötter noga före 
riksbedömningen.

 Ni får bedömningsblanketten på plats där ni fyller i ert namn, adress, SE-
nummer, baggens id-nummer, födelsedatum, antal i kullen och moderns ålder. 
Kom gärna i god tid så ni hinner fylla i blanketten lugn och ro. 

 Ni får med er hem ett signerat protokoll, en auktionsanmälningsblankett och ett 
kvitto på omkostnaderna.

 Baggarna skall vara tvättade och torra. Misstänker ni muneksem/orf i 
besättningen, meddela oss så välkomnar vi er sist på dagen. 

Anmälan/frågor till Sindarve sker till: Lina Mattsson 0702-213231, 
linafemattsson@hotmail.com eller via meddelande på facebook.

Anmälan/frågor till Lövsta sker till: Ulla Larsson 0498-50602, 070-2204136 
dalbo.ulla@telia.com
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Resa till baggauktionen i Linköping
 
Den 8-9 september är det utställning och auktion i Linköping. Köttraser och finull kommer att 
säljas
 
Avresa med båt kl. 07.15 till Nynäshamn fredagen den 8 september. Därefter besök på 
köttrasutställningen i Linköping. 
 
Middag på kvällen arrangerad av Lammproducenterna. Auktion lördag den 9 september. 
Hemresa kl. 20.05 från Nynäshamn. 
 
Resan kostar 800 kr för medlemmar och 1350 kr för icke medlemmar och då inkluderar det 
buss, båt och övernattning i dubbelrum. Enkelrumstillägg tillkommer på 255 kr. Luncher och 
middagen är inte inkluderade.
 
Om intresse finns så kan vi anordna hemtransport av baggarna till Gotland. Även kan ev. 
tacklamm att försäljas om någon vill köpa sådana.
Upplysningar och anmälan till Ingegerd Sahlsten, 073-8180189, gärna via SMS eller mail 
lammkellingen@hotmail.com senast 10 augusti.
 

Studieresa till Skåne

Den 22-24 oktober åker vi till Skåne. Buss, båt och 2 övernattningar i dubbelrum för 1000-
1500 kr för medlemmar (resterande bjuder föreningen på). Matkostnad tillkommer för lunch 
och kvällsmat.

Vi planerar att åka med båt till Oskarhamn kl 12.00 söndagen den 22 oktober och hem 
tisdagen den 24 oktober kl 21.10 från Oskarshamn.

Vi kommer att besöka Magnus Jönsson Östra Sallerup, Hörby som har nybyggt stall med 
ny teknik. Vårlammsproduktion. Magnus är ordförande i Svenska Fåravelsförbundet. 

Andra gårdar som vi kommer att besöka är: Maycon Vinborg, Tangará farm, Hörby,  driver 
företaget Oviex Sweden tillsammans med sambon Emma Jönsson. Har importerat Border 
leicester och försöker producera en ny korsning med border leicester och gotlandsfår som 
kallas Swedish Mule.

Eksholmensgård, Piamaria och Jörgen Rasmusson, Klågerup, gotlandsbesättning med 
nybyggda stallar. Gårdsbutik med skinn och kött.

Ekastiga gård, Höör, Eva Nilsson med familj, gotlandsfårsbesättning på ca 100 tackor, 
gårdsbutik och gårdsslakteri. Säljer skinn, skinnprodukter och kött i gårdsbutiken.

Ytterligare gårdsbesök med vårlammsproduktion ska vi försöka få in och fullständigt program 
kommer så fort vi har det klart.

Är du intresserad av att åka med så vill vi ha in din intresseanmälan senast 15 augusti, till 
Anna Törnfelt, 073-707 29 45 eller anna.tornfelt@gotlandica.se. 
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Att tänka på inför klippning
 Torra djur
 Ej fästingbehandlade under 4-5 veckor innan
 Ej klippning närmre än 6–8 veckor före lamning
 Ej nyutfodrade djur
 Samla ihop djuren i fålla och planera logistiken innan klipparna kommer
 Klippytan inomhus på hårt, plant underlag, dvs ej på ströbädd

Om ojämnt så täck hela ytan med exvis  OSB-skivor
Om utomhus  - ordna solskydd

 Alla övriga eventuella moment (klövklippning, avlusning etc görs efter avslutad 
klippning)

 Planera in och förbered lunch och kaffepauser

Välkommen på baggauktion lördag 30 september på Suderbys gård i 
Sjonhem

Baggen är halva flocken. Med en bra bagge får dina djur bättre tillväxt och finare 
skinn. Varför köpa grisen i säcken och betala mer för en bagge som inte klarat 
kriterierna för att komma med på auktionen, istället för att köpa en kvalitetsbagge till 
ett bra pris, och på köpet få känna atmosfären och tjusningen i att gå på baggauktion 
och träffa kollegor? 

Alla baggarna på Gotlandsauktionen är hälsodeklarerade, veterinärbesiktigade samt 
kommer från MV-fria och fotrötecertifierade besättningar som är med i Elitlamm Avel. 
Priserna varierar, men det har alltid gått att få en bagge med sig hem för omkring 
4 000 kr.

Preliminärt tidsprogram
Visning av djuren från 09.00
Lunch från 11.30
Prisutdelning 12.30
Auktionen börjar 12.45

Kaffeservering under hela dagen, lotterier, publikens favorit mm. Utställare finns på 
plats och visar det mesta och bästa för fårägare. 

Auktionister är som vanligt Kjell Nilsson och Björn Eriksson! 

Baggkatalog kan kostnadsfritt beställas från Eva Twengström, sms 0708-49 02 45 eller 
eva.twengstrom@telia.com

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Maria Ericson 0737-19 37 35 eller skinnarve@telia.com
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