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 Glad Påsk
Så var det dags för Ryabladet nr1 2015 

Medlemsinloggning

Inloggning: ryaklubben

Lösenord:   finafår

Medlemsavgift för 2015

   Huvudmedlem betalar 300 kr

   Extra familjemedlem med samma adress betalar 50 kr

   Stödjande medlem betalar 100 kr och där ingår även tidningen.

   I detta nummer:

    Ryaklubbens rollup och foldrar

Ordförande har ordet

Årsmötet 2015

Milamässan 

Fårfesten i Kil

Debattartikel av Inga Ängsteg

Kvinnomässa på Orust

Stopptid för det ni vill ha med till nästa tidning  15 Maj 2015

Sänt detta till: webmaster@ryaklubben.se  

Birgitta Söderlind Hörberg 

Holmahult Östergård 34 

36293 Tingsryd 

Tel. 070 528 64 82

Adress till vår hemsida: www.ryaklubben.se 

 God Jul och Gott Nytt År
Så var det dags för Ryabladet nr 4 2014. 

Över vårt avlånga land med varierande väderlek får vi säkert uppleva

 både vit och grön jul. Vilket det än blir önskar jag alla en skön helg

och så hörs vi 2015. Lev väl både två och fyrbenta.

Birgitta

Medlemsinloggning

Inloggning: ryaklubben

Lösenord:   finafår

Medlemsavgift för 2015

   Huvudmedlem betalar 300 kr

    extra familjemedlem med samma adress betalar 50 kr

   stödjande medlem betalar 100 kr och där skall även tidning  ingå.

   I detta nummer:

Ordförande har ordet

Ryaklubbens rollup

Studiebesök på Eriksbergs Museeum

Mönstringskurs

Bäärta

Vägningstips

Stopptid för det ni vill ha med till nästa tidning  1 Mars 2015

Sänt detta till: webmaster@ryaklubben.se  

Birgitta Söderlind Hörberg 

Adress till vår hemsida: www.ryaklubben.se 

2



 Glad Påsk
Så var det dags för Ryabladet nr1 2015 

Medlemsinloggning

Inloggning: ryaklubben

Lösenord:   finafår

Medlemsavgift för 2015

   Huvudmedlem betalar 300 kr

   Extra familjemedlem med samma adress betalar 50 kr

   Stödjande medlem betalar 100 kr och där ingår även tidningen.

   I detta nummer:

    Ryaklubbens rollup och foldrar

Ordförande har ordet

Årsmötet 2015

Milamässan 

Fårfesten i Kil

Debattartikel av Inga Ängsteg

Kvinnomässa på Orust

Stopptid för det ni vill ha med till nästa tidning  15 Maj 2015

Sänt detta till: webmaster@ryaklubben.se  

Birgitta Söderlind Hörberg 

Holmahult Östergård 34 

36293 Tingsryd 

Tel. 070 528 64 82

Adress till vår hemsida: www.ryaklubben.se 

Roll-up och foldrar

Ni vet väl att ni kan vända er till närmaste regionombud när ni är i behov 
av föreningens Roll-up vid t ex en utställning, kurs, föreläsning eller 
informationskväll om Rya-fåret. Regionombuden tillhandahåller också 
foldrar om Ryafåret.

Foto Birgitta Alexandersson
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Ryaklubbens årsmöte 2015

Årsmötet hålls 8-9 augusti i Rättvik. Boende sker på Björstugan c:a 3 
km från Rättviks centrum (bjorstugan.se) inkvartering fom. 

7 Augusti em/kväll.Efter årsmötet på Lördag besök i trakterna runt 
Rättvik. Söndag besök hos Wåhlstedts textilverkstad i Dala Floda.

Ordförande har ordet
Vi försöker väl alla ordna med karantän och avmaskning för våra 
nyinköpta djur, men det är jätteviktigt med information om sjukdomar och 
parasiter i den säljande besättningen. Då tänker jag i första hand på ORF, 
Stora Magmasken och Stora Leverflundran som är svåra att bli av med. 
Parasiterna ökar i takt med varmare klimat. Stora Leverflundran fanns 
faktiskt inte i Västra Götaland förut. Hade möjlighet att vara med på en 
föreläsning om hotet med den, i Skara nu i februari. Mycket skrämmande. 
Jag gör en redogörelse för dem separat. Nytt för mej var att 
avmaskningarna mot dem ska följas upp av nya prover 10 dagar senare 
med tanke på resistensproblem och vill man alltså få kollat Stora 
Leverflundran måste man kryssa för det på följesedeln. Det är verkligen 
viktigt att inte få ut de här parasiterna på betena.

ORF - muneksem - är en mycket smittsam virussjukdom som blir kvar i 
besättningen. Efter nedsmittning är inkubationstiden bara några dagar och i
det akuta stadiet får djuren blåsor runt munnen. De är mycket smärtsamma
och lamm får mycket svårt att dia. Blåsorna utvecklas till skorpor och 
faller sen av efter 2 - 3 veckor och det hela läker ut. Immuniteten är inte 
livslång utan fåren kan smittas igen, men då i lindrigare form. Bryter 
sjukdomen ut i samband med lamning kan lammens eksem smitta tackans 
juver och spenar och ge upphov till juverinflammation. Djuren blir nersatta
och kan även drabbas av hosta, lunginflammation och dålig tillväxt som 
följdsjukdomar.
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Stora Magmasken/Haemonchus Contortus - är en allvarlig parasit som 
orsakar blodbrist och nedsatt eller upphörd tillväxt. Dödsfall inträffar. 
Parasiten övervintrar normalt i fåren, men med varmare klimat kan enstaka
parasiter övervintra i markerna. De är mycket svåra att bli av med då de 
hakar sej fast. Man behöver ha ett par fria år innan man vågar tro att den är
borta. Nya träckprover tas 10 dagar efter avmaskning.

Stora Leverflundran/Fasciola Hepatica - är 2 - 5 cm stor och har en 
sumpsnäcka som mellanvärd. Har spridits uppåt i Sverige i takt med det 
mildare klimatet. Vill man ha besked om den i de inlämnade träckproven, 
måste man kryssa för detta extra. En riktigt tråkig parasit som blir kvar i 
markerna för alltid. Den angriper alla däggdjur, små som stora. Dock har 
häst en hårdare leverkapsel och är mest tålig. Den borrar sej genom 
tunntarmen på sin väg mot gallgångarna och för med sej bakterier som kan 
orsaka blodförgiftning och värddjuret dör snabbt. Flundran producerar ägg 
hela året och lever i värddjuret 2 - 3 år. Larvstadier kan upptäckas i 
träckprov i dec/jan. Blodprov med antikroppar kan påvisas tidigt på 
hösten. Dör inte fåret snabbt av blodförgiftning drabbas det av nedsatt 
fertilitet och produktion, blodbrist, ödem, diarré, avmagring och ökad 
mottaglighet för andra sjukdomar. Resistensproblem finns och nya 
träckprover ska tas efter 10 dagar. Smittan sprids enormt snabbt och bland 
nöt finns den i 18% av besättningarna. Hos fåren är det 6 %.

Att göra: (men det finns ingen bra lösning)

Låt aldrig får beta efter nöt.
I sept. ska avelsdjuren bort från fuktiga marker till torra. (Vilda djur håller 
kvar smittan).
Växla slåtter/bete olika år.
Lågt betestryck alt. högt djurantal i förhållande till areal - betar under kort 
tid.
Tåliga djur - nöt - kan släppas på betena sent, för att sedan slaktas tidigt.

Djur har blivit smittade genom hö, men inga parasiter överlever en bra 
ensilering.
Vi måste komma ihåg att fråga!

Annika

5



MILA-mässan
På den stora lantbruksmässan i Malmö visade vi upp Ryaklubbens rollup-
affisch och delade ut den sprillans nya foldern. Mässan bjöd på allt
från veterantraktorer, senaste nytt inom lantbruksmaskiner,
Hälsingestintans mobila slakteri och premieringar av nötboskap via
dressyr- och Vilda Western-ridning, Sveriges starkaste dräng, skickliga
vallhundsuppvisningar, fårklippning och utställningar, till knallar som
sålde delikatesser från alla Sveriges hörn. Fåravelsförbundet hade bjudit in
rasföreningarna. Av lantraserna deltog finulls- och pälsfår livs levande,
liksom köttraserna Texel, Dorset och de kortbenta Dorperfåren
(sydafrikansk korsningsras). Hos oss fick publiken nöja sig med att (flitigt)
klappa våra långhåriga respektive plädklippta skinnfällar (alla olika färger)
som visar vilka stora variationsmöjligheter Ryafårets ull erbjuder. 
De beundrade också våra hand- och maskinspunna garner och tvättad 
och otvättad ull.
Men någon vidare marknadsplats för skinn och ullprodukter kan man inte
säga att MILA-mässan var. Varken vi eller Fårmor fick särskilt mycket
sålt. Men vi hade utbyte med många fårägare och närliggande branscher .
En trevlig bekantskap var Wilma Svensson. Hon hjälpte sin mamma på
Finullsmonterns kardningsstation, som lockade många barn, och hon
testade också att spinna på Birgittas slända. Knarrhultsprodukter hade sin
monter “rygg mot rygg” med vår, och Leif Karlsson inspekterade
förväntansfullt Birgittas stickning varje dag. Vi träffade några Ryafårägare
som bl.a. fick tips om livdjursförmedlingen på hemsidan. Ett par blivande
fårägare verkade litet sugna på att skaffa Ryafår. Ljudnivån från
uppvisningar och musik var tidvis ganska hög, och vi var glada att vi inte
hade med oss våra djur.
      Gertrud Sposs Sandberg
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Gertrud Sposs Sandberg och Leif Karlsson

Gertrud och ”Fårmor” i bakgrunden
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Hoppet finns  
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Hoppet finns  

Wilma Svensson som kardar och spinner

med nästa generation!
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Lolo  Sörelius med ”assistenten” Gwen

Gertrud och Birgitta
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Fotog  till dessa bilder är Gertrud Sposs Sandberg, Annie Hallberg och Birgitta HörbergLolo  Sörelius med ”assistenten” Gwen

Gertrud och Birgitta

Birgitta och Wilma

11



Fårfesten i Kil.

FÅRever young var rubriken för årets fest. Tre dagars happening med allt 
som har med får att göra var i fokus. Arrangörer, utställare och besökare 
som var fantastiska och ett utbud med föredrag och kurser/ workshops som
måste ha gjort att man blev något kluven som besökare att hinna med att 
titta, lyssna eller gå till.
Ryaklubbens plats var perfekt, för att stå i stora entrè hallen tillsammans 
med andra rasföreningar var för oss bättre än förra året ingen kunde missa 
oss om de skulle vidare till aulan, kurslokal eller till andra utställare. Nästa
år är det 10 -års jubileum och nu laddar vi för att vår fantastiska ras skall 

synas ännu mer.
Information och produkter/ alster gjorda av ull, skinn och garn gör att man 
blir intresserad,” vad är ett ryafår för slags får” hör man kund säga. Att 
sälja på plats och tipsa om vart vi finns i landet är vid tillfällen som 
Fårfesten vi måste ta till vara på, nätverka och finnas på facebook är lika 
viktigt för ryafåret som för alla andra raser och tillsammans kan vi säkert 
göra fler intresserad av vår ras.
Jag tackar Yvonne Nystöm och Carin Tiden för dagarna i Kil och nu laddar
vi för nästa år.
Carina Wenngren

Här några bilder från Kil.
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Lammröra
5 dl gräddfil
 Rökt lammkött (efter tycke och smak)
1 Purjolök
1 Gurka 
Gröna  ärtor 
Salt peppar

Skär lammköttet i mindre bitar. Strimla  purjolöken fint. Skär gurkan i bitar.
Blanda alltsammans och servera på snittar eller som middagsmat gärna med lite klippt 
persilja  på .

Skivor av lammstek med tomat-lökkompott
800g lammstek i skivor
100g knaperstekt bacon i strimlor

Limemarinad
½ dl olivolja
½ dl limssaft
2msk timjan

Lökkompott
120gpurjolök strimlad
1msk olja
1msk honung
1krm salt 
½ krm sv.peppar
¾ dl balsamvinäger
150 g körsbärstomater i klyftor
½ dl gräslök klippt

Lägg köttet i dubbla plastpåsar. Blanda samman marinaden och häll den över köttet. 
Låt vila svalt 1 timme. Mjukstek lök utan att den tar färg. Tillsätt honung,salt och 
peppar. Häll över balsamvinäger och låt koka in. Vänd ner tomaterna i kompotten och 
låt den svalna innan gräslöken blandas i. Låt köttet rinna av och stek eller grilla dem, 
2-3minuter på var sida. Servera med kompott och ostkryddat palsternacksmos.

Gott till Påsk
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Söndagen den 8 mars deltog jag i Kvinnomässan hemma på Orust, för
att presentera hantverksprodukter skapade av våra Ryafårs ljuvliga 
ull. Det var många som tog tillfället i akt att lära mer om den specifika
fårrasen och dess historia. Tack, Ryaklubben för fina foldrar och för 
utlåning av vacker Roll-up. / Birgitta Alexandersson

               Foto Birgitta Alexandersson
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Debattartikel  Inga Ängsteg

Mer varg sa Bill, mer pengar sa Bull !!!!

Vi går från mångfald mot enfald, när en enda djurart tillåts förbruka 
stora resurser år efter år och fortsätter skapa stor oreda både i 
fårhagar och ända in i regeringskansliet, trots omfattande insatser.  
Två ministrar konstaterar i SvD att det behövs mera samverkan och 
respekt kring varg, att vargen återhämtat sig och är här för att stanna, 
varg är ett tecken på rikedom i skogen, varg är en utmaning för 
näringarna och vi ska ägna mera kraft åt att ha flera vargar osv. (läs gärna
hela artikeln och begrunda) 
Samverkan och respekt, har tre tidigare rovdjursutredningarna påtalat 
vikten av. Den första rovdjursutredningen var 1999. Då var antalet vargar 
59-75 st och utredaren skrev att ”vargstammens tillväxt bör vara långsam”.
Han noterade då att ”vargförekomsten skapar mycket starka känslor och 
stora konflikter. Det är fortfarande svårt att samverka 16 år senare när 
målet inte är tydligt. Respekten försvinner när känslorna får skena fritt och
det är svårt att känna respekt när man blir kränkt. Vargar vandrar in från 
Finland/Ryssland då som nu, och när de passerat vår landsgräns blir de 
skandinaviska vargar.  Vargarna blir snabbt många, i fjol fanns ca 80 st 
vargflockar och par och samtliga inom några få län. I vår föds ca 160-200 
nya valpar, trots den omtalade jakten. Det går bra för vargarna, så bra så att
alla tänkbara förvaltningsåtgärder behövs. Vargen är här för att stanna läser
vi, och det är nog ingen som tvivlar på det. Som en lydig unionsmedlem 
ska Sverige följa regelverken.   Det är inte helt lätt, har Sverige fått erfara 
och tagit lärdom av. En mängd åtgärder har vidtagits, bland annat skriver 
länsstyrelsens rovdjursansvarige en mindre ”avhandlingar” inför varje 
skyddsjaktsärende,  länsstyrelsen  räknar vargfamiljer frenetiskt hela 
vintern. SLU analyserar DNA prover i massor. Vi läser att vargen är ett 
tecken på att djurlivet blir rikare. Några talar om ”toppredatorer ”, andra 
uppskattar mera om de själva får äta älgen. Sedan skriver ministrarna att vi
måste ägna mera kraft åt att kombinera vargar med får, kor, hästar och 
hundar. Är det ens är möjligt att ägna mer kraft åt vargar!?  Har inte 
politiker, tjänstemän , forskare, organisationsföreträdare, lantbrukare, 
glesbygdsbor, ägnat mycket stor del av sin tid åt varg. Vargar kostar så 
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mycket så ingen har ens mäktat med att räkna. Regeringen har vid flera 
tillfällen bett rovdjursutredare, kommittéledare, och nu till sist en 
ekonomiprofessor att räkna. Resurser är aldrig obegränsade. Det innebär 
att andra djurarter inte alls får den uppmärksamhet de behöver så länge 
vargen anses ha ett överskuggande allmänintresse. 
Sedan konstaterar ministrarna att det är en utmaning att kombinera ännu 
flera vargar med får, kor och hästar på samma ställen. När ministrarna talar
om utmaning så talar en professor vid SLU om att ”vargen är nu ett hot 
mot den biologiska mångfalden” och miljövärden står mot varandra”. Fler 
och fler får, kalvar och hästar dödas varje år. Fler och fler djurägare sätter 
upp fler och fler elektriska stängsel för att skydda sina djur, där det är 
möjligt. Men en del betesmarker skogsbeten/fäbodbeten) är beroende av 
att djuren som betar inte är hägnade. Alla våra strandängar och hela 
skärgården är svåra att hägna. För det öppna artrika landskapet behövs det 
djur som betar!  De svenska naturbetesmarkerna är unika i världen. 

Inga Ängsteg vid Viltskadecenter på SLU 

Orsa Djurpark. Foto: Lars Elmqvist 
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          Ordförande  Annika Wahreus
Anfastorp Vilse-Kleva  52194 Falköping

Tel. 0515-725244, 070-4564935 

e-post annika.wahreus@spray.se

                           V ordförande Ulrika Östh

                            Dalen, Möcklehult 145, 598 94 Vimmerby

                      Tel. 0492-61029, 070-6481095

                     e-post ulrika.osth@hem.utfors.se

Sekreterare Carina Wenngren

Läby Österby 75592 Uppsala

Tel. 018-462726, 070-5236192

e-post sticarwen@telia.com
     

Sekreterare suppleant Birgitta Karlsson

      Havträsk 102 96198 Boden

      Tel.0928-23010, 073-0799926  

Kassör Christer Oskarsson 

Korssele 10 91791 Dorotea

0942-10531, 070-2608961,076-1285786

e-post korsselegarden@gmail.com

Kassör suppleant Kent Alexandersson

Bråten Hasslebacken 216, 472 93 Svanesund

 Tel.070-600 84 10 

e-post kent.0304.44140@telia.com

A  djungerade styrelseledamöter

Ullbedömare Sonja Thyen

69492 Hallsberg

Tel. och fax 0582-43082, 070-3162924 
e-post ullverkstan@telia.com

Kontaktperson färgade ryafår 

 Mona Stenberg 

                        Vägsele 201 92193 Lycksele

                        Tel. 0950-24042,  073 0706472

                        

       Regionombud 

       Syd Götaland Birgitta Alexandersson 

Bråten Hasslebacken 216, 472 93 Svanesund 

Tel. 0304-44140, 070-8510312 

e-post bia.hassle@telia.com

                      Mellan Svealand Göran Lundström

                      Blecket Bergsvägen 29 Rättvik

                      Tel. 070-5936613

                      e-post goran.lundstrom@yahoo.se

                            

                      Södra Norrland  Eleonor Gidlund

                     Jon Ersgården Flärke 339, 89693 Gideå

                         Tel. 0663-50002, 070 6471355

                     e-post eleonor@jonersgården.se
                   

 Norra Norrland Carina Oskarsson

                       Korssele 10  91791 Dorotea

                      070-2608961, 076-1285786           

                       korsselegarden@gmail.com

 

 Livdjursförmedlare:   Kontakta ordföranden

Sammankallande i valberedningen: Göran Lundström
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   Våren är här

foto: Birgitta Söderlind Hörberg

Våren är här!


