RYABLADET
MEDLEMSTIDNING FÖR RYAKLUBBEN
NUMMER 2 2015

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

Trevlig Sommar
Så var det dags för Ryabladet nr 2. 2015

Medlemsinloggning

Årsmöte 2015 8-9/8 på Björstugan i Rättvik.
Ankomst kan ske f.o.m. Fredag em/kväll 7/8

ryaklubben
Efter en kall Maj månad åtminstone här hos oss, hoppasInloggning:
jag att vi kan
se
Lördag:
fram emot en skön sommar och att lammnings tiderna ärLösenord:
över och attfinafår
allt
Frukost innan årsmötet.
gått bra.
09.00 Årsmöte.
Medlemsavgift för 2015
Nu är det bara att njuta av vår vackra svenska sommar så ses vi på
Efter årsmötet lunch.
Huvudmedlem betalar 300 kr
årsmötet i Augusti.
Därefter åker vi till Yvonne Björ och hennes syltmakeri, dessutom håller
extra
familjemedlem
med
samma
adress
betalar
50 kr
hon
på med
att ta fram skinn för hemslöjds ändamål dels av dalapälsfår
Med ryabladet kommer den folder vi tryckt upp. Den som behöver foldrar
och
av
korsningar
kan höra av sej till regionombuden eller mej
stödjande medlem betalar 100 kr och där skall även tidningmellan
ingå. Leicester och finull.
Därefter åker vi till Prästbodarnas fäbod en levande fäbod med mjölkkor.
Birgitta
I detta nummer:
Där tar vi eftermiddags fika.
Medlemsinloggning
Efter det åter till Björstugan.
Ordförande har ordet
På kvällen middag.
Inloggning: ryaklubben
Ryaklubbens rollup
Lösenord: finafår

Studiebesök på Eriksbergs Museeum Söndag:
Frukost. Sedan åker vi till Dala Floda och besöker Whålstedts ullverkstad.
Mönstringskurs
Avslutar med lunch på Dala Floda värdshus.
Bäärta

I detta nummer:
Årsmöte 8-9 Augusti 2015
Ordförande har ordet

Vägningstips

Anmälan senaste 15/7
mail eller
tel.2015
070-5936613
Stopptid för det ni vill ha med till nästavia
tidning
1 Mars
Goran.lundstrom@yahoo.se
Sänt detta till: webmaster@ryaklubben.se

Nätverksträff
Minnesord
Statlig Lekplats

Birgitta Söderlind Hörberg
Stopptid för det ni vill ha med till nästa tidning 1september 2015
Adress till vår hemsida: www.ryaklubben.se
Hitta till Björstugan gå in på www. bjorstugan.se
Sänt detta till: webmaster@ryaklubben.se
Birgitta Söderlind Hörberg
Holmahult Östergård 34
36293 Tingsryd
Tel. 070 528 64 82

Övernattningskostnad 250:- /person och natt
För hyra av sängkläder tillkommer 100:-/person
Maten under lördag och t.o.m. söndag frukost
till självkostnadspris ca 150;-

Adress till vår hemsida: www.ryaklubben.se
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Hej Ryavänner!
När jag skriver detta har den härliga betesperioden börjat och våra djur får
komma ut och vara får!
Jordbruksverket, Göte Frid ordnade en informationsdag om EU:s nya
landsbygdsprogram den 16/4 som jag deltog på. Ett 40-tal representanter
för de olika rasföreningarna medverkade, både genbanksanslutna och
andra med hotade djur, allt ifrån bin till ardennerhästar. Alltså djur med
fullkomligt olika betingelser skulle samordnas under någorlunda lika
former, och där skulle vi tycka till och komma med kloka ideer. Ett
poängsystem skulle upprättas med högst poäng på de viktigaste åtgärderna
för resp. djurslag, som sen skulle vara bidragsgrundande. Det här
programmet ska gälla från 2016 - 2020 och riktlinjerna är alltså ej helt
klara. Detta medför att beslut om EU-bidrag kan tas först i september och
besked därom lämnas förhoppningsvis ut strax före jul. Själva bidraget
kommer först i maj 2016!
Det här komplicerar våra planer och projekt och vi får tyvärr leva med att
vänta på att komma igång tills det finns pengar. Ryabladet kommer ut, men
så mycket mer kan vi inte starta nu. Detta gäller naturligtvis alla andra
föreningar också. Ja, det är tungrott det här systemet.
15-16 maj deltog jag på Fåravelsförbundets Riksstämma i Ulricehamn.
Mötet förflöt relativt raskt. Även där är den stora frågan finansiering. På
ordförandekonferensen diskuterades mycket varg och även kungsörn, som
det är stora problem med på Gotland. Även seminariedagen var det mycket
diskussioner kring varg och stängsel, men här finns inte heller pengar att
betala ut för stängsling i år. Magnus Hård vill starta seminverksamhet för
får. Allt är förberett såsom lokal, personal mm. Man väntar på slutgiltigt
tillstånd från JV. I starten kommer det vara Gotlandsfår som är aktuella.
Ryan och de flesta andra raserna har nu för få individer i startläget. Tomas
Olsson, Kungsör (900 tackor) höll ett mycket intressant föredrag om
skötsel av slåtter- och betesvallar kring markkartering, betesrotation,
gruppindelningar osv. Gäller naturligtvis för oss andra också, även om vi
inte har 900 får! "Medianbesättningen" är i Sverige 15 tackor (alltså den
vanligaste, inte medel, det är 32). Det kan ju ofta bli lite skevt med
statistik.
Nu hoppas jag vi får god uppslutning till årsmötet i Rättvik!
Vi ses där, Annika
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Nätverksträff
Region Syd Götaland
bjuder in till nätverksträff och gårdsbesök
hos
Ann och Anders Nilsson
www.stakasjon.se
Lördagen den 4 juli mellan kl. 10-16
På programmet:
Vi träffas under gemytliga former och delar med oss av erfarenheter och
tips som kan stärka oss i arbetet med Ryafåret. Ta gärna med
hantverksprodukter.
Varmt välkommen!
Anmälan senast 30 juni till Ann
Telefon: 0511 63530 mobil: 0721 650435
Mail: ann@stakasjon.se
Vägbeskrivning: http://www.stakasjon.se/kontakt/
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Minnesord.
Kurt Lantto och Gunnel Berghard, Ryaklubbens medlemmar och tidigare
ledamöter i styrelsen har efter en tids sjukdom båda avlidit.
Kurt har periodvis varit regionombud för Norra norrland och senare varit
klubbens ordförande. Tillsammans med Max Berghard och Ivar
Andrèasson gjordes resor runt om i Sverige för att inventera ryafårs
besättningar.
Gunnel var klubbens sekreterare och även redaktör för Ryabladet.
Minnesgåvor har skänkts till Läkare utan gränser.
Styrelsen/ Carina Wenngren

En bild på Kurt o Max plus Nina vid inventeringen
som dom höll på med 1999.

Foto Christer Oskarsson
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ut från länsstyrelsen. Problemet löses ju inte. Skräm vargen är ett annat
argument. Men då går den ju till grannens djur. Dessa uttalande från Lst
personal visar på total brist på kunskap. Vargen besöker våra tamdjur
endast för att skaffa sig föda. De är för det mesta mycket lättare att ta än de
vilda i skogen. Och har en varg fått smak på tamdjur så fortsätter den med
angreppen där. Varg och tamdjur går inte att förena. Det har inte gått
historiskt. Våra förfäder såg vilket problem vargen medförde. Och utrotade
den. Det har vi haft gott av i 150 år. Låt oss slippa denna plåga i framtiden.
Björn Hörberg
Fårbonde och jägare

Statlig Lekplats!
Nu undrar säkert många, vad menar han. Jo. den pågående”
Varglekstugan”. Varg dödade två 5-6 månaders kalvar i Eneryda i
Kronobergs län. Någon dag tidigare så togs 9 får på en gård i
Västmanland. Jag blir så trött på att läsa dessa rubriker. Vad har vi gjort för
ont vi som har djur på våra gårdar?? Hur länge skall denna ohyra få
fortsätta att sprida sig över landet? Vad gör de organisationer som säger sig
värna landsbygden? Inget som jag kan se. Vad tillför vargen?
Vi har varit utan denna ohyra i 150 år och inte lidit någon skada. Att leva
24 timmar om dygnet med vetskapen att mina får kan bli utsatta för ett
vargangrepp är för mig helt oacceptabelt. Vilken 08 skulle vilja ha det så?
Att regering och riksdag inte har någon som helst vilja att lösa problemet
med vargen, utan kommer med det ena utrednings förslaget efter det andra
löser inget.
Att inte lyssna på de som drabbas av vargen är att visa förakt mot dem. Att
varje gång det varit ett angrepp bara uppmana till bättre tillsyn av djuren
och eventuellt ta in den visar på hur låg standard det är på de som kommer
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Foto: Lars Elmkvist
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e-post annika.wahreus@spray.se
Ordförande
Annika WahreusUlrika Östh
V ordförande
Anfastorp Vilse-Kleva 52194 Falköping

Dalen, 070-4564935
Möcklehult
Tel. 0515-725244,

145, 598 94 Vimmerby

e-post annika.wahreus@spray.se

Tel. 0492-61029, 070-6481095

e-post
ulrika.osth@hem.utfors.se
V ordförande
Ulrika
Östh
Dalen, Möcklehult 145, 598 94 Vimmerby

Sekreterare Carina Wenngren

Tel. 0492-61029, 070-6481095

Läby Österby 75592
e-post ulrika.osth@hem.utfors.se
Sekreterare
Wenngren
Tel.Carina
018-462726,

Uppsala

070-5236192

Läby Österby 75592 Uppsala

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

e-post sticarwen@telia.com

Tel. 018-462726, 070-5236192

Mellan Svealand Göran Lundström

e-post sticarwen@telia.com

Blecket Bergsvägen 29 Rättvik

Sekreterare suppleant Birgitta Karlsson

Sekreterare suppleant Birgitta Karlsson

102
HavträskHavträsk
102 96198 Boden

96198 Boden

Tel.0928-23010,
073-0799926
Tel.0928-23010,

073-0799926

e-post goran.lundstrom@yahoo.se
Södra Norrland Eleonor Gidlund
Jon Ersgården Flärke 339, 89693 Gideå

Kassör Christer Oskarsson
KorsseleKassör
10 91791 Dorotea
Christer

Tel. 070-5936613

Oskarsson

0942-10531, 070-2608961,076-1285786

Korssele 10 91791 Dorotea

e-post korsselegarden@gmail.com

0942-10531, 070-2608961,076-1285786

Tel. 0663-50002, 070 6471355
e-post eleonor@jonersgården.se
Norra Norrland Carina Oskarsson
Korssele 10 91791 Dorotea

Kassör suppleant Kent Alexandersson

070-2608961, 076-1285786

Bråten Hasslebacken 216, 472 93 Svanesund

korsselegarden@gmail.com

e-post korsselegarden@gmail.com

Tel.070-600 84 10
e-post kent.0304.44140@telia.com
Kassör suppleant Kent Alexandersson

Adjungerade styrelseledamöter

Bråten Hasslebacken 216, 472 93 Svanesund
Ullbedömare Sonja Thyen
Tel.070-600
69492 Hallsberg

Livdjursförmedlare: Kontakta ordföranden
Sammankallande i valberedningen: Göran Lundström
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Tel. och fax 0582-43082, 070-3162924
e-post kent.0304.44140@telia.com
e-post ullverkstan@telia.com

Adjungerade styrelseledamöter
Ullbedömare
Sonja Thyen
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TingsrydsTryckeri

I syrenernas och kastanjernas tid.
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