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Trevlig sommar! 



 

Ordföranden har ordet: 

Hej igen alla Ryavänner! 

 

Sen sist har det hänt mycket. De flesta är säkert igång med rekordskörd av vall. Vilken lättnad efter det svåra läget. Tackorna fick nog lite väl många lamm, men nu är 

de ute och har det bra. 

 

Förbundets riksstämma hölls ju i år Mora. Det var mycket välordnat och bra föreläsningar. 

Vill återge en del om fårhälsoläget som jag tycker är viktigt. 

En ny klövsjukdom, förkortad CODD, har ju kommit till en besättning i Sverige. Den finns i Storbritannien och Irland. I Tyskland har man också ett fall. Här gäller det 

att vara extra uppmärksam då den inte ger någon hälta i första stadiet utan sen lossnar klövkapseln, oftast bara den ena och det ser ut som frätskador. Antibiotika hjälper 

för stunden, men effektiv behandling saknas och det återkommer. Åkomman är alltså i nuläget obotlig. 

 

Problemen med resistenta parasiter ökar också i Sverige och här gäller det att vara väldigt uppmärksam vid inköp av djur. Det är inte säkert att säljaren hunnit inse att så 

är fallet. Det rekommenderas att lämna en hälsodeklaration, som finns att hämta på Gård- och Djurhälsan, och kom ihåg att begära en sådan. Tänk på att det inte går att 

avmaska bort alla parasiter utan det är alltid några som överlever. Man bör vara observant på om det är något i säljarbesättningen som man själv inte har och vara noga 

med karantänen. 

 

Ulf Andreasson på Elitlamm hade en väldigt rolig föreläsning om nyttan av Elitlamm. Kontentan var att det spelar ingen roll vilken ras du har eller när du slaktar, bara 

du har vägt och registrerat i Elitlamm så du ser om du har rätt tillväxt! 

 

Det nya nappaskinnsprojektet är också väldigt intressant. I första hand tänkt att kunna få ut ett mervärde på icke pälsskinn. Framtiden får utvisa vilka skinn/raser, som 

lämpar sig bäst för denna beredning. Det går att beställa den beredningen hos Tranås. 

 

Avslutningsvis önskar jag alla en bra ryasäsong och det ska bli väldigt roligt att träffa er alla, som har möjlighet att komma till årsmötet på Börs Gård i Veddige! 

 

Väl mött Annika 



 

Årsmötet den 17-18 augusti 2019  

I Varbergstrakten! 

 Välkommen att anmäla dig till årsmötet i Föreningen Ryafåret 17-18/8  2019!  

                                                    Senast 30/6 om du vill bo på Börs Gård. 

 
I år träffas vi i Halland. Själva årsmötet börjar kl 10 lördag 17/8 och äger rum i konferenslokal på Derome Trä- och Nostalgimuseum, ett fantastiskt ställe med 

utställning av jord- och skogsbrukshistoria, många redskap, vardagsföremål och historiska maskiner för förädling. Ångmaskiner driver en del av dem, och de körs sista 

gången för säsongen 18/8. Där serveras redig husmanskost och fika till rimligt pris. 

 

Vi har ett lagom umgänge med mat på kvällen, antingen hemma hos Kerstin Paradis Gustafsson eller på Rya Gård – det beror på väder, Kerstins andra uppdrag under 

dagen (se nedan) och slutgiltigt antal deltagare. 

 

Söndagen 18/8 startas på Varbergs Fästning, där Kerstin guidar på utställningen Kirgizistan – konst och världsarv – se förra utskicket och hemsidan! Kirgizisk vardag 

byggde tidigare mycket på ullhantverk, man bodde i tovade tält - jurtor – ordet betyder hem. Fortfarande bor de som följer hjordarna (får, jak, hästar) till sommarbete i 

jurtor. På fästningen finns även Bockstenmannen med moderiktiga kläder från 1300-talet, förhoppningsvis blir han aktuell på Spinn-SM i år… Och ett uppstoppat 

Hallandsfår av Klövsjö-typ – en intressant historia som vi berättar mer om när vi är där. 

 

Sedan tar vi oss till Kerstin på Trulsa i Måsarp, Lindberg, för att ta del av hennes digra ullkunskap, samling av ylletyger, kläder, föremål och mycket annat. De som 

hinner och har lust kan också återvända till Derome-museet. 

 

Både Varbergs Fästning och Derome museum kan googlas. 

 

Boende: Vi har preliminärbokat Börs Gård i Veddige 16-17 och 17-18/8, 7-8 minuters bilresa till Derome och c:a 25 min till Fästningen. Där ryms alla som gjort 

intresseanmälan i maj och några ytterligare. Plats för husvagn/husbil finns där och på Rya gård (toa innanför köksdörren hos oss och även i fårstallet, dusch en trappa 

upp hos oss). Pris c:a 400-600 kr per natt inklusive sänglinne, frukost mm, beroende på typ av rum, finns sängar 150 och 90 breda, 150 kan användas av en eller två, 

med 90 som överslaf. Om vi bokar fullt kan vi ev. få rabatt. 

 

Fästningens vandrarhem har plats 17-18/8, men inte den 16-17, då arrangörerna för Fårfesten i Kil sover där, Kerstin skall guida dem på Kirgizistanutställningen 

17/8. 



 
Boenden i Varberg med spa-avdelningar: hotell Gästis, Stadshotellet, hotell Havanna, Varbergs Kusthotell, givetvis annan prisklass. 

 

Anmäl dig/er till gertrud.sandberg(a)gmail.com  - (a) betyder@ förstås, för att slippa automatgenererade spam - eller sms till 070-5767341 

 

Ange namn, telefonnummer/ epostadress, om du vill bo på Börs Gård, ställa husvagn/bil hos oss eller ordna boende själv. 

 

Ange specialkost i förekommande fall! 

Även du som skickade intresseanmälan skall anmäla dig, så vi kan ordna ”allt runtomkring” enligt önskemål. Börs Gård reserverar platserna 16-18/8 för oss 

att boka t.o.m. midsommar. 

 
 

Välkomna till Halland! 

Gertrud Spross Sandberg på Rya Gård, Regionombud Västra Syd 



 

Medlemsinformation! 
Dom här blanketterna finns alla på hemsidan för att skriva ut!  

Formuläret nedan riktar sig först och främst till nya medlemmar! 

Du har nyligen betalat in en medlemsavgift till Föreningen Ryafåret enligt något av följande alternativ.  

Huvudmedlem:   300 kronor  

Familjemedlem:     50 kronor 

Stödjande medlem: 150 kronor 
Vi ber dig därför att snarast fylla i och skicka in detta formulär till den ansvarige för medlemsmatrikeln. Vänligen fyll i 

alla uppgifter då vår strävan är att varje medlem skall få tillgång till en ny uppdaterad matrikel. Om du betalar för 

familjemedlem anger du även familjemedlemmens namn. Är du stödjande medlem fyller du endast i de första 

uppgifterna.  

Namn: 

Adress:  

Län och länsbokstav:  

Telefonnummer: 

Mobiltelefon:  

E-post: 

Produktionsplatsnummer:   

Antal Ryafår (livdjur):  

Är besättningen ansluten till Elitlamm? 

b) Om svaret är Ja, vilket av programmen:  

(Avel Mini, Avel Produktion)  

Färg på besättningen (vit, svart, brun, grå): 

MV-status: 

Ekologisk produktion: 

Krav: 

Familjemedlem:  

                                                                                                                                                                                                                             
Skicka brev eller maila (skanna) uppgifterna till:  

Carina Wenngren, Läby – Österby 121 755 92 Uppsala 

e-post: sticarwen@telia.com 

 

Varmt välkommen i vår förening! 



Till medlemmar som behöver uppdatera sin information. 
 

Namn: 

 

  

Familjemedlem: 

 

 

  

Adress:  

 

 

  

Län och länsbokstav:  

 

  

Produktionsplatsnummer:   

 

  

Ansluten till Elitlamm: 

 
  

Telefonnummer: 

 

  

Mobiltelefon:  

 

  

E-post: 

 
  

Antal Ryafår ( tackor + baggar) 

 

  

Färg (vit, svart, brun, grå): 

 

  

MV-status: 

 

  

Ekologisk produktion: 

 

  
Krav: 

 

Skickas till föreningens sekreterare via brev eller mail (skannas): 

Carina Wenngren, Läby – Österby 121 755 92 Uppsala 

e-post: sticarwen@telia.com 



 

SAMTYCKE  
till Föreningen Ryafåret att registrera mina personuppgifter 
Jag…………………………………………………………………………………………(huvudmedlem) 

samtycker till att föreningen Ryafåret registrerar mina personuppgifter och håller denna tillgänglig i föreningens medlemsregister som förs av styrelsen. 

Personuppgifterna registerhålls till förmån för att kunna användas vid informationsutskick och vid kallelser från styrelsen till medlemmarna, samt vid kontakter 

medlemmar emellan, t ex vid livdjursförmedling. Uppgifterna finns tillgängliga för medlemmar under lösenordsinloggning på föreningen hemsida. 

 

Ort och datum: 20….. - …… - …… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Underskrift huvudmedlem 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Underskrift familjemedlem (där betalande sådan finns) 

 

 

Produktionsplatsnummer:  SE ………………………………….. 

 

 

Utan ovanstående skriftliga samtycke kommer dina uppgifter inte kunna föras in i vårt medlemsregister och du får därmed inte tillgång till de förmåner som 

gäller för dig som betalande medlem i Föreningen Ryafåret. Det är därför oerhört viktigt att du skickar in ditt svar. Om du inte vill ge ditt samtycke, eller 

endast delar av det vänligen besvara även detta skriftligt.  

 

         / Styrelsen för Föreningen Ryafåret 

           Carina Wenngren, Läby – Österby 121  

           755 92 Uppsala  e -post : sticarwen@telia.com  

            e -post : sticarwen@telia.com 



 

 
 

 

Lite ny kontaktinfo, finns också på hemsidan. 

 

Sen så har vi nya epostadresser till styrelsen osv, det blir ingen allmän adress typ info@ 

 

Ordförande:   Annika Wahreus  ordforande@ryafaret.se 

 

Vice Ordförande:  Carin Tiden   viceordforande@ryafaret.se 

 

Sekreterare:   Carina Wenngren  sekreterare@ryafaret.se  

 

Kassör:    Ulf Axelsson   kassor@ryafaret.se 

 

Ledamot:   Gertrud Sandberg ledamot.01@ryafaret.se  

 

Ledamot:   Anders Söderberg ledamot.02@ryafaret.se       

 

Livdjursannons  Ulrika Östh   livdjur@ryaklubben.se 

 

Webbansvarig:  Christer Oskarsson webbmaster@ryafaret.se 

 

 

 



 

    
 

 

BILD PÅ NÄSTA SIDA! 



 

    
 

 

 



 

    
 

Tips om Ullmarknad i Österbybruk! 
 

 

https://www.upplandsmuseet.se/hemslojd/Ullmarknad/ 



 

    FÅRFESTEN I KIL 

 

 

 

 

 

 

 

Fårnyelse var temat för den trettonde fårfesten, välbesökt som vanligt med busslaster av folk från när och 

fjärran. Det hände så mycket överallt i Sannerudsskolan, att det knappt gick att överblicka. 

Vi var sex personer som bemannade Föreningen Ryafårets monter i omgångar. Vi visade fällar i olika 

naturfärger och beredning, ull och garn. Yvonne Nyström hade också med sig sina vackra nålbundna 

vantar och halsdukar, sålde nålbindningsnålar och demonstrerade tvåändsstickning. Vi delade ut 

Föreningen Ryafårets rykande färska folder och på köpet långa svarta och vita Ryaull-staplar. 



 

 

Birgitta Murphy från Bengtsfors besökte vår monter med Annika Wahreus och Birgitta Karlsson.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Business to Business-mötet deltog många företag och representanter för olika fårrasföreningar. Arrangörer var 

Svenska fåravelsförbundet, representerat av Claudia Dillman och Smart Textiles på Högskolan i Borås med Linda 

Nydén som företrädare. Inriktningen var ull i en cirkulär ekonomi; att skapa värdekedjor från ull till färdig produkt och 

till slut kompostering efter trogen användning. Alltså samarbete mellan djurägare, fårklippare, spinnerier, väverier, 

konfektionsindustri, reparation, återanvändning (vintage) o.s.v. och även att se nya användningsområden, t.ex. markduk 

av mindre ädla ullkvaliteter, användning inom hälsa och medicin mm. Man visade upp första provet på tyg som Filippa 

K beställt i ett Vinnovaprojekt, med svensk korsningsull finull-dorset från Norrby Gård. Första steget i de projekt som nu 

är på gång för att ta vara på den svenska ullen riktar in sig på de stora volymerna av ull som i dagsläget går till spillo. 

Här är några av deltagarna:  

 

Fårklippare Matilda Andersson hade ett par timmar tidigare tagit emot Guldbaggen, Fårfestens stipendium. 

Tillsammans med Fåravelsförbundet håller hon på med att utarbeta en kurs i fårklippning och hanteringen runt omkring 

för att kunna ta hand om ullen på ett kvalitativt bra sätt (hantering av fåren, klipp-platsen, grovsortering och uppsamling 

av ullen o.s.v.).  

 

 

Karin Strömberg, bl.a. fårägare, pälsmönstrare, ägare i Båvens Spinnhus (mini-mill) önskar stärka upp värdekedjan 

genom att vara väl förtrogen med ullkunderna och föreslå vid mönstring vem som skulle kunna vara intresserad av att 

köpa gårdens ull (t.ex. från fårklippare-spinneri till garnaffär). Hon aviserade också att man mekar med maskinerna för 

att se om det går att ta emot lång ull, alltså bl.a. Ryaull.Hans Bulthuis och Jenny Andersson från Ullkontoret med 

tvätteri på Gotland visade upp bl.a. nålfiltade produkter av Gotlands- och korsningsull, t.ex. sittunderlag och knäskydd 

tillverkade i Halmstad. De funderar på att börja ta emot Ryaull, men detta kräver att fårägare samordnar sig för större 

leveranser, och priset per kg sätts inte så högt.  

 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flera småföretagare talade sig varma för svensk lantrasull och i 

synnerhet Ryaull för dess slitstyrka och värmeisolering. Vera 

Frederiksen Zhotkevich med företaget VeraZFelt är textil- 

och kostymkonstnär och filtmakare. Hon arbetar företrädesvis 

med svensk ull som tovas till inredningobjekt, klädesplagg och 

hemextilier. Hon visade bl.a. skoprototyper av filt. Hon 

framhöll spontant ryaullens överlägsenhet till 

inredningstextilier och annat som utsätts för slitage. 

Engelskspråkiga Sandy Zetterlund på Swedish Fibre samlar 

in och säljer svensk lantras- och allmogeull till hantverkare 

utomlands. Även hon var lyrisk över ryaull. Men för tillfället 

hade ingen av dem behov av fler leverantörer. 

Jag hade med en korg med tvättad lammull och garn. Ingen 

lyckades dra av garnet, och många konstaterade att det kändes 

mjukt mot skinnet, liksom min mans hemstickade ryaullvantar. 

Slitstyrka kom alltså upp på bordet som kvalitetsmått utöver 

fiberdiameter, från flera håll. 

 

Ullförmedlingen håller på att arbeta fram en digital 

marknadsplattform. 

Sammanfattningsvis finns det många företag som arbetar för att 

få igång ett samarbete som ska göra det lätt och smidigt att 

sälja svensk ull till företag som förädlar den. 



 

    
 

 

 

 

 

 

Föredrag om färgnedärvning hos får, Carina Wenngren hade tagit 

initiativ till att bjuda in husdjursgenetikern Anna M Johansson från 

SLU. Föreningen Ryafåret och Svenska Finullsföreningen sponsrade. 

Anna berättade om DNA-analyser som genomförts på blodprover från 

flera olika fårraser i Sverige, flest från Gotlands- och gutefår, men 

även allmogefår som t.ex. Klövsjöfår. Det finns djupfrysta blodprover 

från Ryafår, och det går att söka pengar för att få dem analyserade. 

Det krävs utbildning för att ta blodprov, men man håller på att arbeta 

fram en metod för att analysera prov som tas med nästops. Den 

provtagningen kan fårägare genomföra.  

 

Det bäst kända anlaget för svart eller vit färg (ASIP) verkar finnas hos 

alla fårraser och är även  känt sedan länge hos t.ex. nöt och häst. Vit 

färg dominerar där över svart, d.v.s. ett får med ett svart och ett vitt 

anlag blir vitt, och först med två svarta anlag blir fåret svart. Ett par 

olika DNA-sekvenser kan koda för svart i ASIP-locus. Hos finullsfår 

har man hittat ett dominant svart anlag på ett annat locus (locus 

betyder helt enkelt ställe). En annan gen ger grå färg hos Gotlandsfår, 

av olika nyanser. En fjärde gen, eller “locus” ger brun färg. 

Det fanns mycket intressant att diskutera, men tiden var knapp. 

Fortsättning följer säkert. När tiden är inne topsar vi våra ryafår! 

Detta var allt från en överväldigad förstagångsdeltagare i Fårfesten, 

Gertrud Spross Sandberg 



 

    

 

Föreningen Ryafåret bedriver sin verksamhet med projektpengar  

från EU Projektstöd för ”Bevarande av ryafår.” Syftet med  

projektet är att öka kunskapen om ryafår och stödja bevarandet  

av ryafåret. Projektet består i utgivning av tidningen Ryabladet,  

underhåll och utveckling av hemsidan, avel med ryafåret,  

informationsmaterial, rådgivning, kursverksamhet och  

Marknadsföring. 



 

En rolig sommarbild hos Carina o Christer Oscarsson i Korssele, när våra flickor var lite mindre och ute på picknick hos fåren.    

Ansvarig för bladet och hemsidan: Christer Oskarsson 

 
 

Styrelsen i Föreningen Ryafåret får önska er en trevlig sommar  

och så syns vi på årsmötet i Varberg. 


