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Till Leicesterfårföreningens årsmöte 

Skapa en transparent livdjurshandel - diskussionsunderlag 

Nu har jag börjat årets gårdsmönstringar och stöter direkt på frågan ”-Var kan jag skaffa en 

bra bagge?” Jag upplever starkt att många kle-ägare har svårt att hitta baggar och så har det 

varit i många år. När man hittat någon kandidat kan det ofta stupa på för nära släktskap eller 

kvalitet som egentligen inte tillför något positivt till den egna besättningen. Slutligen väljer 

ändå ägaren en mindre lämplig bagge för att ändå ”komma igång med nästa säsongs 

produktion”.  

Jag har också bilden av att ganska många ägare har en ganska ”diffus” bild av vilka kvaliteter 

och styrkor de ska söka hos sina livdjur. Framför allt vilka vägar man ska gå för att utveckla 

och säkra skinnkvaliteten i sin besättning. Skinnutvecklingen styrs ju av många, många olika 

egenskaper. 

Jag tycker att det ska vara en högt prioriterad uppgift för Leicesterfårföreningen att hjälpa 

alla medlemsbesättningar att få bästa möjliga överblick över tillgången på livbaggar – både 

ungbaggar och äldre. Då kle-rasen är lite och verka ha svårt att växa, tycker jag dessutom att 

alla besättningar bör känna ansvar för att, var och en, bidra till en transparant livdjurshandel. 

En följdeffekt av ett öppnare utbud av livdjur bör bli att värdet/priset på de bra djuren ökar 

då de dels blir tydligare presenterade och dels att konkurrensen vid handeln ökar. Detta är 

en ”värdeökning” som ofta efterfrågats av många aktiva besättningsägare. 

 

Några förslag till insatser som föreningens styrelse bör ta tag i: 

1. Skapa en mer aktiv livdjurslista på hemsidan och kraftfullt uppmana besättningarna att 

lägga ut sina försäljningsbara livdjur på listan. Andra rasföreningar har sådana listor. 

2. Alla gårdsmönstrare bör rapporterar in vilka besättningar de hittat bagglamm i, som de 

rekommenderat att ta till riksbedömning. En lista sammanställs ca 1 sept. och mejlas ut 

till alla medlemmar. (Inte lägga ut på hemsidan) 

3. Resultaten av riksbedömningarna för kle-lammen sammanställs och läggs ut på 

hemsidan första veckan i sept. Riksbedömningsresultaten är offentliga. 

4. Erbjuda ägarna kompetensutveckling. Artiklarna i senaste Bulletinen gav en bra 

överblick över olika kunskapsområden som man bör fördjupa sig i när man ska kunna 

värdera vilka egenskaper man behöver vara uppmärksam på när man ska välja bästa 

möjliga livdjur. Kunskaperna om de aktuella djuren, får man genom att analysera 

gårds- och riksbedömningarna samt avelsvärdena men önskvärt är att ägarna själva lär 

sig mycket om hur man ”handgripligt” granskar sina egna djur och de djur man 

funderar på att köpa. 

5. Viktigt att alla medlemmar har tillgång till aktuell medlemslista med bra 

kontaktuppgifter på så de lätt kan ta kontakt med varandra. 
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