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Verksamhetsberättelse
för Svenska Leicesterfårföreningen 1 juni, 2021 – 31 maj, 2022
Org. nr 802466-5327
Styrelse
Ordförande Birgit Sturesson, Grums
Vice ordförande: Göran Nästorp, Motala
Sekreterare: Magnus Gröntoft, Vikingstad
Redaktör Bulletinen/hemsidan. Marie Rydin-Alveskog, Nygård.
Kassör Claes Åkesson, Fjärdhundra
Ersättare; Ann-Sofie Ahlgren, Fellingsbro och Dag Stenkvist, Segeltorp
Revisorer i föreningen och Minnesfonden: Roger Billefält, personlig ersättare Per Calmered och Anders
Hjort, personlig ersättare Per Calmered
Rekommenderade mönstrare: Anders Hjort, Västervik, Marie Rydin-Alveskog, Nygård.
Valberedning: Elisabeth Nilsson, tre år, Petra Lylykorpi, två år och Anna Alm (sammankallande) ett år.
Föreningens avelsgrupp: Marie Rydin-Alveskog (sammankallande), Rose-Marie Billefält, Anders Hjort
samt nyval av Anna Alm. Möjlighet till adjungering finns.
SF:s avelsutskott: Birgit Sturesson och Marie R Alveskog, samt Rose-Marie Billefält (ersättare).
Rasföreningens 38:e årsmöte (37-året) sedan bildandet 10 nov. 1984 hölls lördagen den 31 juli på
Träslövsgården, Varberg.
Styrelsens arbete: Under perioden 1 juni 2021 till 31 maj 2022 hölls 12 protokollförda telefonmöten, samt
årsmötet.
Elsie Gröntofts minnesfonds nämnd: Otto Gröntoft (sammankallande), Birgit Sturesson
(styrelserepresentant) och Jan Philipsson. Fondens placeringar och Minnesfondens ekonomi t.o.m. den 30
juni 2022 redovisas i särskild skrivelse.
Minnesfondens nämnd godkände 1 nov. 2017 en ansökan från styrelsen och 160 000 kr utbetalades som
garantisumma för embryoimporten. 100 000 återbetalades våren 2020 och resterande under 2021.
Medlemmar: I föreningen fanns den 31 maj 91 medlemmar (varav 2 är hedersmedlemmar).
Medlemsavgiften för 2021/22 är: medlem 300 kr, 500 kr för familj och 200 kr för ”Prova på-medlemskap” i
ett år vid köp av livdjur, då säljaren anmäler in och betalar för ny medlem.
Nya medlemmar ges ett välkomstpaket innehållande en presentation av föreningen, dess syfte, rasfoldern,
skinnfolder, några ex. av Bulletinen, två klisterdekaler med föreningens logotyp, föreningens stadgar samt
tillgång till medlemsmatrikeln.

Föreningens ekonomi
Resultatet 2021/2022 gav ett överskott på -2 783,50 kr. En komplett ekonomisk redovisning ges vid
årsmötet samt publiceras på hemsidan efter revisorernas granskning.
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Verksamhet i styrelsen och kommittéer
27/10 Alla Leicesterfår-embryon från Tasmanien är nu sålda. De sista gick till en uppfödare i Norge och
innebär en välkommen extra inkomst till föreningens kassa.
Rasbeskrivningen av Leicesterfåret
Styrelsen har sett till att det nu finns en uppdaterad version av den korta rasbeskrivningen av Leicesterfåret,
som kan nås via hemsidan. Den längre beskrivningen får vi återkomma till i höst. Avelsrådet arbetar med
texten för beslut under hösten 2022.
Även mönstringsinstruktionerna är reviderade i samarbete med Gotlandsfårföreningen. Här har det
tillkommit en del om kroppsbedömningen och man har använt samma förkortningar som i beskrivningarna
för andra fårraser. Därtill har man, där det varit aktuellt, följt rasbeskrivningen för Gotlandsfåret.
Avelsarbetet
Den nya styrelsen i Fåravelsförbundet har höjt ambitionen med avelsarbetet och det har utvecklats ett
betydligt intensivare arbete inom området, inklusive ett utökat samarbete med Gotlandsfårföreningen.
Föreningens kärnverksamhet, dvs. avelsarbetet, har pågått relativt opåverkad under pandemin, dock med en
del förändringar i arbetssättet.
 Föreningen har deltagit i en fysisk (Tenhult) och två digitala auktioner och med annonser i
baggaktionskatalogerna.
 Föreningen har i sin avelsplan följt upp lammen från embryoinsättningarna fr.o.m. 2018.
 Föreningens avelsgrupp har haft (telefon)möten med SF:s avelsutskott.
 Birgit Sturesson och Marie R Alveskog ingår i en arbetsgrupp med avelsansvarig Jonas Karlsson (SF)
och riksdomare i denna har beslut tagits om uppdatering av mönstringsinstruktioner. Framtida
målsättning är att kunna genomföra riksbedömningar och att lammens data ska registreras digitalt.
 Föreningens rek. mönstrare är Marie Rydin-Alveskog och Anders Hjort. De har gårdsmönstrat
huvuddelen av årets födda bagg-och tacklamm.
Livdjursauktioner
Styrelsen har tagit fram ett underlag kring befintliga livsdjursauktioner, som ett svar på den fråga som ställts
vid årsmötet 2021. Här visas på flera olika möjligheter att köpa och sälja livdjur. Skall styrelsen engagera sig
ytterligare i denna fråga måste det finnas ett stort intresse bland medlemmarna.
Medlemsmöten
Skinn-SM genomfördes som tidigare i Tranås, i mars 2022, men utan publik. Föreningen var representerad
av Ellinor Eng. För att skilja rena leicesterfårskinn från vita korsningsskinn har de att märkts upp så det
framgår att de är renrasiga.
Föreningskontakter
 Föreningen representerades under SF:s stämma, den 6-7 maj i Vadstena, av Göran Nästorp. I
november möttes ombuden digitalt till ordförandekonferens, där Birgit Sturesson deltog.
 Styrelsen har bevakat föreningens intressen i skrivelser och representation vid Svenska
Fåravelsförbundet möten och i förbundets Avelsutskott, Lammriksdagen, Elitlamm, Riksdomarna, SJV
och Gård och Djurhälsan.
Avslag av fårteknikprojektet
Tyvärr gav Jordbruksverket avslag på det fårteknikprojekt i juni, som föreningen tagit initiativ till. I höstas
gav Jordbruksverket 50 000 kr för att bilda en projektgrupp och i den ta fram en ansökan. Det bildades en
mycket stark grupp som bestod av Fåravelsförbundet, Gård- och djurhälsa, SLU, Elitlamm, LRF, Knarrhult,
Hencol (vägning) och BMP-innovation (kroppstemperatur). Till gruppen engagerades Helena Stenberg, som
drev projekt – Lammlyftet. Trots detta blev det avslag med motiveringen att marknadsföringsplanen var för
dåligt underbyggd
Hemsida (www.leicesterfarforeningen.se), Bulletin och Infobrev
Styrelsen har genom redaktör Marie Rydin-Alveskog erbjudit en aktiv och uppdaterad hemsida och Infobrev
har mailats ut till medlemmarna efter de flesta styrelsemöten. Infobreven ger oss möjlighet att snabbt
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komma ut med info till medlemmarna och är ett komplement till Bulletinen. Bulletinen har utkommit två
gånger under verksamhetsåret.
Vi söker utställare
Det finns en stor efterfrågan från många utställare inom lantbruksområdet att visa upp levande djur. Tyvärr
har föreningen tvingats tacka nej till dessa förfrågningar, då vi inte har någon medlem som har tid och
möjlighet att delta med sina djur. Är någon i föreningen intresserad att delta i någon utställning med sina
djur kan vederbörande ta kontakt med styrelsen.

Avslutning
Svenska Leicesterfårföreningens styrelse har ytterligare ett år genomfört ett aktivt verksamhetsår trots
pandemin, med tyngdpunkt på ras- och avelsfrågor och mer info till medlemmar via Bulletinen och
Nyhetsbrev. Dock har marknadsföringen av rasen vid mässor och arrangemang inte kunnat genomföras
pga. pandemin.
Styrelsens fokus är att verka för det unika Svenska leicesterfårets positiva utveckling i Sverige.
Vi ska stödja uppfödarna av svensk leicester i detta avelsarbete. Däri ingår att genom klok
planering även ta vara på de tasmanska avkommorna som kan ge nya blodslinjer. Den unika
svenska typen av leicester ska utvecklas utifrån avelsplanen.
Vår vision är att verka för en klok, framgångsrik och sund avel som ska ge högsta kvalitéer på kött,
ull, skinn och en grund för god ekonomi och ökat antal leicesterfår i Sverige.
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