
 

 

 

VERKSAMHETSPLAN 2021/2022 

 

Föreningens ändamål enligt stadgarna ska vara att: 

 Främja leicesterrasens utveckling i Sverige 

 Främja forskning och annat arbete med syfte att nå djupare kunskaper om 

leicesterfårets förutsättningar och möjligheter. 

 Främja ett målinriktat och kontrollerat avelsarbete och en ansvarsfull 

livdjurshandel. 

 Förvalta ”Elsie Gröntofts minnesfond för leicesterfåravelns främjande” enligt 

fondens stadgar. 

 Skapa kontakt mellan medlemmarna. 

 

 

Dessa mål ska nås med perspektivet – kvalitet, lönsamhet och god djuromsorg 

 

Den huvudsakliga verksamheten görs inom verksamhetsområdena: 

 

AVEL 

SKINN 

ULL 

KÖTTPRODUKTION 

MEDLEM/MARKNADSFÖRING 

 

AVEL 

Representerade i Svenska Fåravelsförbundets ordförande- och avelsutskottsmöten. 

Erbjuda medlemmar rekommenderade mönstrare. 

Verka för att fler avelsbaggar riksbedöms. 

Erbjuda medlem att köpa/sälja genom livdjurslistan på hemsidan. 



Uppmana till god djurhandel med giltiga hälsointyg och enligt avelsplanens minikrav. 

Uppmuntra våra medlemmar till medverkan i kontrollprogram mot Maedi-Visna och fotröta. 

Uppmana till god kontroll avseende hälsoläge i egen besättning samt att nödvändiga  

åtgärder vidtas. 

Ha ett avelsråd som hjälper styrelsen gällande underlag kring avelsfrågor, remisser. 

Plan för användandet av nya blodslinjer från engelsk leicester enl. PM (Jan Philipsson). 

Uppmana till samverkan mellan ägare av ET-lamm. 

Verka för att en leicesterbagge med goda avelsresultat kan erbjudas till semin 2021/2022. 

Att ägare av godkänd leicesterbagge, som uttagits till semin och tappats erhåller 5 000 kr. 

  

SKINN 

Föreningen ska vara medarrangörer vid SKINN-SM 2022 i Tranås. 

Ha utbildning/bedömning av skinn vid årsmöten. 

 

ULL 

Verka för att Leicesterfårets goda ullkvalitet blir känd. 

Uppmana medlemmar att bedöma pälshåret på avelsbaggar och tacklamm enligt  

OFDA-100 metoden. 

Uppmana medlemmar att skicka in bilder på produkter gjorda av leicesterull. 

 

KÖTTPRODUKTION 

Uppdatering av 2017 års avelsplan kring bl. a målsättning att kunna förbättra slaktkroppar till 

minst R. 

Ha köttproduktion som ett av teman vid kommande årsmöte 2021. (Besök Österöö Fårfarm)  

 

MEDLEM/MARKNADSFÖRING 

Verka för ett ökat medlemsantal. 

Föreningen ska delta vid Fårfesten i Kil. 

Uppdatera rasfoldern vid behov liksom Skinn-foldern. 

Utge medlemstidningen Bulletinen minst 2 ggr/år. 

Utskick av Nyhetsbrev efter styrelsemöten. 

Annonsera vid minst 3 baggauktioner. 

Marknadsföring genom medlemmar som säljer eller arrangerar träffar. 

Erbjuda medlem att ha länk till sina gårdar på hemsidan. 

Ha en aktiv hemsida med information. 

Undersöka intresse för att starta en facebook-sida.  

Presentation av svenska leicesterfår i ord och bild i ett bildspel. 

Resa till England 2022 vid världsmötet för leicesteravelsorganisationer. 

 

 

Antaget vid styrelsemötet den 22 juli 2020, uppdaterat 13 juli 2021. 

 

 

 


