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svenska Fåravelsförbundet
Förslag & idéer till aktiviteter

Svenska Fåravelsförbundet arbetar med fårnäringsfrågor på riksplanet, medan våra distrikt och rasföreningar 
bland annat ägnar sig åt kompetensutveckling av medlemmar på lokal nivå.

Det är inte alltid så lätt för en styrelse att hitta på passande kurser, aktiviteter, studiecirklar och ERFA-grupper 
för medlemmarna!

Här kommer ett litet häfte med förslag på upplägg av kurser som kan hållas i distrikten. Det vänder sig i första 
hand till studieansvarig ute i distrikten. Det baseras på utbildningar som fungerat bra i några distrikt samt 
förslag på några nya, som önskats av andra distrikt.

Detta är ingen lärobok! Använd häftet som förslag på kursinnehåll. Det finns inga detaljerade råd om innehåll 
i kurserna, det lämnas med varm hand till den kunnige kursledaren. Ändra och lägg till som ni själva önskar. 
Ett tips är att alltid ta kontakt med länsstyrelsen där ni bor, för att gemensamt lägga upp kurser och ekonomi. 
Utnyttja också varandra – det finns säkert många rutinerade fårägare som skulle kunna ställa upp som 
kursledare/diskussionsledare.

Hör av er till oss med idéer och synpunkter

Alla kan inte bli nöjda, men du kan påverka både upplägg och innehåll i aktuella och framtida kurser genom att 
kontakta oss. Vi som ställt samman detta häfte vill gärna höra era reaktioner och vi kommer fortlöpande att 
revidera och lägga till nytt material.

Förbundssekreterare
Britta Wendelius
076-763 39 80
sekreterare@faravelsforbundet.com

Utbildningsansvarig
Claudia Dillmann
070-231 39 92
claudia@faravelsforbundet.com

Biträdande utbildningsfrågor
Anna Bergström
070-442 68 50
hemsidan@faravelsforbundet.com 
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innehåll
Fårskötsel och djurhälsa

Året med fåret, sid. 4• 

Friska får!, sid. 16• 

Hantering av får, sid. 20• 

Hemslakt och avlivning, sid. 21• 

Att klippa får, sid. 22• 
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Foder & vall
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Räkna foderstater för får, sid. 18• 

Vad behöver våmmen, sid. 19• 

avel 

Elitlamm, sid. 25• 

Ull och päls

Pälsmönstring 1, sid 7• 

Pälsmönstring 2, sid 8• 

Ullmönstring 1, sid. 9• 

Ullmönstring 2, sid. 10• 

Att hantera och använda ull, sid. 11• 

Ull,  prova-på-workshop, sid. 12• 

Skinn, introduktionskurs, sid 13• 
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Året med fåret
grUndKUrs i FÅrsKötsel

Omfattning

Förslagsvis 4–5 träffar à 3 timmar under fåråret.

Mål/syfte med kursen

Att skaffa får är spännande och roligt. Men hur ska man göra för att de ska hålla sig friska och få fina lamm? 
Denna kurs behandlar en del viktiga lagar och förordningar som kringgärdar svenskt djurinnehav samt följer 
fåråret – inbegriper olika insatser i skötseln beroende på årstid.

Det kan finnas nyblivna fårägare som har (eller är nyfikna på!) lamning på andra tidpunkter på året än den 
traditionella, i januari ex. Att följa årstiden är ju helt naturligt men man måste vara beredd på att anpassa och 
komplettera upplägget efter kursdeltagarna.   

Målgrupp

Alla som nyss har skaffat sig får eller som tänker göra det.

Kursledare

Veterinär, lammrådgivare eller erfaren fårägare.

Kurslitteratur

FÅRÅRET, kan beställas från länsstyrelsen i Västra Götaland

Hullbedömning av tackor, en film från Djurhälsovården

Lamning och lamningshjälp, en film från Djurhälsovården

Kursupplägg 

1:a träffen kan förläggas till september
Olika uppfödningsformer•	  (höstlamm, vårlamm, dilamm, vinterlamm)

Fårraser•	  (pälsfår, köttfår, allmogefår)

Syftet•	  (Vad ska jag ha fåren till? Köttproduktion, ull och skinn, landskapsvård?)

Aktuella insatser just nu

Grunden till en lyckad lamning läggs före betäckningen! • 

Installning, klippning, kontroll av klövar, hull och hälsa på tackor och baggar• 

Undersökning av livdjur inför betäckningen och karantän för inköpta djur• 

Utfodring, flushing, brunstsynkronisering• 

Film från Djurhälsovården: ”Hullbedömning av tackor” • 

2:a träffen kan förläggas till okt/nov

Lagar och förordningar (www.jordbruksverket.se)
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Anmälan om djurinnehav – produktionsplatsnummer PPN• 

Byggnader och stängsel• 

Djurskyddsbestämmelser• 

Märkning av får och lamm• 

Stalljournal • 

Hjälp i fårhållningen – verktyg

Svenska Djurhälsovården (www.svdhv.org)• 

Elitlamm  (www.elitlamm.com)  • 

Aktuella insatser just nu

Betäckningssäsongen börjar – hormonerna svallar; tackornas och baggarnas humör.• 

Stressfri miljö• 

Utfodring under lågdräktigheten• 

3:e träffen kan förläggas till januari

Sjukdomar 

Maedi Visna, en smygande sjukdom• 

Scrapie, paratuberkolos• 

Listeria• 

Aborter• 

Lunginflammation• 

Smittsamt muneksem• 

Urinsten• 

Mineraler, brist/förgiftning, ffa kopparförgiftning, selenbrist, koboltbrist• 

Kontrollprogram

Maedi Visna, frivilligt program från Djurhälsovården• 

Scrapie, paratuberkulos• 

Klövkontrollen• 

Aktuella insatser just nu

Förberedelser inför högdräktigheten• 

Scanning

Klippning och klövverkning 

Löss

Gasbrandsvaccinering

Gruppindela tackorna   

Utfodring, mineraler, E-vitaminer och selén

Problem under högdräktigheten• 

Kalkbrist, acidos, slidframfall, aborter

Utrustningslista inför lamningen• 

Film från Djurhälsovården • Lamning och lamningshjälp
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4:e träffen kan förläggas till februari/mars

Aktuella insatser just nu

Betesparasiter, träckprov på tackorna• 

Tackans näringsbehov och utfodring under högdräktighet och digivning, kraftfoder • 

Lammboxar och lammkammare• 

Problem efter lamningen• 

Kvarbliven efterbörd, svaga lamm, ledinflammation och lammdiarré

Juverinflammation• 

Parasitfritt välkomstbete • 

Under sommaren

Betestillgång, betesplanering, grovfoderskörd• 

Mineraler på betet• 

Håll koll på lammtillväxten• 

Betesparasiter, fästingar, fluglarvsangrepp• 

Inför hösten• 

Vägning, tillväxt, slaktmognad, träckprov på lammen• 

Avvänjning • 

Mönstring, livlamm• 

Gödsla ut• 

Nästa säsong ...• 

5:e träffen kan förläggas till mars/april

Studiebesök på någon gård under lamningen

Hygien och biosäkerhet• 

Utdelning av broschyren • FÅRÅRET. Kan beställas från länsstyrelsen i Västra Götaland
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Pälsmönstring 1
Förberedande KUrs

Omfattning

6–8 timmar.

Mål/syfte med kursen

Det råder brist på mönstrare i landet och du som har stort intresse för pälsmönstring och vill lära dig mer om 
mönstring tag chansen och anmäl dig till den förberedande mönstringskursen. 

Gårdsmönstringen ligger till grund för urvalet av livdjur i besättningarna. Mönstring innebär att en kunnig och 
van person, går igenom gårdens lamm och bedömer kropp, päls och exteriör. Många av bedömningspunkterna 
är subjektiva värderingar och näst intill omöjliga att mäta objektivt.

För intresserade av mönstring av får med pälsproduktion är detta rätt kurs för att få både de teoretiska 
kunskaperna och en chans att få prova på i praktiken. 

Målgrupp

Alla som är intresserade av att lära sig mer om pälsmönstring och eventuellt kunna mönstra sina egna och 
andras lamm. Kursen är det första steget av tre för att bli rekommenderade mönstare, men det är inget krav 
att gå vidare.

Förkunskaper 

Kursen är ingen grundutbildning vare sig i fårskötsel eller hur avelskontrollen fungerar. Därför är det lämpligt 
att deltagarna har haft aktiv kontakt med fårskötsel och har grundläggande kännedom om Elitlamm Avel och 
om avelsvärderingen. Deltagarna bör också ha grundläggande insikter om pälsskinnens användning.

Kursledare 

Av SF godkänd rek. gårdsmönstrare.

bilagor

Mönstring, en manual för pälsmönstring (rekv. från sekreterare@faravelsforbundet.com) 

Kursupplägg

Vi tittar på och bedömer skinnen
Teoretisk	information,	ca	90–120	minuter

Vi tittar på beredda skinn och diskuterar. Tag • 
gärna med egna skinn.

Vi tittar på färg, lock, pälshårskvalitet och • 
täckning.

Vi går igenom grunderna för pälsmönstring.• 

Vi går igenom grunderna för kroppsbedömning • 
enligt EUROP-skalan teoretiskt.

Visning på lammen
Praktisk	information,	ca	3	timmar

Vi tittar och bedömer kroppen och pälsen på de • 
levande djuren.

I mån av tid och antal får deltagarna själva prova • 
på att bedöma djuren och efteråt diskuterar vi 
resultaten.

Kursledaren visar hela gårdsmönstringsförloppet • 
på några lamm så att deltagarna får en bra bild 
av gårdsmönstringens hela genomförande.
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Pälsmönstring 2
MönstringsKUrs steg ii

Omfattning

Bör fördelas över ett antal kurstillfällen.

Mål/syfte med kursen 

Att	öka	fingertoppskänslan	genom	ytterligare	praktik

Ju fler djur man får tillfälle att betrakta, känna på och utvärdera, desto duktigare blir man på att känna igen 
generella och exceptionella egenskaper på kroppar och pälsar. Det är också viktigt att träna in ett arbetssätt 
som är likformigt för alla djur, att man får med alla bedömningsmoment och att man bedömer hela djuret.

Att	utveckla	kommunikationen	med	fårägaren

I rollen som gårdsmönstrare påtar man sig rollen som ”expert”, en som vet mer. Det blir då viktigt att man 
kan stå för sin bedömning genom att förklara sitt ställningstagande för fårägaren. Ambitionen ska vara att ge 
fårägaren motivation att utveckla sitt avelsarbete bl a genom att visa på styrkor och möjligheter.

Målgrupp och förkunskaper

Genomgången Förberedande kurs för pälsmönstring.

Kursledare 

Av SF godkänd rek. gårdsmönstrare eller riksdomare.

bilagor

Mönstring, en manual för pälsmönstring (rekv. från sekreterare@faravelsforbundet.com) 

Kursupplägg

Innehåll
Besök på andra gårdar i sällskap med rekommenderad gårdsmönstrare*.• 

Bedömning av egna och andras skinn, gärna under ledning av oberoende expert. • 

Jämföra med skinn från fjolåret eller tidigare. Dvs. att man jämför dokumentationen från den senaste  • 
mönstringen med årets skinn när de kommer från beredningen. Skinnen är naturligtvis id-märkta!

Gårdsmönstrarens roll:• 

Attityd till mönstring, att vara ödmjuk, att kunna ifrågasätta sig själv.

Att kunna förklara och motivera sitt ställningstagande.

Att ha koppling till avelsarbetet på gårdsnivå/nationell nivå.

Avelsarbete – vilka råd kan man ge till fårägaren?• 

Hur funkar det nationella avelsprogrammet?• 

Studier av pälsmönstringsmanualen (se litteraturlista).• 
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Ullmönstring 1
Förberedande KUrs

Omfattning

6–8 timmar.

Mål/syfte med kursen 

Det råder brist på mönstrare i landet och du som har stort intresse för ullmönstring och vill lära dig mer om 
mönstring tag chansen och anmäl dig till den förberedande mönstringskursen. 

Gårdsmönstringen ligger till grund för urvalet av livdjur i besättningarna. Mönstring innebär att en kunnig och 
van person går igenom gårdens lamm och bedömer kropp, ull och exteriör. Många av bedömningspunkterna är 
subjektiva värderingar och näst intill omöjliga att mäta objektivt.

Vill du veta mer om ullmönstring är detta rätt kurs för att få både de teoretiska kunskaperna och en chans att få 
prova på i praktiken. 

Målgrupp

Alla som är intresserade av att lära sig mer om ullmönstring och eventuellt kunna mönstra sina egna och andras 
lamm. Kursen är det första steget av tre för att bli rekommenderad mönstare, men det är inget krav att gå 
vidare.

Förkunskaper 

Kursen är ingen grundutbildning vare sig i fårskötsel eller hur avelskontrollen fungerar. Därför är det lämpligt att 
deltagarna har haft aktiv kontakt med fårskötsel och har grundläggande kännedom om Elitlamm Avel och om 
avelsvärderingen. Deltagarna bör också ha grundläggande insikter om ullens användning.

Kursledare

Av SF godkänd rek. gårdsmönstrare.

Kursupplägg

Vi tittar på och bedömer ullen
Teoretisk	information,	ca	90	–	120	minuter

Vi tittar på olika raser och olika sortes ull och diskuterar skillnaden.• 

Tag gärna med er egen ull. • 

Vi tittar på ulltyp, ullkvalité, ullfärg och ullkvantitet. • 

Vi går igenom grunderna för ullmönstring.• 

Teoretisk genomgång av kroppsbedömning enligt EUROP-skalan.• 

Visning på lammen
Praktisk	information,	ca	3	timmar

Vi tittar på olika raser och deras rastypiska kännetecken och ullegenskaper och bedömer kroppen och ullen  • 
på de levande djuren.  

I mån av tid och antal deltagare får ni själva prova på att bedöma djuren och vi diskuterar senare era resultat.• 
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Ullmönstring 2
MönstringsKUrs steg ii

Omfattning

Bör fördelas över ett antal kurstillfällen.

Mål/syfte med kursen 

Att	öka	fingertoppskänslan	genom	ytterligare	praktik

Ju fler djur man får tillfälle att betrakta, känna på och utvärdera, desto duktigare blir man på att känna igen 
generella och exceptionella egenskaper på kroppar och pälsar. Det är också viktigt att träna in ett arbetssätt 
som är likformigt för alla djur, att man får med alla bedömningsmoment och att man bedömer hela djuret.

Att	utveckla	kommunikationen	med	fårägaren

I rollen som gårdsmönstrare påtar man sig rollen som ”expert”, en som vet mer. Det blir då viktigt att man 
kan stå för sin bedömning genom att förklara sitt ställningstagande för fårägaren. Ambitionen ska vara att ge 
fårägaren motivation att utveckla sitt avelsarbete bl a genom att visa på styrkor och möjligheter.

Målgrupp

Genomgången Förberedande kurs för ullmönstring.

Kursledare

Av SF godkänd rek. gårdsmönstrare.

Kursupplägg

Innehåll
Besök på andra gårdar i sällskap med rek. gårdsmönstrare* tittar vi på olika raser och deras ulltyper.• 

Vi går igenom praktiska råd för att undvika att lammen utsätts för onödiga påfrestningar i samband med  • 
mönstringen.

Att rationellt planera hanteringen av mönstringen. Fållor, vägningsutrustning, bord etc.• 

Mönstringsrutin; förslag på rutin tas upp. Tänk på att lammen lättar i vikt om de för stå i flera timmar.• 

Bedömning av egna och andras ull, gärna under ledning av oberoende, intresserad  expert. Ulltyp, • 
ullkvalitet, ullens färg och kvantitet tas upp.

Bedömning av kroppbyggnad. Olika raser har olika kroppsbyggand och mer eller mindre typiska • 
benställningar. Riktig kroppbyggnad har betydelse för djurens funktion och hållbarhet. Genomgång av 
exteriöra avvkelser.

Gårdsmönstrarens roll:• 

Attityd till mönstring, att vara ödmjuk, att kunna ifrågasätta sig själv

Att kunna förklara och motivera sitt ställningstagande

Att ha koppling till avelsarbetet på gårdsnivå/nationell nivå

Avelsarbete – vilka råd kan man ge till fårägaren?• 

Hur fungerar det nationella avelsprogrammet?• 
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Ull
att Hantera OcH använda

Omfattning

3 – 4 timmar.

Mål/syfte med kursen

Ull från olika fårraser har olika egenskaper men gemensamt är att all ull är användbar – men till olika saker. 
Idag slängs mycket ull på grund av många fårägares bristande kunskap och intresse. Men ullen är en värdefull 
naturprodukt med potential att öka fårhållningens lönsamhet. Vill man inte själv använda ullen finns det 
hantverkare som behöver bra ull från svenska får, och är beredda att betala för den.

Kursen är en introduktion i ämnet ull med syfte att sprida grundläggande kunskap om olika typer av ull och 
hur den kan användas, hur ullen ska tas om hand och hur skötseln av fåren påverkar ullens användbarhet och 
värde.

Målgrupp    Kursledare

Fårägare      Fårägare med intresse och kunskaper eller ullhantverkare.

Kurslitteratur

Broschyrerna Ull	och	skinn	–	vägen	till	mervärde	och Klippning och ullskörd kan hämtas via Svenska 
Fåravelsförbundets hemsida: Kunskap > Utbildning > Utbildningsmaterial

Ull och ulltekniker av Kerstin Paradis Gustafsson 
ISBN: 9789187247552
Kan köpas via GML förlag (www.gmlforlag.se)

I Kunskapsbasen på Fåravelsförbundets hemsida finns flera artiklar om ull: 
Kunskap > Skinn & Ull > Ull

Kursupplägg

Historia
Kort historisk tillbakablick över fårens och ullens betydelse för mänskligheten.

All ull är användbar, men till olika saker
Teoretisk information med möjlighet att känna på olika typer av ull, ge förståelse för hur olika typer av ull bäst 
används och att visa inspirerande hantverk av olika typ.

Lönsamhet
Kort genomgång av olika möjligheter att sälja ull och kalkyler över kostnader och inkomster som ullen kan 
generera. 

Fårens skötsel och klippning
Fårens skötsel, utformning av foderhäckar, fodring etc• 

Klippteknik, klippområdets och fållornas utformning• 

Att ta hand om ullen under klippningen• 

Hur ullen ska sorteras, förvaras, tvättas och lagras• 
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Ull
en PrOva-PÅ-wOrKsHOP

Omfattning

Ca 6 timmar.

Mål/syfte med kursen

Kursen är en introduktion med syfte att sprida grundläggande kunskap om olika sätt att vidareförädla ull. Man 
producerar inga färdiga produkter, men deltagarna får praktiskt prova olika tekniker och lära sig hur olika typer 
av ull fungerar. 

Syftet med workshopen är inte minst att inspirera deltagarna till att vilja lära mer och att börja ta vara på sin 
egen ull.

Målgrupp

Fårägare

Kursledare

Erfaren ullhantverkare.

Kurslitteratur

Ull och ulltekniker av Kerstin Paradis Gustafsson 
ISBN: 9789187247552
Kan köpas via GML förlag (www.gmlforlag.se)

Tova	–	gammal	teknik	på	nytt	sätt av Gunilla Paetau-Sjöberg
ISBN: 9789127119932

Ull blir vadmal av Kerstin Paradis Gustafsson
Kan köpas via GML förlag (www.gmlforlag.se)

Den svenska fårskötselns äldre historia: några kapitel ur Ull och Ylle av Sven T. Kjellberg
ISBN: 9185205796

Kursupplägg

Kursen kan ges som en fristående workshop eller tillsammans med teoretisk grundkurs om ull. Praktiska 
genomgångar kan varvas med kortare teoretiska genomgångar.

Prova på olika hantverk, tekniker och hjälpmedel
Vid olika stationer kan deltagarna känna på olika typer av ull och prova att arbeta med dem. En handledare per 
station går igenom grunderna teoretiskt och praktiskt. 

Kardning • med handkardor och kardmaskin

Spinna•  med slända och eventuellt med spinnrock

Tovning• ; nåltovning, gnuggteknik och rullteknik
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skinn
intrOdUKtiOnsKUrs

Omfattning

3–4 timmar.

Mål/syfte med kursen

Skinnen från olika fårraser har olika egenskaper men gemensamt är att alla skinn är användbara – men till 
olika saker.

Kursen är en introduktion i ämnet skinn med syfte att inspirera nya fårägare att ta tillvara och förädla sina 
skinn.

Målgrupp

Fårägare

Kursledare

Gårdsmönstrare eller skinnhantverkare.

Kurslitteratur

Lammskinn – pälsskinnskunskap och hantverksteknik av Elvy Johansson
ISBN-13: 9789186103279

Kursupplägg

Alla skinn är användbara, men till olika saker
Inspireras, se och känna på olika typer av skinn och skinnhantverk.

Lönsamhet
Skinnens värde• 

Att förädla skinnen kan göra öka fårskötselns lönsamhet• 

Teori
Översiktligt om raser, avel och mönstring• 

Hantering av skinn vid slakten• 

Beredning• 
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stängsel för får
Omfattning

Ett antal mötestillfällen som är baserade på Anders Råsbergs bok Stängselboken. Kursavsnittens längd beror på 
ambitionsnivån hos deltagarna.

Mål/syfte med kursen

Att ge en bra teoretiska grund och vissa praktiska kunskaper för att kunna planera och sätta upp stängsel för 
får. 

Kursen kan läggas upp med särskilt fokus på rovdjursavvisande stängsel. Länsstyrelsens personal kan i det 
fallet hjälpa till med planering och genomförande.

Målgrupp

Fårägare

Kursledare

Helst en expert på stängsel!

Kurslitteratur

Stängselboken av Anders Råsberg, kan beställas från Jordbruksverket
ISBN: 91-88264-30-0

Kursupplägg

Historiken rekommenderas om tid finns. • 

Om man gör studiecirkel tillsammans med ett studieförbund kan man få bidrag till kurslitteratur. • 

Boken innehåller mallar för kostnadsberäkning av stängselmaterial och underhåll. • 

Studiebesök och praktiskt arbete bör ingå.  • 

Önskvärt med praktiska övningar.• 

Första kurstillfället
Kap. 1 Lagar och bestämmelser

Kap. 2 Bete och stängsel till olika djurslag

Andra kurstillfället
Kap. 3 Stängselmaterial och hjälpmedel

Kap. 4 Planering och uppsättning av stängsel

Tredje kurstillfället
Kap. 5 Stängselgenomgångar

Kap. 6 Hanteringsanläggningar
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att bygga för får
Omfattning

4 timmar.

Mål/syfte med kursen

Förståelse av vad lagen kräver för bästa djurhälsa. • 

Praktiska lösningar som passar skötaren.  • 

Förståelse för olika byggnadsbehov för olika produktionsformer. • 

Målgrupp

Fårägare

Kursledare

Byggnadskonsulent från Länsstyrelsen. Person som är intresserad av byggnader och praktiska lösningar. 

Kurslitteratur

Byggnader	och	inhysningssystem	för	lammproduktion av Mie Meiner

Lönsam	lammproduktion, av Birgit Fag, Hushållningssällskapet Jönköping

Byggnader	för	lammproduktion, Jordbruksverket

Lantbrukets	brandkommitté, se www.lantbruketsbrandskydd.nu

Bilder på olika lösningar och byggnader

Om byggnader i Kunskapsbasen

Kursupplägg

Punkter att ta upp
Enkla och funktionella byggnadslösningar.• 

Vad ska jag tänka på vid ombyggnad av befintliga stallar?• 

Bra systemlösningar för rationell hantering, utfodring, halmning, vägning och smittskyddslösningar som gör stallet • 
lättarbetat.

Vad gäller vid utevistelse, vindskydd m.m?• 

Hur räknar man på utrymmesbehovet, ventilation, utrymningsvägar vid brand?• 

Vilken kvalitet på ritningar krävs?• 

När behövs en förprövning? Hur går det till att ansöka, vad kostar det och vilka dokument behöver bifogas?• 

Studiebesök på gårdar med olika byggnadslösningar exempelvis ombyggd maskinhall, svinhus och nybyggt stall. • 

http://www.faravelsforbundet.se/kunskap-category/byggnader-allmant/
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Friska får!
Omfattning

Kursen kan läggas upp på flera sätt men förslagsvis som 3 träffar á 3 timmar. Praktiska demonstrationer 
och övningar på bör kunna göras på en gård med djur under minst en av träffarna. Kursens innehåll följer 
broschyren Friska får!

Mål/syfte med kursen

Friska får är en förutsättning för god djurvälfärd och lönsamhet inom lamm-produktionen. Det blir också 
enklare och roligare att arbeta med djuren om de är friska. För att kunna förebygga hälsoproblem bör man 
lägga upp rutiner så att man kan upptäcka problem på ett tidigt stadium. 

Målgrupp

Kursen är riktad till fårägare som vill lära sig mer om hur man kontrollerar hälsan hos sina får. 

Kursledare

Veterinär för avsnitten som berör djurens hälsa• 

Lammrådgivare eller erfaren djurägare för avsnitten som berör hantering av djur och djurens miljö • 

Kurslitteratur

Friska får! Jordbruksinformation 12-2011 av Åsa Lindqvist – Fä & Folk, Karin Granström – 
Hushållningssällskapet i Värmland, Kalle Hammarberg, Hudiksvall
Ytterligare litteratur föreslås i broschyren.

Videofilmer	

Djurvänlig hantering av får•	 , Länsstyrelsen i Västra Götaland

Hullbedömning av tackor•	 , Svenska Djurhälsovården

Kursupplägg

Träff 1 Hur kontrollerar jag fårens hälsa? 
I din dagliga kontakt med fåren• 

Om något eller några får avviker …• 

Bra att göra då och då …• 

Hur du gör en utförligare hälsokontroll• 

Träff 2 Lamning och betäckning
Under lamningsperioden• 

Inför betessläppning• 

Inför baggsläpp• 

Val av livdjur• 

Träff 3 Hantering och avlivning
Hantering   • 

Avlivning• 

Praktiska övningar• 
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Foder och vall
FOder till FÅr

Omfattning

4–6 timmar.

Mål/syfte med kursen

Det är till stor del genom fodret som en fåruppfödare kan förebygga problem i besättningen. God kunskap 
krävs om såväl fårets funktioner som effekterna av de fodermedel vi ger dem. Här följer förslag på viktiga 
ämnesområden att behandla under en kurs. Kursens längd och antal träffar bör bestämmas i samråd med 
kursledaren.

Kursledare

Expert på foder, exmpelvis från länsstyrelse eller en lammrådgivare.

Kurslitteratur

Får av Erik Sjödin m.fl.
ISBN10: 9127117863

I Kunskapsbasen på Fåravelsförbundets hemsida finns artiklar om foder och vall: 
Kunskap > Vall & Bete

Kursupplägg

Hullbedömning; hur, när, varför• 

Allmänt om fårens matsmältning:• 

Vommens funktion och vilken betydelse vommen har för utfodringen

Val av fodermedel och kvaliteter etc

Fodermedelslära (vatten, grovfoder, kraftfoder, salt och mineraler)• 

Vanliga begrepp på en foderanalys och i en foderstatsberäkning (ts, mj, NDF etc)• 

Näringsbehov under olika faser (lågdräktighet, högdräktighet, digivning)• 

Hur mycket äter djuren; behov av mängd foder och areal• 

Vad är ett bra grovfoder? • 

Näringsmässig kvalitet

Hygienisk kvalitet. 

Rödklöver eller inte

Foderprov och foderanalys• 

Koppar eller inte?• 

Foderstatsberäkning• 

Betesplanering• 

Produktionsplanering (lammtillväxt)• 

Vallen och betet – diskussion om avkastningsnivåer beroende på skötselåtgärder som omläggning, gödsling,  • 
putsning, betestyp etc
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räkna foderstater för får
FOder till FÅr

Omfattning

3–4 timmar.

Mål/syfte med kursen

- Förståelse för hur fårens näringsbehov varierar och hur man tar reda på de egna fårens behov under olika 
faser som underhållsbehov, vid dräktighet, vid digivning etc.

- Lära sig att räkna ut lämpliga foderstater för utifrån behov

Målgrupp

Fårägare

Kursledare

Fårrådgivare

Kurslitteratur

Foderstat av Birgit Fag. Artikel ur Fårskötsel, kan hämtas via Kunskapsbasen (Utfodring/Utfodring allmänt) på 
SFs hemsida

Typfoderstater för ekologiska tackor och lamm av Victoria Thullier och Stina Stabo, kan hämtas via 
Kunskapsbasen (Utfodring/Utfodring allmänt) på SFs hemsida

Får av Erik Sjödin, Karl-Erik Hammarberg, Sten Sundås
inbunden, 2008, Svenska, ISBN 9789127117860

Kursupplägg

Kursen kan baseras på tabeller och exempelvis Excel för att räkna eller utgå från Elitlamm Foder som är ett 
verktyg för att skapa foderstater för får.
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vad behöver våmmen?
FOder till FÅr

Omfattning

2–3 timmar.

Mål/syfte med kursen

Idisslare har 4 magar som möjliggör för djuret att äta och utnyttja näringsämnen som de flesta enmagade 
djur inte klarar av. En effektiv utfodring av idisslare som nötkreatur och får bygger på att hålla våmmen i trim. 
Man kan t.o.m. hävda att vi egentligen inte utfodrar kon eller fåret, vi utfodrar våmmen, så att den i sin tur 
kan utfodra sitt omgivande djur. Så, mår inte våmmen bra så mår inte djuret bra. En kurs som fokuserar på 
välmående djur genom att ge fårets våm bra förutsättningar att fungera.

Målgrupp

Fårägare

Kursledare

Fårrådgivare eller fårhlsoveterinär

Kurslitteratur

Håll	våmmen	i	trim,	del	1	och	2	av Kalle Hammarberg, kan hämtas via Gård & Djurhälsans kunskapsbank

Typfoderstater för ekologiska tackor och lamm av Victoria Thullier och Stina Stabo, kan hämtas via 
Kunskapsbasen (Utfodring/Utfodring allmänt) på SFs hemsida

Kursupplägg

Föreläsning och diskussion.
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Hantering av får
Omfattning

3–4 timmar.

Mål/syfte med kursen

Eftersom fårhantering anses vara en av de mer komplicerade uppgifterna som du som fårägare måste ta itu 
med, är det viktigt att du lär dej från början. 

Att hantera får skiljer sig från att hantera andra djur eftersom fåren är kända för att vara egensinninga. 

Förslag

Lägg upp kursen utifrån Nils-Åke Fags bok ”Starta med Får”.

I boken finns svar på grundläggande frågor om ras och produktionsmodell men boken tar också upp andra 
viktiga områden som fårens beteende och behov, utfodring, avelsarbete och sjukdomar. 

Målgrupp

Alla som är intresserade av att kunna hantera får på ett så stressfritt sätt som möjligt. 

Kursledare

Erfaren fårägare.

Kursliteratur

Starta med får av Nils-Åke Fag
ISBN: 978-91-633-1747-7
Beställningsadress: Birgit Fag, Gunneryd 14, 563 93 Gränna Telefon: 036-520 14

Kursupplägg

Varför och när behöver du kunna 
hantera dina får så smidigt som 
möjligt?

Undersökning av kroppen – t ex hullbedömning• 

Avmaskning• 

Insekts/flugmedelbehandling• 

Verkning av klövar• 

Klippning• 

Vaccination/medicinering• 

Vägning• 

Scanning• 

Flyttning• 

För att göra det måste du också kunna fånga dem 
först…

Fårens beteende
Teoretisk information, ca 60 – 90 minuter. Med 
diskussioner. 

Visning
Genomgång olika hjälpmedel, 30 min.

Praktiska övningar 
Att fånga in enstaka får• 

Att behandla hela flocken (vaccinering, • 
avlusning, etc)

Att leda ett får eller lamm• 
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Hemslakt och avlivning
HeMslaKt OcH avlivning Med HUllbedöMning OcH besiKtning

Omfattning

4–6 timmar.

Mål/syfte med kursen

Demonstration av hur man bedövar och avlivar djur hemma på gården. Kursdeltagarna får träna praktisk på att 
bedöma djuren före och efter slakt. Veterinären visar hur besiktningen går till och informerar om de vanligaste 
sjukdomstillstånd som kan påverka bedömningen av slaktkropp och organ. Information om hantering av 
kadaver och specifikt riskmaterial.  

Målgrupp

Fårägare och blivande fårägare.

Kursledare

Slakteripersonal och besiktningsveterinär eller annan veterinär.

Kurslitteratur

Hantering vid avlivning av får•	  – Jordbruksinformation 3 – 2010

Besiktningsfynd vid slakt•	  – Gård & Djurhälsan

Kursupplägg 

Kursen genomförs på ett slakteri. 

Veterinär medverkar och informerar om slakt och avlivning av får samt sjukdomsregistrering vid slakt. 

Djuren hullbedöms innan och efter slakt. 

speciella villkor för kursen

För	kurser	som	innebär	risk	att	djuren	utsätts	för	lidande	gäller	att:

Det behövs tillstånd från Jordbruksverket för att använda försöksdjur  • 

Kursen ska godkännas av en djurförsöksetisk nämnd • 

Handläggningstiden för ansökningarna beräknas till några veckor och handläggningarna är avgiftsbelagda. 

Blanketter för ansökan och mer information finns hos Jordbruksverket, som i tveksamma fall också kan pröva 
om ansökan för tillstånd behöver göras.
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att klippa får
Omfattning

3–4 timmar.

Mål/syfte med kursen

Enligt lagstiftningen måste får klippas minst en gång årligen, men de flesta mår bäst om de kan klippas två 
gånger per år. Kursens mål och syfte är att förmedla några goda råd och tips om hur ni gör för att förenkla för 
er själva och för era husdjur vid klippning. Kursen är för dig som vill lära dig mer om klippningsteknik och själv 
kunna klippa dina egna får.

Vill du veta mer om fårklippning i största allmänhet är det här rätt kurs för att få både de teoretiska 
kunskaperna och en chans att få prova på i praktiken. 

Målgrupp

Alla som är intresserade av att lära sig mer om klippning av får och eventuellt kunna klippa sina egna får. 

Kursledare 

Yrkesverksam fårklippare.

Kurslitteratur 

Hygienguide för fårklippare
Kan hämtas gratis på Svenska djurhälsovårdens hemsida: 
http://www.gardochdjurhalsan.se/upload/documents/Dokument/Webbshop/Far/150922_hygienguide.pdf

Klippning	i	klippstol	och	många	fler	artiklar	om	klippning	och	olika	tekniker
Kan hämtas via Kunskapsbasen:
Kunskap > Management > Klippning

Broschyrerna Ull	och	skinn	–	vägen	till	mervärde	och Klippning och ullskörd kan hämtas via Svenska 
Fåravelsförbundets hemsida: Kunskap > Utbildning > Utbildningsmaterial

Kursupplägg

Förberedelse före klippning
Teoretisk	information,	ca	60	minuter	

När ska man klippa sina får? • 

Beställa klippare eller klippa själv?• 

Förberedelse inför klippningen• 

Köpa sax • 

Slipa skären • 

Gör i ordning platsen där klippning ska utföras • 

Under klippning
Praktisk	information,	ca	2	timmar

Klippteknik• 

Klippområdets och fårfållornas utformning• 

Ta hand om ullen under klippning• 

I mån av tid och antal deltagare får ni själva  • 
prova att klippa djuren och vi diskuterar efteråt  
era resultat

Efter klippning
Att ta hand om ullen efter klippning och övrigt att 
tänka på.



23

lönsam lammproduktion
Omfattning

Förslagsvis 5 träffar à 3 timmar med pärmen Lönsam lammproduktion som utbildningsmaterial. 

Mål/syfte med kursen

Att belysa de viktigaste aspekterna man bör ta hänsyn till inför beslutet att starta eller vidareutvecklas som 
lammproducent.

Målgrupp

Blivande och nystartade fårföretagare.

Kursledare

Veterinär, lammrådgivare eller erfaren fårägare.

Kurslitteratur

Kursen läggs upp efter pärmen Lönsam	lammproduktion. Materialet på 300 sidor är framtaget av 
Hushållningssällskapet i Jönköpings län, i samarbete med Jönköpings läns Fåravelsförening. 

Författare: Birgit Fag med flera. Utgivningsår 2005.
Pris: 295 kronor exklusive moms. Porto och distributionsavgift tillkommer.

För beställning kontakta: Annika Beckman
Telefon 036-398870
E-post annika.beckman@hushallningssallskapet.se

Kursupplägg

1:a träffen, kapitel 1–4
Fårföretagaren• 

Produktionsformer• 

Raser • 

Ekonomi• 

2:a träffen, kapitel 5–7
Skötsel och händelser under fåråret• 

Fårens beteende• 

Djurhantering• 

3:e träffen, kapitel 8–9
Utfodring och tillväxt• 

Slakt• 

4:e träffen, kapitel 10–12
Byggnader och inredning• 

Grovfoderodling • 

Bete och stängsel• 

5:e träffen, kapitel 13–14
Avelsarbete och rekrytering• 

Sjukdomar och förebyggande hälsoåtgärder• 
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innan lammen kommer ...
vi Förbereder Oss inFör laMningen

Omfattning

4–5 timmar.

Mål/syfte med kursen

Det kan kännas nervöst när lamningen närmar sig. Att utbyta erfarenheter med andra fårägare ökar 
tryggheten och kunskaperna. Det är alltid några som har större erfarenhet och som gärna berättar.                                                                                                                                      

Att öka säkerheten inför lamningen genom nätverkande och diskussion.

Målgrupp 

Intresserade fårägare som väntar lamm.

diskussionsledare

Erfaren fårägare.

Kurslitteratur

Lamning och lamningshjälp, en film från Svenska Djurhälsovården, 23 min

diskussionsupplägg

Samla intresserade medlemmar en afton och låt ERFAREN DJURÄGARE vara diskussionsledare.

Punkter att ta upp under kvällen
Förberedelser inför betäckning• 

Tackornas foderbehov under olika dräktighetsperioder• 

Scanning• 

Utrustning vid lamning• 

Lamningsförloppet • 

Råmjölkens betydelse• 

När tackan behöver hjälp• 

Olika fellägen• 

Adoption• 

Komplikationer hos lammet• 
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elitlamm
att använda elitlaMM

Omfattning

5–8 timmar.

Målgrupp

Fårägare som är anslutna till Elitlamms olika program. 

Kursupplägg

Elitlammsutbildare

Aktuell lista över Elitlammsutbildare finns här:

https://www.elitlamm.com/pub/default.aspx?section=Kurs+%26+R%c3%a5dgivning



Svenska Fåravelsförbundet, utgåva 2, 2018


