
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)

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

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

Det här är ett kursförslag ur häftet Aktiviteter & kurser som ger förslag och idéer till aktiviteter i distrikten. 
Svenska Fåravelsförbundet 2018

http://www.faravelsforbundet.se/wp-content/uploads/AktiviteterKurser2018.pdf

