TACKA + BAGGE = LAMM
Allt du behöver veta om fårskötsel i Sverige

Ett av människans första husdjur var fåret
Man tror att fåret var ett av människans första husdjur efter hunden och
katten. Det var ett praktiskt husdjur, som gav både kött, mjölk, ull och
skinn till sin husbonde. Det var ganska litet till växten och kunde klara sig
på magert bete. På vintern hölls fåren i samma hus som människorna för
att ge ytterligare värme genom sina kroppar.

En halv miljon får
Idag har vi samma nytta av dessa praktiska och trevliga
djur. Det moderna fåret har visserligen blivit större på
grund av avelsarbetet och behöver därför mer och bättre
foder, men de ger tillbaka i form av större produktion.
Det finns idag ca 525 000 får i landet och ungefär 8 000
fårägare, som har glädje av sina får och trivs att arbeta
med dem.

Svenska får och lamm
Det finns många utmaningar för en fårbonde om han ska
få fåren lönsamma. Ett fåtal fårbönder har valt att hålla
stora fårhjordar, besättningar på 300-1 000 får, för att
kunna försörja sig på heltid på fåren. De har valt fårraser,
där lammen växer snabbt.
Den vanligaste storleken på en svensk fårbesättning är
idag 31 tackor. Det finns de som har 5-10 tackor också.
Då måste man vara en uppfinningsrik fårägare om det
ska löna sig att ha får. Många tycker att det är just detta
som är tjusningen i att ha får.
En del arbetar med ullen och skinnen och gör både
vackra och nyttiga saker, de hyr ut fåren för att beta
områden som håller på att växa igen, de erbjuder Bo på
landet för trötta stadsbor.
Många säljer lammkött direkt till konsumenter i sina
gårdsbutiker, där man även kan köpa rökt kött eller
charkuteriprodukter. Fetaosten görs på fårmjölk.
Andra håller kurser i hantverk eller fårskötsel.
Listan kan göras lång, bara fantasin sätter gränser!

En fårbonde med sina favorit-tackor.

Man väljer den fårras man trivs bäst med
Valet av fårras spelar roll för vilken verksamhet man ägnar sig åt.
Vill man bara sälja kött lämpar sig de stora vita köttraserna bäst,
t ex texel, oxford down, dorset eller suffolk.
En fårras som är känd för sin fina ull är finullsfåret som också är
bra på att föda upp många lamm samtidigt.
Gotlandsfåret är mest känt för sina lockiga gråa skinn, som
är populära i heminredning. Det vita leicesterfåret har också
lockigt skinn.
Vi har också våra svenska allmogefår och gutefåret. Gamla ursprungliga raser som inte växer lika fort som de moderna, men
är friska och duktiga på naturvård.

Gotlandsfår.

Suffolkfår.

Gutefår.

Texelfår.

fåråret:											 HÖSTEN

Dags att flytta hem till gården. I bakgrunden ligger fårens vinterfoder.

Glad bagge som just fått träffa sina tackor.

Varje höst börjar ett nytt fårår
När dagarna blir kortare om hösten är det dags att ta
in tackorna från betet och klippa deras ull. Det känns
skönt för dem att bli av med den tjocka fällen och
fårbonden kan lättare se hur tackorna mår. De som är
lite magrare kan få extra foder. Det är viktigt att tackan
är i lagom hull (är lagom tjock) för att orka med den
kommande lamningen.
Fårbonden kan i viss mån styra tidpunkten för när
lammen ska födas. Om han vill att lammen ska komma
på våren släpper han in baggen för att betäcka tackorna
i oktober/november.

Fåren trivs i ett torrt och luftigt hus.

VINTERN

Lammen växer,
inne i tackornas magar
När tackan blivit dräktig, växer lammfostren till. Det tar
5 månader innan de har utvecklats färdigt. Det vanligaste
är att en tacka får 2 lamm, men det förekommer att hon
får både tre och fyra och ibland fem lamm. Vissa fårraser, t ex finullsfåret, får gärna så många lamm.
Det är krävande för tackan att bära på lammfoster
och hon måste därför få bra foder. Fåren äter hö eller
ensilage, som är konserverat hö (i stora vita plastbalar).
Det kallas grovfoder. En engagerad fårbonde tar genom
analys reda på hur näringsrikt grovfodret är och kompletterar med kraftfoder, som innehåller extra näring.
Man kan ta reda på hur många lamm en tacka bär på
genom att undersöka med ultraljud, s k scanning. Då kan
fårägaren ge extra foder till de tackor som ska ha många
lamm, så att dessa får en bra start i livet.

Hår- och fotvård
En månad innan lamningen är det dags att klippa tackorna igen. Det är bättre för de blivande lammen om tackan
inte har så mycket ull. Då är det lättare för dem att hitta
spenarna när de är nyfödda. Tackorna äter också mera
för att hålla sig varma och det är bra för lammfostren.
Även klövarna växer och måste putsas för att tackan ska
må bra.

Visste ni att det finns en lag
som säger att alla får ska
klippas minst en gång om året?
Vet ni varför?

Hos frisören.

VÅREN

Nu kommer lammen ...
Den vanligaste tiden för lamning är mars/april. Då får t ex
gotlandsfåren sina lamm. Men flera raser, bl a finulls- och
dorsetfåren, kan lamma tidigare, redan i januari, eller
rent av i december.
Den noggranne fårägaren övervakar förlossningarna, för
även om tackorna klarar sig själva för det mesta, så kan
det hända att något litet lamm ligger fel och har svårt att
komma ut själv. Då är det bra om det finns en människa
till hands.

Vet ni vad råmjölk är?

Varför måste lammen få råmjölk?
Behöver människobarn också
råmjölk?

De första timmarna är viktiga
Inom en kvart efter födseln försöker lammet resa sig och
på vingliga ben letar det sig till slut fram till det mjölkstinna juvret. Det är mycket viktigt att lammet inom
några timmar får i sig den första mjölken, som kallas
råmjölk. Den innehåller bland annat antikroppar som
skyddar mot sjukdomar.
Ett nyfött lamm brukar väga runt fyra kilo. Tackan slickar
sina lamm och är mycket mån om dem.
Senast 6 månader efter födseln sätter fårbonden ett
öronmärke på varje lamm vilket är bestämt i lagen.

Snart är lammen på benen och letar efter sitt första mål mat.

SOMMAR
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Äntligen är alla får ute på bete!
Så snart gräset börjar växa släpps fåren ut på bete.
Nu hoppas fårbonden att de ska växa och må bra. De
äter gräs, men vill också gärna ha späda löv och örter.
Lammen dricker fortfarande mjölk, men börjar allt mer
intressera sig för det gröna och om betet är näringsrikt
kan de växa mellan 2 och 3 kilo per vecka.
Djurskyddslagen säger att man måste se till fåren varje
dag och ge dem friskt vatten. De blir också tacksamma
för lite skugga, när solen steker.

Livet på betet
Det finns en del faror, som hotar fåren på betet. Ett
rovdjur, t ex varg eller lo, kan komma in i hagen och
skada eller döda både tackor och lamm. Lösspringande
hundar gör samma skada. Även räv och korp kan skada
fåren, framför allt lammen.
Om allt är frid och fröjd betar fåren tillsammans några
timmar. Som på en given signal går de sedan tillsammans
och lägger sig i skuggan eller på någon kulle för att vila
och idissla. Sedan går de ut och betar igen. Så håller de på
dygnet runt.

Vilka lamm ska vi spara?
När lammen är 120 dagar gamla har de vuxit rejält och
då vill fårbonden titta lite närmare på dem. Den som har
texelfår eller suffolk vill veta hur kroppsformen blivit och
den som har gotlandsfår eller leicesterfår är kanske mest
intresserad av hur pälsarna har utvecklats.
Nu är det dags för mönstringen: då vägs lammen och
musklerna mäts, pälsens lockar, färg och glans betygsätts. Allt detta hjälper fårbonden att välja ut de djur
som skall ge nya lamm till nästa år, s k livdjur.
Bagglamm med höga betyg kan säljas på en baggauktion,
för att bli avelsbaggar i någon annan besättning.

Ett finullsfår får sin ull bedömd.

Mumsig lammgryta.

Lamm till middag och vackra fällar
De som inte skall bli avelsdjur får gå till slakt och förse
alla som inte har egna får med lammkött till middag.
Det är vanligast att lammen slaktas vid cirka 5 månaders
ålder. De bör väga minst 40 kilo för annars blir det ingen
förtjänst på köttet.
En del fårägare väljer att ta hem allt kött från slakteriet
och sälja det i t ex en gårdsbutik. Många konsumenter
tycker om att veta varifrån köttet kommer. En fårbonde
kan också ha ett avtal med en närliggande butik eller en
restaurang som får köpa hans lammkött.
Även skinnen tas tillvara vid slakten. De saltas för att
hålla bättre och skickas för beredning till fina skinn, som
man kan ha i sitt hem eller sy klädesplagg av. Det finns
några få berederier i Sverige. Det största ligger i Tranås.

När bäbisar får sova på en lammfäll brukar de vara lugna och nöjda.

FÅRENS BETYDELSE OCH
NYTTA
Landskapsvård
Fåren är duktiga betesdjur. På allt fler marker i Sverige låter man
idag fåren beta för att landskapet inte ska växa igen. De äter gärna
löv och blad, så där det växer mycket sly är fåren en bra hjälp för ett
öppet landskap.
Många kommuner har insett vilken nytta man kan ha av fåren och
betalar fårbonden för att hans får ska hålla särskilda marker fria från
snår och högt gräs.

Lamm på jobbet.

Ull
Fårens ull är en fantastisk råvara med unika egenskaper.
Alla vet att ull värmer, men att den värmer även när
den är våt, vet kanske inte så många. Fettet som finns i
ullen – lanolin – har läkande egenskaper och används i
bl a hudkrämer. Om det skulle bli eldsvåda brinner ullen
dåligt och om den brinner bildas aska, till skillnad från
syntetiska material som smälter och bildar klumpar. Det
är alltså bättre att ha gardiner och sofftyger i ren ull än
att ha syntettyger, som man måste impregnera med
anti-flammedel.
Ullen kan spinnas till garn, som vävs eller stickas till allt
från rejäla raggsockar till tunna ylletyger. Om ullen bara
kardas, kan den användas till att tova med. Det är en
sorts filtningsteknik, som förr nyttjades i var stuga.

Pälsskinn
Alla får- och lammskinn kan användas till något. Vissa
skinn är fina till spädbarn att ligga på och andra pryder
sin plats i soffan eller på golvet. Många jägare och friluftsmänniskor har ett får- eller lammskinn att sitta på ute
i naturen. Vantar, tofflor och mössor gjorda av lammskinn
är både vackra och värmer gott. Många fårägare tillverkar
kläder, kuddar och leksaker av skinnen, som de säljer i
sina gårdsbutiker.
Det går bra att bära plagg av lammskinn även på sommaren. Pälsen isolerar från yttertemperaturen: Den värmer
på vintern och håller kroppstemperaturen på sommaren.
Fårskinn och lammskinn är efterfrågade och det är ofta
brist på dem.

Köttproduktion
Lammköttet har en mild smak, som många tycker om.
Allt fler svenskar vill köpa lammkött. Det svenska lammköttet räcker inte till för alla de som vill ha lammkött i
grytan utan vi måste importera från Nya Zeeland och
Irland. Många fårbönder säljer sitt lammkött direkt till
kunder i sina gårdsbutiker.

Miljöpåverkan
Fåren har god inverkan på miljön. De är väl lämpade för
ekologisk uppfödning, där naturligt foder, som gräs och
mjölk ingår. De håller sig friska om man sköter dem noggrant och behöver därför inte så mycket kemiska läkemedel. Genom sitt betande och sin landskapsvård bidrar de
till den biologiska mångfalden i naturen. Fåren kan gå ute
hela året och behöver bara en torr och vindskyddad plats
att äta och vila i. Det innebär att byggnader till fåren
blir relativt billiga, jämfört med ko- och grisstallar, som
måste isoleras bättre mot kyla.
Intresset för lammproduktion växer starkt och det är
många som arbetar för att det ska byggas flera små
slakterier, för att minska transporterna.

Många fårbönder har en vallhund till sin hjälp.

Några fårbönder föder upp sina lamm på stall. De föds
tidigt på året, innan växtligheten har kommit igång och får
förutom tackans mjölk, även hö och kraftfoder för att växa
snabbt. De slaktas vid ungefär 3-5 månaders ålder.

SAMVERKAN

Ett stort antal fårbönder har gått samman i organisationer och produktionen av lamm ökar för
varje år. De största organisationerna är Svenska Fåravelsförbundet och Lammproducenterna.
Lantbrukarnas Riksförbund LRF, samlar alla lantbrukare, där även fårbönder är medlemmar.
Vill du veta mera om får och lamm kan du titta på deras hemsidor:
www.faravelsforbundet.com
www.lammproducenterna.org
www.lrf.se
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