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Krönikan
I huvudet på en ekobonde

”- Visst sprutas det en del på svenska 
betor och gödslas också för den delen, 
men skulle det skada vår trovärdighet 
om vi fick ge våra dräktiga och digi-
vande tackor en näve betfor om dagen 
under några veckor?”

”- Det skulle ju betyda en del för grov-
foderutnyttjandet. Det måste väl vara 
positivt för alla – fåren själva, fårpro-
ducenten – och även för miljön.”

Ungefär så här gick diskussionen 
vid vårt köksbord mellan fyra 
bekymrade ekofårbönder. Vi 

gör många val i livet – mer eller mindre 
medvetna. ”Att vara eller inte vara ekolo-
gisk fåruppfödare, det är frågan.” Vi gör 
val med hjärtat, med hjärnan eller med 
tanke på plånboken. Ofta är väl mer än 
ett skäl med i bilden.

Att vi blev ekologiska fårbönder var 
inte ett dugg konstigt. Jag var fältbiolog 
i min ungdom, tvättade plastpåsar och 
sopsorterade redan i början på 70-talet. 
När vi började som lantbrukare för drygt 
10 år sedan använde vi inga bekämp-
ningsmedel (det behövdes inte till val-
larna) och det konstgödselkväve vi spred 
i början kunde vi lika gärna vara utan. 
Det kostade nog mer än det smakade. 

När sedan ekostödet infördes gjorde 
det naturligtvis inte valet svårare. Det 
är inte så lätt att få lönsamhet på 12 ha 
åker och lika mycket naturbeten. Vi blev 
alltså ekobönder även formellt. Dock 
ville vi av olika skäl inte certifiera oss. Vi 
sade istället att vi hade KRAM-märkta 
får – inte KRAV-märkta – och det ver-
kade som våra kunder uppskattade detta 
mera. Till saken hör att vi har en liten 
besättning - i början hade vi 20 lamman-
de tackor, nu har vi drygt 30. Vi säljer 

allt kött själva efter återtag från ett litet 
slakteri. Våra köpare har lätt att kolla vår 
trovärdighet.

SMAK
Sedan 2007 är vi EU-certifierade ge-
nom SMAK. Det valet gjorde vi med 
plånboken, eftersom ekostödet annars 
minskar. Den ekonomiska verkligheten 
finns tyvärr. Helst skulle vi vilja vara 
fårbönder av hjärtat och ha djurens och 
miljöns bästa för ögonen, men då måste 
man också få ta till sitt sunda förnuft. 
Tyvärr går det inte alltid, då det finns ett 
regelverk som ska följas. Vi förstår varför 
det finns, men ibland ställer reglerna till 
förtret. Ett exempel är regeln att 100 % 
av fodret måste vara ekocertifierat. Vi 
ekobönder är troligen mer beroende av 
ett bra grovfoder och ett högt foder-
utnyttjande än konventionella bönder. 
Därför slår det hårt mot oss att vi inte 
får använda oekologiskt betfor när det 
inte finns ekologiskt i Sverige, eller ens i 
närområdet. Och importera långt ifrån 
– hur bra är det för miljön? En liten tröst 
är när det visar sig att Lantmännens eko-
logiska fårfoder ändå innehåller 2-4 % 

oekologisk betmelass, som här rubriceras 
som bindemedel och inte fodermedel. 
Bra för fåren är det säkert i alla fall med 
det lilla tillskottet!

En annan regel vi måste följa är den att 
fåren ska ha möjlighet till utevistelse året 
runt. Denna bestämmelse är dock inte 
lika tvingande. Ett undantag är om fåren 
hålls i en äldre byggnad där planlösning-
en gör det svårt att ordna utevistelse. I 
vår gamla ladugård måste fåren t.ex. gå ut 
genom huvudingången, och kommer då 
att blockera ladugårdsbacken. Reglerna 
säger också att kravet på utevistelse bara 
gäller om djurens välbefinnande gynnas 
och markens bärighet tillåter.

Utevistelse
Vid vårt nya fårhus – av bågväxthustyp 
– finns en hårdgjord rastgård. Dörren dit 
är alltid öppen, utom vid snöstorm från 
söder, eller extrem kyla eller blåst. Har vi 
två grupper i huset kan vi enkelt låta dem 
gå ut varannan dag. Första tiden efter 
lamningen håller vi också lammen och 
tackorna inne, framför allt med tanke på 
parasittrycket i rastgården. När vädret 

På den nybyggda bron från fårhuset ut till betet.
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och marken tillåter kan fåren sedan gå 
direkt ut på betet från rastgården över en 
nybyggd bro. 

På höstarna går lammen oftast ute ända 
till slakt. Väderskydd har de då i de små 
flyttbara fårhus vi byggt. Husen kan vi 
också använda under betäckningen, om 
vi har många och små grupper.

Enligt reglerna måste djuren ha 
tillgång till bete minst fyra månader om 
året. Detta kan knappast vara ett pro-
blem för någon. Jag kan inte tänka mig 
att det finns tackor som betar kortare 
tid, i varje fall inte i den södra delen av 
landet. Med vårlammsuppfödning är det 
heller inget problem. Vad som förvånar 
oss är att man får föda upp ekocertifiera-
de vinterlamm födda i januari. De hinner 
väl gå till slakt innan betena är gröna!

Parasitproblem, eller snarare rädslan 
för parasitproblem, kan nog få en del 
fåruppfödare att tveka inför att bli ekolo-
giska. Kanske har vi haft tur, men under 
10 år har vi bara behövt avmaska enstaka 
lamm eller någon mindre grupp – aldrig 
hela besättningen. Sånt sparar både tid 
och pengar. Parasitfria välkomstbeten är 
viktiga och Fårhälsovårdens gratis träck-
analys är ovärderlig!

Ekostödet
Tråkigt nog talas det oftare om problem 
och svårigheter med att vara ekobonde 
än om tillfredställelsen och nyttan. 
Många anser t.ex. att lönsamheten är 
sämre än för konventionella fåruppföda-
re. Men stämmer det verkligen? Det sägs 
att Scans KRAV-tillägg är för lågt (det är 
det kanske) och att vi ekobönder inte får 
betalt för våra merkostnader. De kalkyler 
som presenteras stämmer säkert i många 
stycken, men ofta glöms ekostödet från 
EU bort. Det får vi ju för att kompensera 
bl.a. högre foder- och arbetskostnader. 

Ekostödet är 1 600 kronor per djurenhet, 
d.v.s. per 6,67 tackor. Om dessa tackor 
för enkelhetens skull ger 10 lamm till 
slakt, med en slaktvikt på 18 kg, så får vi 
faktiskt 9 kr extra för vårt kött från Brys-
sel! Det tycker vi är helt okey.

Ekorörelsen gagnas knappast av att 
uppfödare som funderar på att ställa om 
tvekar och skräms bort av allt tal om 
svårigheter och dålig lönsamhet. Är man 
konspiratoriskt lagd kan man nästan tro 
att vissa inom ekorörelsen inte vill att 
den skall växa.

Vi tycker att det finns både fördelar 
och glädjeämnen med att vara ekobonde, 
även om t.ex. ”betforförbudet” kan ge 
bekymmer. Kanske är det också så att en 
nöjd och glad uppfödare får nöjda och 
glada kunder – och därmed bättre betalt!

Välkommen in i gänget!
Kerstin Mörner    

Fakta Herrviks gård

Herrviks gård ligger i norra Sörm-
land, mellan Södertälje och Sträng-
näs, gården har 12 ha åker, lika 
mycket naturbete och därutöver 50 
ha skog. 

Besättningen består av ca 35 lam-
mande tackor. De flesta är korsningar, 
huvudsakligen av finull, päls och 
Leicester. Därutöver finns en del ung-
tackor. Tackorna scannas. Lamning i 
april. 

De flesta djuren går i ett fårhus av 
plasttunneltyp – billigt, ljust och 
lättarbetat. I den lilla gårdsboden säljs 
bl.a. skinn, garn och stickade plagg. 

Läs mer på www.herrvik.se 

Kerstin och Johan har byggt några mycket praktiska flyttbara väderskydd för djuren. Med hjälp av dem kan 
slaktlammen gå ute på bete ända till slakt långt in på höstan.

Krönikan


