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Öströö fårfarm, 
varför blev det 
som det blev?

Jag fick frågan om jag ville 
skriva en krönika i Fårskötsel 
i temat entreprenörskap, i ett 
svagt ögonblick svarade jag 
ja och nu sitter jag här och 
funderar på hur jag skall få 
ihop det.

ag får väl börja med att pre-
sentera mig, jag heter Kristian 
Carlsson och tillsammans med 
min fru Jeanette och vår dotter 
Ofelia driver vi Öströö fårfarm 

som ligger två mil utanför Varberg i Hal-
land .

Vi arrenderar gården som hör till Öst-
röö slott, med den och några andra går-
dar brukar vi i dagsläget ca 140 ha. Hela 
gården drivs ekologiskt sedan början av 
90-talet. Djuren består för tillfället av ca 
440 Gotlandstackor och 12 Highland catt-
le kor. Frågan är nu varför det blev som 
det blev?

Jag är uppvuxen på en gård med kor 
och får och när arrendatorn på Öströö 
säteri skulle sluta tog jag chansen att ta 
över. Jag var då 25 år och redo att bli min 
egen efter att ha jobbat med lite av varje 
hos bl a mina bröder som är egna företa-
gare. Då var Öströö en ganska nergången 
gård med 50 ha åker och slaktsvins pro-
duktion . Då det var mager åkermark som 
passade för vall och bete började jag med 
att köpa 30 tackor det första året (1987). 
Att det blev just pälsfår var naturligt då 
min pappa och två av mina bröder hade 
det och avlade på att få fram fina skinn. 
Efter några år hade besättningen vuxit till 
ca 150 tackor. Både jag och Jeanette job-
bade utanför jordbruket och då botten på 

skinnmarknaden hade gått ur (innan dess 
fick man nästan lika mycket för skinnen 
som för köttet) och subventionerna på 
lammköttet skulle försvinna funderade vi 
på om vi skulle sluta med får eller försöka 
att få lite mer betalt för lammen. 

Försäljning av köttet
Vi förhörde oss med de stora butikerna 
runtomkring oss om de ville sälja lamm-
kött från oss och profilera det som lamm-
kött från Öströö och vår tanke var att få 
lite mer betalt men det var inget intresse 
för det  (Vi var tio år för tidigt ute, nu är 
det vanlig att profilera sig i butik.) Så vi 
bestämde oss för att sälja våra lamm själ-
va direkt från gården. Slakten skedde på 
slakteriet i Varberg, vi hämtade kropparna 
i ett skåp på vår pickup och folk kom 
hem och hämtade hela lamm direkt från 
skåpet, helt enligt alla bestämmelser. Att 
det sen var en del kunder som ville ha det 
styckat löste vi genom att jag styckade det 
i vårt garage, men då hade de ju redan 
köpt lammet, det ansåg i alla fall jag. Vi 
brukar kalla det för en marknadsunder-
sökning. Vi fann att det fanns en marknad 
för styckat lamm. 

Så till hösten därpå byggde vi om ett 
gammalt svinhus till en köttbod där vi 
kunde stycka och sälja direkt till konsu-
ment. Sedan dess har det bara rullat på 
. Folk har kommit och handlat lammkött 
och samtidigt frågat om vi har kaffe el-
ler mat eller bara velat titta på fåren. Och 
frågar kunderna efter något vill man ju 
gärna fixa det, problemet är att en del av 
det som kunderna vill ha är det svårt att ta 
betalt för, det är då man får använda sin 
fantasi för att hitta på ett sätt att ta betalt. 
För en av anledningarna till att man hit-
tar på allt det här är ju att man vill kunna 
överleva på sina får.

Ett stort problem fick vi när slakteriet 
i Varberg skulle läggas ner 1998, vi pro-
vade att slakta på några av slakterierna i 
närheten, ett som låg 12 mil bort och ett 
annat som låg 20 mil bort men köttkvali-
tén blev inte så bra som när lammen slak-
tades i Varberg. Så för att kunna fortsätta 
att sälja lammkött av högsta kvalitet, och 
kunna ta betalt för det bestämde vi oss för 
att bygga ett eget slakteri.

Slakteribygge
Årsskiftet 2000-2001 började jag att göra 
ritningarna till slakteriet, i maj började vi 
att schakta och den andra oktober 2001 
blev vi godkända för slakt. Sedan dess 
har vi slaktat alla våra djur här hemma 

och även hjälpt andra med legoslakt och 
styckning. Jag får ofta frågan om det är 
svårt att bygga ett slakteri och jag bru-
kar då svara att det inte är några problem 
med att bygga, problemet är att driva det, 
både praktiskt och ekonomiskt. Att vi vå-
gade bygga var för att vi under en lång tid 
byggt upp en kundkrets som var villiga 
att betala för kött av hög kvalité och det 
mervärde som våran gård står för. Men att 
det var så många myndigheter som vill 
kontrollera och så många bestämmelser 
att följa visste jag inte från början men det 
är bara att acceptera, allt går att lösa med 
lite tålamod och smidighet. Det är hela 
tiden ett visst brus av allt som skall gö-
ras och skulle man missa något så börjar 
den myndigheten att brusa högre och då 
får man fixa det man missat och allt går 
tillbaks till det vanliga bruset. Så till de 
som funderar på att bygga ett slakteri så 
är svaret att det inte är någon omöjlighet, 
det svåra är att kunna sälja till ett pris så 
att det betalar sig, man kan inte slakta till 
samma pris som de stora, utan man måste 
hitta mervärden som man kan ta betalt 
för. Men det finns  många som är villiga 
att betala lite extra för att de vet var och 
hur maten är producerad.

Komplett verksamhet
Vi har under årens lopp byggt till och utö-
kat på alla håll så att vi nu har en ganska 
komplett verksamhet som nu består av 
lamm produktion, slakt, styckning, chark-
tillverkning, försäljning (allt säljs direkt till 
konsument), kaffe och matservering med 
fullständiga rättigheter. Vi säljer också alla 
våra skinn i vår hantverksstuga, antingen 
hela eller också så syr Jeanette upp väs-
tar, kramdjur och en massa annat. Under 
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lågsäsong tillverkas en stor mängd geléer 
och andra inläggningar så att vi har att 
sälja under hög säsong. Vår lågsäsong 
är bara de första månaderna på året. 
Förutom att alla inläggningar skapar en 
merförsäljning så är det ett jättebra sätt att 
kunna ha jobb för personalen hela året, 
för när man har hittat bra folk så gäller 
det att behålla dem. Sen har vi ju besöks-
näringen där vi visar upp hur man driver 
en fårfarm. I stort sett visar jag bara vad 
jag jobbar med och folk betalar för att titta 
på och få förklarat hur det fungerar. Sam-
tidigt är det givetvis reklam för det som 
vi säljer men förhoppningsvis köper de 
lammkött även där de bor, vi har besö-
kare från hela landet. Jag vill också få be-
sökarna att förstå att mat måste få kosta. 
Det ligger en hel del arbete bakom den 
mat som dom köper i butikerna.

När vi började arrendera Öströö hade 
vi väl ingen tanke på att det skulle bli 
så här, men allt har växt fram i en takt 
som ork och ekonomi har tillåtit. Vad 
som är viktigt när man startar ett företag 
(och utvecklar det) är förstås att ha en bra 

affärsidé, man kan snegla på andra och 
inspireras men idéerna måste vara unika 
och komma från egna värderingar. Man 
måste alltså brinna för det man gör för att 
lyckas. Att ha ett företag som vårt innebär 
att ha folk omkring sig varje dag vardag 
som helg, ibland från morgon till sent på 
kvällarna. Våra anställda blir en del av 
vår familj, det är svårt att vara riktigt pri-
vat när man jobbar så tätt ihop. Därför 
är det jätteviktigt att man hittar folk som 
delar ens egna värderingar och strävar åt 
samma håll. 

Vår affärsidé (som det blev) – att ge 
våra kunder och gäster en unik upple-
velse av såväl gastronomi, historia och en 
fantastisk natur med fåret som en röd tråd 
genom hela företaget.

Kristian Carlsson

PS. Jag är väl bättre på att sköta fåren 
och företaget än att skriva om det, men 
det är väl så det är med oss entreprenö-
rer………

www.siltbergs.se
Tel: 0498 – 48 01 44

Vi har stabila väggfästen
för våra grindar!

Nya idéer –
Beprövat koncept

Rundbalsgrind special

Lammgömma:
4 x 2 m Fårgrind
2 x 2 m Fårgrind med rullande rör
Foderautomat med lock

Tillverkat på Gotland - svensk kvalité!


