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På söndagen efter lammriksdagen i maj 
anordnades några studiebesök på vägen 
söderut mot färjan. Här tittar vi på några 
intressanta detaljer.

L
uftigt fårhus
På Lansa gård på Fårö har SFs ordförande Ber

til Gabrielsson tillsammans med sin familj sat

sat på ett nytt fårhus med lite ovanlig arkitek

tur. Det är en maskinhallsstomme som är utbyggt med snedtak 

Fårföretagare på Gotland

åt sidorna. Det ger ett hus med ett trevligt utseende, inte så 

mycket byggkloss så att säga. Det sitter också ljusinsläpp i 

överkanten vilket ger ett väldigt luftigt och ljust fårhus. Utfod

ringen sker med hjälp av fullfodervagn och måtten på huset 

är anpassat efter det, varje djur har bara 17 cm ätplats till för

fogande vilket fungerar vid fri tilldelning. Det ger ett brett hus 

med en stor ströbäddsyta. Fullfodervagnen är också intressant. 

Det är en Keenan med egen motor, så kallad ”self propelled”. 

Det innebär att man bara behöver en traktor när man gör i 

ordning fodret, en stor fördel, inte minst på vintern. Den totala 

investeringen inklusive vagnen uppgår till 2 miljoner kr. Foto: 

Andreas Snygg

Perforerad plåt
Här en närbild på den perforerade plåt som används på Lansa 

istället för den traditionella vindväven. Den är stabilare och 

har längre livslängd än vindväven. Den släpper in lika mycket 

ljus men sätter inte igen med damm lika lätt. Den sitter på hela 

långsidorna av fårhuset och fungerar som fönster och ven

tilation. Se också bild på sid 10 från Buttle där samma plåt 

används.

Crystalyx öKAR GROVFODERINTAGET MED MELLAN 10-15 %
Crystalyx är ett 

sortiment av koncentrerade
näringstillskott för idisslare - 

ett smakligt tillskott som ökar
foderintaget, foderomvan-
dlingsfõrmågen av bete, 
grovfoder och kraftfoder.

För information, kontakta
närmaste återförsäljare eller
Spannex, tfn: 0521-26 20 50

www.spannex.se

VITALT FOR DJUREN
NYHET!  ORGANYX PLUS FÖR 

KRAV-CERTIFIERAD PRODUCKTION
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Får och tryffelhundar
Sedan styrdes kosan söderut på Storlandet (Som Fåröbor kall

lar Gotland) till Rute där vi träffade Claes Berglund och Ulla 

Sundin på Risungs gård. Där finns 400 Gotlandstackor i eko

logisk produktion som går ute större delen av året. De föder 

också upp hundar av rasen Lagotto Romagnolo som används 

för att leta tryffel med. Där finns också en trevlig gårdsbutik 

med produkter både från den egna gården och andra tillver

kare i trakten. Läs mer på: www.risungsgard.com .

Ekonomiskt fårhus
Tackorna på Risung går ute året runt och lammar även ute. 

Men det behövs ändå ett fårhus, det tycker inte minst myndig

heterna! Så det nya fårhuset är byggt med största fokus på att 

bygga billigt. Stommen är konstruerad av begagnade telefon

stolpar med självbärande plåt på. Det kanske inte är millime

terprecision överallt men oöverträffat billigt. Huset har måtten 

20x50 meter och rymmer 480 tackor. Kostnaden har stannat 

på 350 000 kr plus eget arbete om uppskattningsvis 50 000 

kr. Då kan nämnas att 

grävmaskin finns på 

gården.

Utfodringen sker 

med en skogskärra 

med kran på vilken 

man lägger ut rund

balar med i häckar 

som står mitt i avdel

ningarna. Tackorna 

på Risung är inte lika 

imponerade av får

huset som myndig

heterna utan föredrar 

att lamma utomhus 

som alltid. Tacka och 

lamm tas dock in i 

fårhuset efter lamning 

och får gå där några 

dagar tills allt är un

der kontroll.
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Avvecklar suggorna
Det sista stoppet för dagen var på Graute gård i Hejnum.  Kjell Nils
son och Jenny Andersson har för närvarande 330 Gotlandstackor 
men vill utöka. Gården har tidigare haft smågrisproduktion med 
130 suggor men de är under avveckling. I fortsättningen är det får 
och nöt som gäller på Graute. Sedan 2 år har man en gårdsbutik 
där kött, skinn och hantverk säljs. Fårhuset består av ett tillbygge 
till det gamla svinhuset. Ensilageutfodringen sker utanför huset på 
en platta och kraftfoder utfodras inne. Tackorna lammar inne i de 
gamla sinsuggavdelningarna. 

Att göra guld utav sand
Kjell berättade om ett intressant betesprojekt som drivs i områ
det. Upptakten var att Länsstyrelsen, Scan och LRF önskade fler 
betesdjur på Gotland. Kjell m.fl fick i uppdrag att undersöka 
möjligheterna. 

I Hejnum finns det mycket lågproducerande marker. Dålig 
skogsmark där inte lönsamt skogsbruk kan drivas. Alvarmark, 
berg i dagen, ja i princip sådan mark som tidigare ansetts vär
delös. Det finns också stora våtmarksområden, bland annat så 
kallade rikkärr med värdefull flora och fauna.

Ett stort intresse fanns bland markägarna så man beslutade 
att bilda en ekonomisk förening med namnet Hejnums Hällar 
ek. för. Idag omfattar betesmarken totalt 1 650 ha fördelat på 
15 markägare. Marken ligger relativt samlad i några större om
råden. 

Den ekonomiska föreningen hyr betesdjur av djurägarna och 
söker de bidrag som finns att söka. Markägarna får hyresersätt
ning om föreningen går med överskott. I början var det ingen 
lysande affär och föreningen fick låna pengar för att få verk
samheten att gå ihop, men sedan gårdsstödet infördes 2005 har 
bokslutet visat svarta siffror och markägarna har fått ersättning. 
Djurägarna får ersättning per djurenhet och dag. Dessutom står 
medlemmarna för röjningsarbeten, stängseltillsyn och djurtillsyn 
och får betalt per timme. När nu ekonomin går med plus kan 
föreningen också göra vissa insatser för socknen, bland annat 
ska vägar i området förbättrats.

Det var ett mycket stort arbete med att få igång verksamhe
ten i Hejnums Hällar. Världsnaturfonden har bidragit med finan
siering för inköp av stängselmaterial och delägarna i den eko
nomiska föreningen har stått för uppsättningen. Det har också 
röjts enormt mycket på markerna. Det har röjts maskinellt för 
fem miljoner kronor och manuellt för ytterligare två. 

Markerna betas av både nöt och får men är så lågavkastande 
att betestrycket måste hållas lågt. Kjell har ungefär 80 tackor 
med lamm till ca 220 ha, alltså drygt 2,5 ha per tacka. Men till
växten på lammen är ändå acceptabel. Lammen föds konventio
nellt på våren, de vänjs av i augusti och tas hem till gården och 
skickas sedan till slakt fram till november.

Hajnums Hällar är ett lysande exempel på hur man med en god 
portion entreprenörskap kan skapa sysselsättning och produktion 
i en bygd. Av i princip värdelös mark har man lyckats skapa ett fö
retag som idag omsätter 2,5 miljoner kr årligen. Men betänk dock: 
det är EUpengar som lägger grunden till detta.

 Text och foto: Einar de Wit
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