
14   Nr 5•2007

Fårens krav på stallbyggna-
dens utformning är relativt 
små. Desto viktigare är det 
att planera system med skö-
taren i fokus så att foder, strö 
och djurhantering i stallet 
blir så enkel som möjligt. För 
att djuren ska trivas krävs 
dock att miljön i stallet är den 
bästa, dvs en dragfri, luftig 
och torr omgivning. Stallet 
ska dessutom vara utformat 
så att djuren har tillräckligt 
med plats och inredningen 
ska inte verka störande för 
djuren.

F
oder
En begränsad fodergiva kräver 
att alla djur har plats att äta sam-
tidigt. Vid fri tillgång på foder 

fi nns det inte några måttföreskrifter men 
som riktlinje kan man minska antalet ät-
platser till hälften. Systemet kräver dock 
att eventuellt kraftfoder ges i kraftfode-
rautomater eller blandas till en mix i en 
fullfoderblandning. Eftersom utfodrings-
strategi i kombination med utfodringstek-
nik till stor del påverkar planlösningen 
bör detta ligga till grund för den fortsatta 
planeringen av stallet. Vid en lösning 
med en ätplats per djur, blir det optimala 
boxdjupet i förhållande till ätplatser total 
djuryta/0,45. Tänk även på att det ska 
vara minst två meter fritt bakom fårens 
ätplatser. 

En foderbordsfront ska uppfylla 
många olika krav. Förutom att den ska 
minimera foderspill och medge en ra-
tionell utfodring ska den förhindra att 
lamm klättrar upp och förorenar fodret. 
Tackor och lamm ska heller inte riskera 
att fastna vilket lätt händer i fronter som 
har en smalare öppning nertill än upptill. 
Fronten ska dessutom ge djuren en be-
kväm ätställning. Eftersom avståndet bör 
vara ca 40 cm mellan golv och ätyta bör 
foderbordet gå att höja i takt med att strö-
bädden växer. Ett alternativ är att bygga 

Att bygga fårhus

upp ett ca 20-30 cm högt och 30 cm brett 
trappsteg som tackorna kliver upp på 
innan ströbädden hunnit växa på höjden. 
En skrapad gång framför ätplatserna kan 
också vara ett alternativ till ett justerbart 
foderbord. Foderbordets bredd bestäms 
av utfodringstekniken i stallet och för att 
tackan ska kunna äta rent på foderbordet 
bör man ha i åtanke att hennes maximala 
räckvidd är ca 30-40 cm. Ska tackan äta 
rent oberoende av utfodringsteknik kan 
man t ex låta djuren äta ur krubbor som 
hänger på fodergrinden eller låta dem 
trycka fodergrinden framför sig i takt med 
att de äter. 

Strö
Många lantbrukare upplever ströarbetet 
som arbetsamt eftersom det är stora mäng-
der som ska fördelas över en stor yta. För 
att få en så liten ströåtgång som möjligt 
bör man strö ofta och lite. I likhet med 
foderhanteringen bör man därför planera 
för hanteringen i ett tidigt skede. En rivar-
vagn kan lösa arbetet med fördelning av 
både strö och foder. Andra alternativ är 
att lyfta in balar på ströbädden med trak-
tor och sedan fördela halmen för hand. 
Ytterligare alternativ är halmbalkonger. I 
äldre byggnader med skullgolv går det att 
ta upp hål i innertaket som ströet kastas 
ner genom. För den som vill läsa mer om 
ströhantering har Hushållningssällskapet 

i Halland tagit fram en skrift som heter 
”Arbetsbesparande ströhantering”.

Ventilation och ljus
I oisolerade stallar strävar man efter en 
stalltemperatur som ligger så nära ut-
omhustemperaturen som möjligt. Då är 
ventilationen tillräcklig och problem med 
kondens blir minimala. Den så kallade 
skorstenseffekten är mycket liten i oisole-
rade stallar och istället uppnår man ett er-
forderligt luftombyte i stallet med vindens 
hjälp. Öppningar längs ytterväggarna 
kommer då att fungera som både till- och 
frånluftsöppningar. Dessa ska vara jämt 
fördelade över hela byggnaden, dock bör 
den nedre delen av väggen vara tät så 
det blir lä för djuren. Glespanel, vindnät 
utmed byggnadens långsida och gavlar 
fungerar. Tänk på att ett vindnät som är 
för tätt snabbt sätts igen av damm.

För att eventuell kondens inte ska 
droppa från yttertaket rekommenderas 
en minsta takvinkel på 20 grader. Det är 
dessutom vikigt att yttertaket har något 
slags kondensskydd, t ex kondensväv, 
kondensmassa direkt på takplåten eller 
en oljehärdad masonitskiva under plå-
ten. Ytterligare ett alternativ är fi berce-
mentskivor som har ett ”inbyggt” skydd 
mot kondensdropp. Av samma anledning 
bör takåsar vara av trä. Lättbalkar i tak-

I denna typ av foderbordsfront fastnar lamm lätt mellan öppningarna. Det fi nns även 
en risk att lamm kläms fast och stryps av en tacka.
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konstruktionen bör undvikas eftersom 
det gärna droppar från dessa i oisolerade 
byggnader. 

I isolerade stallar, t ex ett äldre ko- el-
ler svinstall, som byggts om för fårhållning 
begränsar man vanligtvis luftfl ödet under 
den kalla årstiden för att åstadkomma ett 
klimat inomhus som är varmare än ute. 
Nackdelen med detta är att fårens värme-
produktion vanligtvis inte räcker till för 
att värma tilluften och hålla temperatu-
ren i byggnaden över fryspunkten. Att då 
begränsa luftfl ödet för att stallet inte ska 
bli utkylt ökar koncentrationen av oön-
skade föroreningar i luften vilket är direkt 
olämpligt. Skapa istället förutsättningar 
för en bra stallmiljö året om genom att 
frostskydda vatteninstallationer och där-
efter ventilera så att klimatet i stallet väx-
lar med årstiden.

Ljusinsläpp ordnas med fönster/öp-
pen långsida/glespanel/vindnät eller ljus-
insläpp i yttertaket. Man brukar rekom-
mendera att det totala ljusinsläppet i en 
byggnad minst uppgår till 5 % av den 
totala golvytan.

Byggnaden
En äldre ekonomibyggnad kan bli ett ut-
märkt fårhus men planlösningen blir ofta 
en kompromiss eftersom anpassningar 
måste göras till befi ntliga ytor. I samband 
med planering av en större besättning 
är det därför alltid idé att titta på en ny 
hallbyggnad för att få en planlösning som 
medger en rationell hantering av både 
djur, foder och strö. Se även till att din 
byggnad uppfyller den lagstiftning som 
fi nns utöver gällande djurskyddslagstift-
ning. Om man kommer att ha anställd 
personal fi nns det vissa minimikrav att 
uppfylla enligt arbetsmiljölagen när det 
gäller personalutrymmen och utrymning 
av byggnaden. Detsamma gäller miljölag-
stiftningen där kommunen som tillsyns-
myndighet kan ha synpunkter på golvets 
utförande (t ex grus eller betong), even-
tuell gödsellagring samt avloppsvatten. I 
samband med byggnadens placering bör 
man även kontakta kulturmiljöenheten på 
länsstyrelsen. Dels för att undvika fördy-
rande kostnader vid eventuella fornfynd 
men även då skyddsavstånd kan före-
komma till fasta fornlämningar. 

Säkerhet
När det gäller skadeförbyggande åtgärder 
för att förhindra t ex brand brukar försäk-
ringsbolagen ställa upp med gratis råd-
givning. Ekonomibyggnaden ska också 
enligt Plan- och Bygglagen uppfylla vissa 
tekniska egenskaper för att minimera ris-
ken för ras. Det är alltid du, i egenskap 
av byggherre, som är ytterst ansvarig för 
att byggnaden uppfyller dessa tekniska 

egenskaper t ex förekommande snö- och 
vindlaster. Här bör man vara observant på 
en del av de växthuskonstruktioner som 
säljs eftersom vissa tillverkare levererar 
hus som inte tål föreskrivna snölaster för 
stora delar av landet. En hallbyggnad dä-
remot, dimensioneras vanligen av tillver-
karen. Men även om det fi nns en duktig 
konstruktör inblandad är det alltid den 
svagaste länken som brister. När det gäl-
ler en entreprenad uppkommer bristerna 
ofta på arbetsplatsen och i samband med 
att de olika byggnadsdelarna ska sam-
manfogas till ett färdigt hus. Det kan gälla 
bristfällig åtdragna skruvförband mellan 
olika delar i en stålstomme eller vind-
förband som inte är korrekt monterade. 
Ett vanligt fel i limträkonstruktioner är att 
man inte följt ritningen och slagit i rätt 
antal spikar i de spikplåtar som binder 
samman balkarna. Det förekommer även 
mindre allvarliga fel som inte leder till 
ras men som kan vara väl så irriterande 
när byggnaden används. Det kan vara 
golv med felaktiga nivåer, lutningar eller 
ytor, otätheter i byggnaden samt portar 
som inte går att stänga/öppna. Många av 
dessa fel och brister kan undvikas genom 
en löpande dialog mellan beställare och 
entreprenör under byggtiden, i form av 
byggmöten och kontroller. Som avslut-
ning på en entreprenad ska dessutom en 
ordentlig slutbesiktning göras av en obe-
roende besiktningsman. Erfarenhet visar 
att detta är väl investerade pengar.

En vanlig entreprenadform inom lant-
brukssektorn är totalentreprenader vilket 
innebär att beställaren beskriver bygg-
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nadens funktion t ex genom att hänvisa 
till ett referensobjekt eller ett enklare rit-
ningsunderlag med tillhörande kravspe-
cifi kation. Entreprenören svarar sedan 
för den slutliga projekteringen och utfö-
randet av hela eller delar av byggnaden. 
Se även till att teckna skriftliga kontrakt 
med de entreprenörer som anlitas. Det 
fi nns bestämmelser att hänvisa till vilka 
ger en rimlig balans mellan rättigheter 
och skyldigheter mellan parterna, för to-
talentreprenader ska ABT 06 gälla. Dessa 
bestämmelser går att beställa från Svensk 
Byggtjänst i Stockholm. I kontraktet ska 
det även framgå ett sista datum då bygg-
naden ska vara färdigställd. Många gång-
er saknas detta vilket kan få till följd att 
hantverkare får arbeta bland djuren med 
produktionsstörningar och extra arbete. 

Text och foto: Martin Dreber

Brister i utförandet kan få förödande konsekvenser under byggskedet. Ett ras när bygg-
naden används blir även det en djurskydds- och arbetsmiljöfråga.
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