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Lammproduktionen i Sve-
rige är på framåtmarsch 
och många funderar på 
att bygga nytt till sina 
djur. Men hur ska man 
bygga? Billigt eller påkos-
tat? Varmt eller kallt? Plåt 
eller plast? Muskler eller 
mekaniserat? Frågorna 
är många. Men finns det 
svar?

I
nledningsvis kan konstateras 
att den samlade kunskapen på 
området är ytterst begränsad. 
Det finns i stort sett inga råd-

givare som har sysslat med fårhus i större 
omfattning och det finns i dagsläget ingen 
samlad och lättillgänglig kunskap om att 
bygga fårhus. Nu finns det förvisso många 
människor som vet mycket, inte minst av 
egen erfarenhet, men det gäller att samla 
den kunskapen. 

- LRF har skjutit till pengar till ett projekt 
som syftar till att samla ihop kunskap 
om får för att göra den tillgänglig för 
alla. Det finns mycket kunskap runt 
om i landet, hos SLU, Länsstyrelser, 
examensarbeten, rådgivare och pri-
vatpersoner. Denna kunskap behöver 
samlas och göras tillgänglig för alla. 
Projektledare är Birgit Fag och hon 
kontaktas på tel: 0706-40 �6 0� eller 
birgit.fag@hush.se .

- Ett annat intressant projekt som är på 
gång är ”Byggnader och systemlös-
ningar för får” med Mie Meiner som 
projektledare. Hon gör ett mycket 
ambitiöst arbete och ska sammanfatta 
konkreta råd och erfarenheter från ett 
antal fårägare till ett beslutsunderlag 
för de som vill satsa. Läs mer om Mies 
projekt längre fram i tidningen.

Den här artikeln får ses som ett all-
mänt resonemang om fårhusbyggande 

Att bygga fårhus

och vilka funderingar man kan ha. Får-
skötsel återkommer längre fram med re-
sultaten från ovanstående projekt.

Gammalt eller nytt?
När man börjat fundera på att skaffa får 
så är det ofta naturligt att använda sig av 
de befintliga byggnader som finns på går-
den. Får kräver inte några komplicerade 
byggnader utan det går att anpassa de 
flesta hus till får. Har man ett större hus 
som är användbart så kan det vara en bra 
start på ett lönsamt företagande.

Vilka fördelar innebär det då att använda 
befintliga hus?

•	 Det mest uppenbara är självklart ett 
betydligt lägre kapitalbehov än för ett 
nybygge. För många känns det skönt 
att inte skuldsätta sig mer än nödvän-
digt.

•	 Ett befintligt hus smälter in bättre i 
gårdsbilden än ett nybygge. Det kan 
vara ett viktigt argument för vissa.

•	 En gammal isolerad byggnad kan vara 
ett bra komplement till ett nybyggt 
kallt hus. Vid lamning under vinter-
halvåret kan det fungera mycket bra 
att ha lamningsboxar i en varm iso-
lerad byggnad. Detta räddar livet på 
en del små svaga lamm och sparar 
tillsynstid och extra arbete.

Och sedan till nackdelarna:

•	 De flesta gamla ladugårdar och logar 
är för små om man vill starta upp med 

en rejäl besättning på �00 – 500 tackor.

•	 Det är svårt att få en optimal planlös-
ning i ett befintligt hus. De flesta hus 
är för smala för att tillåta dubbla foder-
bord, vilket man ofta vill ha i ett ratio-
nellt fårhus. Bärande stolpar som inte 
går att ta bort sätter käppar i hjulet. 
Fullfoder är oftast omöjligt. I ett gam-
malt hus styr huset planlösningen, i ett 
nybygge styr planlösningen huset.

•	 Den låga takhöjden i gamla ladugår-
dar hindrar rationell utgödsling med 
lastmaskin.

•	 Det blir ofta problem med luften i iso-
lerade hus. Befintliga ventilationsfläk-
tar har oftast för låg kapacitet.

•	 Det blir mörkare i ett gammalt hus än 
i ett nybygge med vindväv eller ett 
växthus.

Alternativet blir ofta att bygga nytt. Hur 
ställer sig då det i jämförelse med ett 
gammalt hus?

•	 Ett betydligt större kapitalbehov.

•	 Om man tänker sig att göra jobbet 
själv så blir det en betydligt större ar-
betsinsats.

•	 Ett nybygge ändrar gårdsbilden. Om 
det är positivt eller negativt är upp till 
var och en att bedöma.

Fördelarna är desto fler:

•	 Full frihet att göra fårhuset precis som 
man vill ha det. Utfodringssystem, 
mekaniseringsgrad, djurmiljö, arbets-
miljö och utseende kan anpassas efter 

Gotländskt nybygge hos Stig Hjellström med luftig miljö och bra ljus. Mycket effektiv 
ytanavändning av byggytan. Av totalytans 270 kvm (30m* 9 m) används i stort sett allt 
till djuryta. Utfodring längs långsidorna. Dörren i mitten används till att ta in ströhalm 
igenom. Foto: Mie Meiner.
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individuella önskemål.

•	 Just arbetsmiljön är ett av de viktigas-
te argumenten för att bygga nytt. Alla 
som går från ett gammalt fårhus till ett 
nybyggt säger att arbetet blir mycket 
roligare!

•	 Lägre underhållskostnader.

•	 Det blir ett högre restvärde på huset 
och nybyggda rationella hus höjer 
även värdet på gården.

•	 Ett hus i form av en stor fribärande 
hall har även ett alternativt värde om 
man skulle sluta med får. Husvagns-
förvaring, växthus eller boulehall, 
bara fantasin sätter gränser!

Skaffa information
När man nu har bestämt sig för att bygga 
nytt, hur ska man då bygga? Ja, frågar 
man tio olika fårägare så får man garante-
rat tio olika svar! Alla är saliga på sin tro 
och det gäller att skapa sig en uppfattning 
om vad som passar en själv. 

Inom nöt och svin-sidan finns det 
ett mycket större standardtänkande som 
underlättar besluten. Ska du bygga för 
slaktsvin så har du två planlösningar och 
tre leverantörer att ta ställning till. Många 
byggda stall ger stor erfarenhet och mins-
kar risken för dåliga konstruktionslös-
ningar. 

När det gäller fårhus finns inte denna 
erfarenhet utan alla har sina egna lös-
ningar och det innebär att det är en större 
risk att slutresultatet inte blir vad man 

trodde. Vad man måste göra är alltså att 
skaffa sig så mycket kunskap så möjligt 
genom att åka runt och titta på andras får-
hus och försöka bilda sig en uppfattning. 
Det finns ju ingen anledning att göra om 
samma misstag som andra redan gjort. 
Titta på många hus! Det ökar möjligheten 
att du bygger rätt från början.

Ställ många frågor! Vilka för och nack-
delar erbjuder olika utfodringssystem? Vad 
skulle kunna fungera bättre? Fungerar det 
som man tänkt sig?  Skulle de ha byggt 
likadant idag?

Trä, plåt eller plast?
En av frågorna en nybyggare måste ställa 
sig är vilken typ av hus han ska bygga. 
De senaste tio åren har den traditionella 
trähallen fått konkurrens av de s.k. växt-
husen. Från början var det också just växt-
hus man satte upp. De hade en spännvidd 
på c:a nio meter vilket hämmade använd-
ningsområdet avsevärt. De senaste åren 
har det dock kommit hus som är speciellt 
avpassade för djur. Man kan få betydligt 
bredare hus med exempelvis limträstom-
mar eller genom att bygga ihop flera 
stålrörshallar i bredd. Flera olika fabrikat 
finns att tillgå. Med dessa hus går det att 
få en optimal planlösning i huset.

Det finns också möjlighet att komma 
riktigt billigt undan genom att köpa en 
begagnad stomme och bara köpa ny 

plast vilket är väldigt prisvärt. Samman-
fattningsvis så kan konstateras att växt-
husstallen kraftigt har ökat valfriheten för 
fårhusbyggarna.

Vilken typ ska man då välja? Självklart 
så beror det helt och hållet på förhållan-
dena på gården. Har man mycket egen 
skog så blir det förmodligen billigast att 
bygga en traditionell hall med glespanel 
på väggarna.  Värnar man om gårdsbilden 
kanske man tvekar att bygga ett växthus 
som inte smälter in i miljön. Bor man blå-
sigt kanske man inte vågar att bygga ett. 
Det går inte att ge några generella rekom-
mendationer utan valet blir individuellt.

Vilka fördelar har ett växthus då?

•	 Den viktigaste fördelen är en billigare 
byggnad. Ett mindre kapitalbehov 
innebär att man når lönsamhet snab-
bare och kan ta ut en högre timlön 
tidigare. Gör man en likviditetskalkyl 
över ett antal år så ser man att timlö-
nen de första tio åren är högre med 
ett växthus men att hallen sedan kom-
mer i kapp. 

•	 Arbets- och djurmiljön i ett växthus är 
mycket bra. Både djur och människor 
mår bra av mycket ljus och det är oö-
verträffat i ett växthus.

•	 Det är både enklare och går snabbare 
att bygga ett växthus än en hall.

•	 Det är ett mycket prisvärt alternativ 
som kompletterande byggnad för ex-
empelvis sintackor och vinterlamm.

•	 Eventuellt kan man räkna med ett an-
drahandsvärde då huset går att mon-
tera ner och sälja.

Men det finns invändningar också.

•	 Ett växthus är inte en lika långsiktig 
investering som en hall. Bygger man 
en hall så räknar man med att den kan 
stå åtminstone fyrtio år. På den tiden 
så har man bytt växthuset en gång. En 
högre investering i inledningsskedet 
innebär ett lugnare liv i framtiden.

•	 Av samma skäl så höjer inte ett växt-
hus värdet på gården som man gärna 
vill att en investering ska göra. 

•	 Underhållskostnaderna blir betydligt 
högre för ett växthus. Tillverkarna 
garanterar c:a fem års hållbarhet på 
plasten, erfarenheterna visar att den 
ofta håller tio år men sedan måste den 
bytas.

•	 Erfarenheten visar också att en storm 
liknande Gudrun för några år sedan 
utgör en risk för växthus där plasten 
börjar bli till åren. Flera växthus i söd-

Stor maskinhallsliknande byggnad hos Marcus Westberg och Karin Eriksson på Got-
land.  Den har ett brett körbart foderbord för mixervagn. Av byggnadens totala byggyta 
om ca 1 300 kvm används ca 800 till djurutrymmen. Luftigt och ljust ger det en härlig 
bostad för tackor och lamm. De täta träväggarna ger lä för djuren som vill slippa vin-
den. Foto: Mie Meiner.
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ra Sverige blev av med plasten under 
Gudrun vilket självklart är mycket all-
varligt. 

•	 Plasten grumlas med tiden vilket för-
sämrar ljusinsläppet. Huset ser också 
lite risigt ut vilket inte är så roligt.

•	 En del växthus har ingen ventilation 
i nocken utan bara i sidorna. En del 
äldre mindre växthus har plasten gå-
ende ända ner till marken och bara 
ventilation från gavlarna. En för då-
lig ventilation i sådana hus leder till 
problem, framför allt om man har djur 
kvar i husen när det blir varmt. Många 
vårlammsproducenter släpper inte ut 
några lamm alls på bete utan kan ha 
kvar slaktdjur inomhus till framåt mid-
sommar.

Sammanfattningsvis kan sägas att va-
let av hus ofta blir ett resultat av filosofi 
hos bonden. Vissa vill ha ett ”riktigt” hus 
som står sig i långa tider. Andra vill ha 
ordentlig lön från början och leva livet 
innan de blir pensionärer. Valet är ditt!

Förprövning
Alla nya fårhus ska förprövas hos Länssty-
relsen och kommunen. Tyvärr så är kom-
petensen och erfarenheten hos de olika 
förprövarna mycket varierande mellan 
olika landsändar. Kunskapen om växthu-
sen är fortfarande mycket begränsad och 
det kan ställa till problem vid förpröv-
ningen. Det finns stora brister på doku-
mentation om brandskydd och snölaster 
på dessa hus vilket gör att det i vissa län 
kan bli problem att över huvud taget få 
bygga växthus till får. I andra län är det 
inga problem alls.

Samma sak gäller golvmaterialet. I vis-
sa län krävs det betonggolv medan grus-
golv blir godkända i andra län. Av kost-
nadsskäl väljer de flesta grusgolv under 
ströbädden. Erfarenheter visar också att 
en ströbädd fungerar bättre på grusunder-
lag och den önskvärda brinningen kom-
mer snabbare igång. Det har också gjorts 
undersökningar som visar att det inte sker 
något läckage av näringsämnen från en 
ordentligt gjord grusbädd.

Om någon fårägare får problem med 
förprövningen av sitt hus så är rekom-
mendationen att ta kontakt med kollegor 
i andra län och rådfråga. Det sunda för-
nuftet borde få segra!

Arbetsförbrukningen
När man kalkylerar för en större djurbe-

sättning är det mycket viktigt att man gör 
en korrekt bedömning av arbetsbehovet 
under olika delar av året. I den bristfälliga 
litteratur som står till buds idag så anges 
arbetsbehovet i en större besättning till c:
a � – �,5 timmar per tacka och år. Det 
skulle innebära att två man kan sköta en 
besättning på �000 tackor med extraper-
sonal under högsäsongen. Tittar vi utom-
lands så ter sig dessa siffror fullt realis-
tiska men det finns svenska erfarenheter 
som talar i en annan riktning.

På SLU i Skara gjordes under 2005 
en djupgående undersökning av ett an-
tal ekologiska gårdar. Undersökningen 
presenteras i nästa nummer av Fårsköt-
sel. Där gjorde två av gårdarna en mycket 
noggrann tidsstudie under två år. Allt får-
relaterat arbete bokfördes, förutom den 
dagliga skötseln också vallskörd, stäng-
selunderhåll, flyttning av djur, oförutsed-
da arbeten osv. 

Resultatet blev att de i praktiken lade 
ner mellan �� och �2 timmar per tacka 
och år. Nu ska sägas att dessa besättning-
ar inte var så stora, de har �6 respektive 
8� tackor, men det kan ändå stämma till 
eftertanke med dessa siffror. Man måste 
räkna med marginaler i tidsåtgången. Ett 
utbrott av exempelvis fotröta eller giardia 
i besättningen kan spräcka de bästa tids-
kalkyler. Och ligger man på gränsen hela 
tiden för vad man hinner med så går det 
ut över tillsynen av djuren och det grun-
dar man ingen lönsamhet på.

Dessutom så går det i ett inlednings-
skede åt väldigt mycket mer arbete än när 
man har funnit rutinerna i arbetet. Bara 

att sätta upp nytt stängsel för dessa mäng-
der av djur kräver en stor arbetsinsats.

Mer kunskap på gång
Den här artikeln har förmodligen inte 
hjälpt någon att ta ett definitivt beslut om 
hur han ska bygga sitt fårhus. Men som vi 
konstaterade i inledningen så saknas det 
både erfarenheter och rutin av att bygga 
fårhus. Men flera lovande projekt är på 
gång inom den närmaste framtiden. Får-
skötsel återkommer självklart i ämnet.

Den viktigaste slutsatsen man kan dra 
är att man ska åka runt och titta på andras 
fårhus och sedan med lite sunt bondför-
nuft besluta sig för vilket hus som passar 
de egna förutsättningarna och den egna 
plånboken bäst. Lycka till!

Einar de Wit

Källor: 

- Lönsam lammproduktion av Birgit 
Fag

- Swedish Meats kompendium Byggna-
der och utfodringssystem i lammpro-
duktionen av Kerstin Nielsen

- Ekologisk lammproduktion på nio 
gårdar i västra Sverige, SLU Skara av 
Annika Arnesson och Jesper Eggertsen

- Nybyggnad till lammproduktion, exa-
mensarbete av Anders Norlén. Kan 
läsas på http://ex-epsilon.slu.se/archi-
ve/00000262/01/200459.pdf

- En Pps-presentation till kurs för ny-
byggare, Länsstyrelsen i Värmland, 
av Anne Tönnerheden och Jesper Eg-
gertsen

En inblick i Stig Hjellströms stall. Foto Mie Meiner.
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