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E K O N O M I

Gör-det-själv i får-
huset

Vi pratar i detta nummer 
av Fårskötsel mycket om 
ekonomi. En god ekonomi 
kan ju uppnås på två sätt, 
att öka sina inkomster och/
eller genom att minska sina 
utgifter.

E
n stor kostnad när man ökar 
sin fårbesättning är inköp av 
fårgrindar och annan utrust-
ning. Men har man avverkat 

några lamningar med gamla lastpallar och 
balsnören så inser man att livet kan bli be-
tydligt enklare. Många har tillgång till rela-
tivt billigt eget virke eller utskottsmaterial 
av något slag. Här ger vi några tips på hur 
man kan minska sina kostnader genom att 
själv tillverka billig inredning.
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Att tillverka grindar i trä är det många som gör. Här har man med ett enkelt plat-
tjärn löst sammankopplingen till de befintliga järngrindarna.

Här har man använt billig formply-
wood till lamningsgrinden. Det gör den 
stabil och snabb att tillverka. Har man 
lamning under den kalla tiden på året 
blir också miljön dragfri och ombonad 
åt de nyfödda lammen. Nackdelen kan 
vara att det blir mörkt i boxen och att 
man ser lammen sämre.

Är man lite händig med svetsen kan 

man svetsa sina egna lamningsgrin-

dar. Att lämna in dem på galvanisering 

är relativt billigt. Om man inte har så 

höga krav på sin egen timlön kan kost-

naden för grindarna hamna på hälften 

mot att köpa dem. I detta fall är grin-

darna dessutom svetsade efter ägarens 

”grenmått”, vilket innebär att de är c:

a 5 cm lägre än standardgrindar. Det 

innebär att det är lätt att kliva över 

dem i lamningen även med diverse 

saker i händerna och utan att behöva 

klättra och klämma ädla delar av krop-

pen! Dessutom används här remmar 

av enkelt slag för ihopkoppling. Det är 

hundra gånger bättre än balsnören! 

Det går åt många hinkar under lam-
ningen, till kraftfoder och vatten. Ett böjt 
armeringsjärn eller en bit balsnöre kan 
fungera fint.

Favorit i repris! Denna finurliga lamm-
kammargrind är tillverkad av tomma 
plastspolar som blivit över när man 
plastat ensilage. De ska inte vara högre 
än 50 cm, annars kan småväxta ung-
tackor ta sig igenom. C/C-avståndet 
mellan ribborna som håller spolarna 
är 22 cm. Det fungerar tills lammen 
väger ungefär 25 kg och då brukar det 
vara lagom att vänja av lammen.
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