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Vi har tidigare i Fårskötsel 
spionerat runt lite bland 
fårhus runt om i landet och 
delat med oss av diverse 
praktiska tips som kluriga 
fårbönder har hittat på. Dessa 
inslag har varit väldigt upp-
skattade bland läsarna så 
här kommer några till.

P
lastsamlare med fårgrinds-
teknik
De flesta fårgårdar som ut-
fodrar med ensilage använder 

rundbalar. En tacka äter mellan två och 
tre rundbalar ensilage på en säsong så det 
blir ansenliga mängder plast som ska tas 
omhand och skickas till återvinning. Det 
finns färdiga lådor att köpa på markna-
den men denna låda har modifierats med 
fårgrindteknik för att fungera bättre. 

Den består av � st plyfa-skivor som 
kopplas ihop med samma typ av rör som 
många fårgrindar. Eftersom den sitter 
fast på ladugårdsväggen blir den väldigt 
stabil och lätt att hantera. Man ”laddar” 
den med tre ståltrådar som fungerar som 

Praktiska och billiga tips i fårhuset

balgarn. De hänger över kanten på lådan 
och fästs i botten i en gammal lastpall el-
ler några träreglar så att de hamnar rätt på 
balen. När man har fyllt på plast så att det 
blivit rejäl råge komprimerar man plasten 
med frontlastaren. Tre, fyra gånger kan 
man komprimera innan balen är riktigt 
packad. Här har lantbrukaren konstruerat 
ett pressdon som passar till frontlastaren 
och som tillåter att man kan föra igenom 
ståltrådarna. Sista gången man pressar 
ihop plasten knyter man ihop ståltrådar-
na, öppnar lådan och kör iväg med plast-
balen. Lätt som en plätt! 

En sådan här bal rymmer plast från 
cirka ��0 balar och är väldigt lätt att köra 
iväg till återvinning på våren.

Avmaska på egen hand
Om man sköter sina får på egen hand 
kan det ibland kännas som om det fat-
tas en hand. Detta kluriga tips underlät-
tar avmaskningsarbetet betydligt. Ofta så 
avmaskar man sina djur ute på betet. Man 
sätter upp några grindar, driver in djuren 
och ska avmaska dem. Då gäller det att få 
till ett rationellt arbete.

Det enklaste sättet är att driva in la-
gom många djur (20-�0 st) i en lagom stor 

fålla (så att man kan röra sig bland dju-
ren men de inte kan springa iväg) inne 
i den stora fållan. Sedan använder man 
sig av en avmaskningspistol med en tank 
på ryggen, de kan köpas ganska billigt. 
Som ni ser på bilden så har en märkkrita 
tejpats fast på pistolen med isoleringstejp, 
vinkeln får man experimentera sig fram 
till. Man tar tag i djuret, avmaskar det och 
ger det ett streck på huvudet, allt i samma 
rörelse. Har man lagom trångt i fållan kan 
man röra sig runt bland djuren och be-
handla alla djur på ett varv. Sedan släpper 
man ut gruppen och tar in en ny grupp i 
den lilla fållan. 

På detta sätt kan en person avmaska 
200 lamm på en timme utan några dyra 
hanteringssystem. Billigt och arbetsbespa-
rande!

Einar de Wit

Efterlysning!
Har du kommit på en praktisk eller 
billig lösning på något problem i din 
fårvardag? Ta en bild och skicka den 
till Fårskötsel så delar vi med oss av 
dina bra idéer till dina kollegor.
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