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Fårnäringen i Sverige 
har under en tid inte va-
rit särskilt intressant att 
investera i på grund av 
den svaga lönsamheten. 
Detta har bland annat bi-
dragit till att det saknas 
byggnadsråd för utform-
ning av moderna fårstal-
lar. Idag är produktionen 
på frammarsch och det 
fler som är intresserade 
av att bygga för lamm-
produktion. Hushållnings-
sällskapet i ABCD län och 
i Värmlands län har med 
finansiering från Jord-
bruksverket tagit fram en 
skrift som syftar till att ge 
tips och råd till de lantbru-
kare som vill bygga om 
eller bygga nytt för får.

En bra byggnad för lammpro-
duktion har tillräcklig ventilation, god 
belysning, en planlösning som tillåter 
lämplig gruppindelning, flyttning och 
hantering av djur. Mekaniska hjälpmedel 
och en bra planlösning underlättar tunga, 
dagliga arbetsmoment som utfodring och 
ströarbete. Byggnaden kan gärna vara oi-
solerad och hållas mycket enkel med löst 
monterad inredning på ströbäddarna. 

Bygga om?
Finns det befintliga byggnader på går-

den som kan passa för lammproduktion 
kan det vara ett bra alternativ framförallt 
för mindre besättningar. Det är ofta bil-
ligare att bygga om befintliga byggnader 
än att bygga nytt. Nackdelen är att man 

är låst till befintliga mått i bygganden och 
man kan få lov att kompromissa en del. 
Ett annat problem är att de ofta är svårt 
att bygga ut om man skulle vilja utöka 
besättningen. 

I en isolerad byggnad som t.ex. en gam-
mal ladugård behöver man nästan alltid 
använda fläktventilation. Att bara ha dör-
rar och fönster öppna är praktiskt taget 
aldrig tillräckligt. En annan konsekvens 
med öppna dörrar eller fönster blir att 
luften tar den lättaste vägen genom byg-
ganden och vissa delar blir oventile-
rade. Tilluften ska vara jämnt fördelad i 
byggnaden. I gamla ladugårdar kan man 
många gånger använda befintlig inred-
ning som foderbord och räls för foder-
vagn som underlättar arbetet och kanske 
inte skulle ha investerats i annars. Något 
som också är viktigt att tänka på innan 
man börjar bygga om en befintlig ladu-
gård är att man ska kunna gödsla ut med 
t.ex. en minilastare. 

En oisolerad loge kan passa bra för att 
hålla får men väggar och stomme behö-
ver skyddas från gödseln och det är bra 
att ta upp rejäla ljusinsläpp eftersom det 
annars blir ganska mörkt i byggnaden. 
För att få en bra ventilation kan man be-
höva öppna upp i nock och takfot för att 
få tillräcklig rörelse på luften. 

Bygga nytt?
Nybyggnation är oftast dyrare än att 

använda en befintlig byggnad, men man 
kan och andra sida få till en rationell och 
bra djur- och arbetsmiljö. Om man tittar 
på en bidragskalkyl för lammproduktion 
är arbetet en stor utgiftspost, i ett nybyggt 
fårstall kan man ofta få ner antalet arbets-
timmar. 
Fårstallar av maskinhallstyp (oisolerat 
med fyra väggar) har en bra alternativ-
användning om man skulle sluta med 
lammproduktionen. De byggs helst med 
väggar av gles träpanel eller täta väggar 
med vindvävspartier och nocken lämnas 
öppen för ventilationen. Väggarna ska 
vara täta minst ca 1,5 m i nederkant för att 
förhindra drag på djuren. Plåttak bör kon-
densskyddas för att det inte ska droppa 
på djuren. Ordentligt tilltagna ljusinsläpp 
ger en ljusare och trevligare arbetsmiljö 
och ljuset är nyttigt för djuren. I vissa 
kommuner krävs att man måste ha gju-
ten platta under ströbäddar för får, andra 
kommuner kan tillåta en grusad yta. 

En byggnad med tre väggar och en öp-
pen långsida är en enklare variant av 
fårstall som är billigare än maskinhallsty-
pen. Den ska placeras så att öppningen 
vindskyddas och gärna ligger i söderläge. 
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Väggar och tak utformas som i maskin-
hallstypen. Den här typen av byggnad ger 
direkt solbestrålning av djuren och kan 
därför bli godkänd av KRAV som utelik-
nande förhållanden. 

Växthus kan också användas som fårstall 
men de måste vara anpassade för djur 
med bl.a. plast klassad som svårantänd-
lig. I växthus kan det bli mycket varmt 
under soliga dagar, därför är ventilatio-
nen mycket viktig. Luftintag behövs längs 
långsidor och gavlar och man behöver 
kunna öppna upp till korsdrag varma 
dagar. Fåren bör tas ut på bete så tidigt 
som möjligt för att undvika att de är inne 
under varma vårdagar, har fåren tillgång 
till rastgård är det ett bra alternativ. Kon-
struktionen tål inte belastningar av häng-
ande utfodringsanläggningar eller dylikt. 
Växthus är lite billigare att bygga än ma-
skinhallsbyggnader, men de har högre 
underhållskostnader och har inte lika stor 
alternativanvändning. 

Innan du bygger
Enligt Djurskyddsförordningen ska 

djurstallar förprövas vid nybyggnation, 
ombyggnation och tillbyggnation om an-
talet vuxna får på fastigheten efter bygg-
nadsåtgärden är 20 stycken eller fler. 
Till förprövningen behövs ritningar och 
ifyllda förprövningshandlingar. När man 
bestämt hur man vill bygga är vinsten är 
stor med att gå ut till flera firmor och frå-
ga pris. Till förfrågan är det viktigt att ha 
ett ordentligt förfrågningsunderlag som 
beskriver hur byggnaden ska se ut, vilka 
krav som ställs på byggnaden, konstruk-
tion alternativt önskad funktion. Det ska 
även innehålla administrativa föreskrifter 
om ansvarsfördelning, betalning, tider 
mm. Ett fast pris är oftast att föredra vid 
lite större uppdrag eftersom man då vet 
var slutnotan hamnar. 

Utrymmen och inredning
Vårlamm är den mest utrymmeskrä-

vande uppfödningen där lammen går på 
stall ända tills de är slaktmogna, 3,4 m2 
ströbädd per tacka med två lamm krävs. 
Vid höstlammsuppfödning när tackor 
med lamm släpps ut på bete innan lam-
men väger mer än 15 kg krävs 1,9 m2 

per tacka med lamm. Måtten gäller för 
konventionell uppfödning. I eller i nära 
anslutning till fårstallet ska det finnas ett 
uppvärmningsbart utrymme dit man kan 
ta sjuka djur. Utrymmen behövs också för 
bl.a. klippning och vägning i byggnaden 
och det är bra om det finns gångar intill 
varje box för att underlätta tillsyn, flytt-
ning och annat arbete med djuren. För 
ekologisk KRAV-ansluten djurhållning, 
krävs utevistelse för djuren under stall-
perioden. Vid utevistelsen behövs skilda 
rastfållor för tackor utan lamm och tackor 
med lamm för att undvika problem med 
bl.a. parasiter.

I kalla byggnader är det nödvändigt 
med eluppvärmda vattenkoppar eller 
cirkulerande förvärmt vatten. Lösa grind-
system som ställs på bädden fungerar ut-
märkt och är bra för flexibiliteten i stallet 
med varierande gruppstorlekar och be-
hovet att ändra gruppindelning före och 
efter lamning. Fåren ska ha en ätplats var 
om man utfodrar en begränsad mängd fo-
der t.ex. kraftfoder och inte har kraftfode-
rautomater. En ätplats längs ett rakt foder-
bord ska vara 45 cm bred för en dräktig 
tacka eller tacka med lamm under 15 kg. 
Liten ätbredd per tacka vid foderbordet 
försämrar pälskvaliteten eftersom djuren 
då gnuggar sig mer mot varandra. Tänk 
på att en rationell utfodring med t.ex. fo-
derräls, bandfoderfördelare eller balrivare 

spar mycket tid och arbete. 

”Byggnader för lammproduktion” kommer 
finnas för beställning från HS ABCD-län, 
018-560400 eller från Jordbruksverket. 

Stina Stabo –husdjursrådgivare och Stina 
Norrbom – byggnadsrådgivare och pro-
jektledare
Hushållningssällskapet i ABCD-län.
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Treväggshus på Röskusten. Foto: Stina Norrbom. 


	Fårskötsel nr 1 2005

