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Nils och Ingrid Drakenberg 
bor på Lekeberga Gård, en 
fårgård med ca 650 tackor 
och lammproduktion året 
runt.  Till sin hjälp använder 
de både Working-Kelpie och 
Border Collie.

P
å frågan hur gården och 
djurhanteringen skulle sett 
ut om de inte haft vallhun-
darna till hjälp svarar Nils:

 –O hemska tanke! Det inte skulle 
fungera alls utan hund, allting bygger 
på att vi har hundarna till hjälp. 

Presentation av gården
Utan hundarna skulle arbetet på går-
den, som ligger i Hidinge mellan Öre-
bro och Karlskoga, att ta en väldigt 
lång tid, jämfört med idag. Nils tog över 
�980 från sin far, som också hade får 
på gården. För tio år sedan ökades få-
rantalet ut och lamm levereras till slakt 
varje vecka, året runt. Besättningen 
består av 250 Gotlandsfår, 50 renrasiga 
Texel och i övrigt av korsningstackor 
av typen Dorset/Gotlandsfår. 

Lamningen är utspridd på olika 
grupper av tackor, med lamning 3–4 
gånger om året. Principen är att så 
många djur som möjligt ska gå på 
bete. Gården brukar �00 hektar åker 
och cirka �20 hektar naturbetesmark, 
inklusive arrenden. Allt grovfoder, 
ensilage, produceras på gården, men 
spannmålen köps in. 

Lekeberga Gård säljer alla lamm 
själv. De slaktar varje vecka på ett 
lokalt slakteri och skickar ostyckade 
lamm till butik i Örebro för försälj-
ning. En del färdigstyckade lamm går 
till Stockholm. De är också med på 
Bondens Marknad, både i Stockholm och i 
Örebro och de har tillsammans med några 
andra startat en Bondens egen Butik som 
ligger ungefär 5 km från hemmet. Där säl-
jes lammkött, korv samt en del av får- och 
lammskinnen.

– Vi tar hem alla skinn efter Gotlands-
fåren, de säljer sig praktiskt taget av sig 
själva, säger Nils. I de framtida planerna 

Vallhundar - en nödvändighet på en av 
landets största fårgårdar

ingår dessutom att bygga ett eget styckeri 
på gården och att odla sitt eget spannmål.

Arbetet med fåren tar ungefär 4 timmar 
per dag för en person, men under lamning-
en arbetar både Ingrid och Nils jämt, berät-
tar de. Till sin hjälp i arbetet har Nils och 
Ingrid åtta vallhundar, tre Kelpies och fem 
Border Collies. Tre av dessa är unghundar 
som ännu inte har börjat arbeta ordentligt. 
De tycker att de båda raserna kompletterar 
varandra väldigt bra i arbetet på gården.

Familjen Drakenberg är medlemmar i 
Svenska Vallhundsklubben och de har ofta 
vallhundstävlingar på gården. De är också 
flitigt använda som kursgård, både genom 
vallhundsklubben och i privat regi. De 
bjuder in både svenska och utländska in-
struktörer för att lära ut hur man tränar vall-
hundar. För den verksamheten äger de ett 
grannhus med 8 bäddar, där kursdeltagarna 

sover över. Ingrid står för all maten (som är 
vida berömd för att vara mycket god!).

Fåren på Kungliga Djurgården
Förutom allt detta så står Nils och Ingrid 
också för fåren som betar på Kungliga 
Djurgården i Stockholm. Det innebär att 
cirka 75 tackor med lamm varje år åker 
från Lekeberga till Stockholm och fribetar 
på stockholmarnas stora friluftsområde, 
Djurgården. Det är en yta på sammanlagt 
�00 hektar utan stängsel som ska betas och 
gräset ska hållas kort. Betesperioden är från 
början på maj och �7 veckor framåt. 

Fåren betar lösa utan 
stängsel i två pass under da-
gen, morgon och eftermid-
dag, 5 timmar åt gången, 7 
dagar i veckan. Under betet 
går de fritt och passas av en 
herde med hund. 

– Korsningstackor läm-
par sig bäst för denna typ av 
betning på grund av deras 
betesteknik.

Herdarnas vallhundar 
håller fåren på plats och flyt-
tar dem från och till uppsam-
lingsfållorna, där de får vila 
och idissla. Varje herde har 
2–3 hundar, men använder 
inte alla hundar samtidigt. 
Det gäller att ha en hund i 
reserv om något skulle hän-
da med hunden eller fåren. 
Under säsongen byts 4–5 
herdar av med arbetet, och 
de använder sig alla av Bor-
der Collie, förutom när Nils 
är där och använder någon 
av sina Kelpies.

Nils köpte sin första 
vallhund i samband med att 
han tog över gården �980. 

– Det bara blev så att 
det råkade bli en Kelpie, 
eftersom jag kände en som 
hade en sådan. Allteftersom 

tiden gick blev han sugen på att även pröva 
Border Collie och nu har han alltså båda 
hundraserna. Ingrid har också 4 hundar, de 
är alla Border Collies. Nils och Ingrid tränar 
sina egna hundar, men i det dagliga arbetet 
använder de även varandras.

Hundarna används till allting på gården. 
Det är alltid med minst en hund i arbetet. 

Ingrid Drakenberg och KelpienWhoopie på fyrhjulingen.

Foto: Karin Söderberg.
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När storbalar ska ställas ut hjälper hunden 
till att hålla undan djuren, det kan då röra 
sig om så mycket som 250–300 tackor som 
ska hållas bort. När djuren flyttas mellan 
beten och när de lastas på transporter är 
hunden självklar. I sorteringsfållan är hun-
den ovärderlig. 

– Den ”sköter kösystemet” och ser till 
att djuren rinner i en jämn ström genom 
hanteringsfållan. Kraftfoderutfodringen är 
en omöjlighet utan hund, säger Nils.

Skillnader på hundraserna
Vilken ras som användes för vilket arbete 
anser Nils beror väldigt mycket på indivi-
den och inte rasen. 

I utomhuslamningen använder de till 
exempel bara en av Ingrids Border Collies. 
Eftersom de har mycket problem med korp 
kör de ut med fyrhjulingen och en djurkär-
ra, samlar in tackor med nyfödda lamm och 
stallar in dem i boxar några dagar. Då är 
BC-tiken bäst eftersom hon är duktig på att 
ställa får, om det skulle vara svårt att fånga 
in den nylammade tackan.

Annars har hundarna oftast samma ar-
betsuppgifter oavsett ras. Men om Nils är 
tvungen att välja så föredrar han Kelpie vid 
storbalshanteringen och en Border Collie 
när det ska utfodras kraftfoder. Kraftfoder-
hanteringen kräver en tuff hund eftersom 
Nils eller Ingrid går som en ”plog” genom 
tackflocken tillsammans med hunden när 
kraftfodret hälls ut. Kelpie är inte riktigt läm-
pade för den sortens arbete, menar han.

– Den vill mer jobba ut runt omkring 
flocken.

Vid hanteringsrännan delas arbetet upp 
så att det är Border Collien som matar på 
djuren in i rännan och Kelpien som tar hand 
om utbrytningsförsöken i bakgrunden.

Både Nils och Ingrid är överens om att 
Kelpie är mer påpasslig när det gäller att 
hålla ihop eller hålla bort djur. Ingrid för-
klarar det med att Kelpies är avlade för att 
arbeta på stora flockar och att arbeta mera 
självständigt. 

– De arbetar mera på instinkt och med 
mindre lydnad. De är mjukare i sitt arbets-
sätt och deras bett är också generellt sett 
mjukare, säger hon.

Border Collien är en tuffare hund som 
är mera styrbar. Den jobbar bättre i trånga 
utrymmen och är bättre än Kelpien på att 
hantera trilskande djur, då det behövs mer 
kraft i hunden. Däremot ser Nils ser ingen 
skillnad i fårens beteende beroende av vil-
ken hundras han använder.

Hur hitta en bra hund?
Ingrid berättar att när hon ska köpa en Bor-
der Collievalp, så vill hon se föräldrarna i 
arbete, helst redan som unghundar. Detta 
eftersom hon letar efter föräldradjur som 
har mycket naturligt och det är lättare att se 
innan hunden är färdigtränad. När hon sen 
väljer tar hon helst en valp som inte utmär-
ker sig för mycket åt varken det ena eller 
andra håller. Ingrid och Nils har tidigare fött 
upp några kullar själv, men tycker inte att 
hon har någon lämplig avelstik just nu.

Vad gäller Kelpie säger Nils att det har 
blivit allt svårare att få tag i bra hundmate-
rial. Aveln har blivit för snäv i Sverige och 
hundarna har blivit väl mjuka mot djuren. 
För att få tag i en valp som kan bli en bra ar-
betshund krävs bra kontakter, menar han. 

– För att lyckas med sitt första inköp 
behövs en mycket god portion tur. Det är 
mycket lättare att hitta en bra BC-valp än en 
bra Kelpie-valp, säger Nils. Det tycker han 
är synd eftersom han uppskattar Kelpien i 
arbetet. 

Träningen
Nils tar med den unga Kelpien ut i praktiskt 
arbete vid ca � års ålder.

– En Kelpie går inte att ”tokträna”, då 
tappar den lätt sugen och kan försvinna ut, 
bort från fåren, berättar han. Därför väljer 
han ofta att träna Kelpien “ute på fältet” allt 
eftersom.

Border Collien är lite tvärt om. Den kla-
rar av, och kräver, oftast mer träning. Däri-
genom blir de lydigare och därmed mer 
styrbara. 

– Men målet är att hitta en valp som har 
mycket naturligt och därmed inte kräver 
oändlig träning, som inte biter för hårt och 
som det går att ta med till fåren rätt så tidigt 
för att ge den erfarenheter, säger Ingrid.

När unghunden tas med ut i arbetet 
måste Nils och Ingrid vara väldigt fokuse-
rade på den och se till att den varken lär 
sig ofog eller får dåliga erfarenheter. Det är 
båda överens om. De är också överens om 
att den tid de lägger på att träna upp sina 
hundar är väl värt besväret. De skulle aldrig 
vilja vara utan dem och det arbetet de gör!

Anna Christiernin

Det blev fel tel nummer till SVaK´s 
valpförmedling i förra numret därför 
tar vi med detta igen:
Svenska Vallhundsklubben finns på: 
www.svak.se , där finns båda raser-
na beskrivna.
Valpförmedlingen finns på:  www.
vallreg.svak.se under fliken ”Hun-
dar” eller på tel  0294-300 47
Svenska Working Kelpie Klubben  
www.eldars.it/swkk/ klicka på valp-
förmedling. Tel 023-228 47

”De Kelpies som nämns i artikeln är 
av rasen Working Kelpie, inte Aus-
tralien Kelpie. Working Kelpie avlas 
på sina vallningsegenskaper och får 
inte ställas ut, men kan delta i alla 
andra officiella tävlingar. Rasen re-
gistreras i Svenska Kennelklubbens 
AS-register under rasnamnet austra-
lian stock dog/working kelpie. ”

Kelpiena Don och Whoopie håller bort få-
ren i fårhuset. Foto: Erik Drakenberg.

Bordercollierna Cissa och Dell hjälper till med utfodring av kraftfoder Foto: Karin Söder-
berg.
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