Gotländska fårhus
Veckan innan stämman på Fårö i maj
anordnade Länsstyrelsen i Västra Götaland en bussresa på Gotland i fyra dagar
för intresserade nöt- och fårägare.

E

veckan. Ströbädden stiger heller inte så mycket, på sin höjd 25
cm på en säsong. Vattenkopparna och saltstenarna har också
flyttat ut, då behöver man inte oroa sig så mycket om det skulle
börja läcka någonstans, som Elof uttrycker det.

tt antal intressanta gårdar med nöt och fårpro
duktion besöktes för att få ny inspiration till att
utveckla sitt företag. Lammproducenten Andreas
Snygg hade på Fårskötsels uppdrag med sig ka

meran och zoomade in på intressanta lösningar och detaljer vid
de olika fårgårdar som besöktes. Detta ska inte ses som kom
pletta gårdsreportage utan just som intressanta detaljer som an
dra kan ta efter.

Enkel ingång
På Nors testar man en ny variant av lamningsgrindar från Knarr
hult. Boxarna står permanent uppställda längs med långsidan,
på så vis sparar man mycket bärande i lamningen. Ingångarna
består av en plyfaskiva som löper i två u-profiler som en giljotin.
Det gör det väldigt enkelt att släppa in och ut djuren.

Rationellt på Nors
Elof Nilsson och Maud Fyrenius på Nors gård i Hall på nordväst
ra Gotland har byggt ut sina fårhus och med det fått det riktigt
rationellt. Båda fårhusen har fått ett utbyggt snedtak på ”Got
ländsk” vis med självbärande plåt. Ytterst längs hela långsidan
ligger foderbordet som fylls med en mixervagn. Husen är upp
delade i avdelningar som rymmer 25 till 30 tackor per avdelning.
Golvytan under snedtaket skrapas två till tre gånger i veckan
med lastmaskin och ytan inne i fårhuset används endast som
liggyta. Det är just i det dagliga rutinarbetet som den stora ar
betsbesparingen ligger. När gödseln ska skrapas drivs djuren in
i fårhuset, grindarna fälls åt sidan och det är fritt fram att köra
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med lastmaskinen. Vid ströning med halm är det tvärt om, dju

Arbetsglädje

ren drivs ut på skrapytan, grindarna inne i huset öppnas och

Maud och Elof är väldigt nöjda med tillbyggnaderna på gården.

storbalar med halm körs in med lastmaskinen. Eftersom mycket

Arbetsförbrukningen har minskat och arbetet har blivit roligare,

av gödseln hamnar ute behövs inte så mycket halm som förut.

tycker de. På Nors finns det 250 Gotlandstackor och några lei

På vintern strös bara var tredje vecka, i lamningen en gång i

cesterfår.

8

Nr 5•2008

Vindskydd
Hos Emma Rosenmüller i Barlingbo fanns en liknande utbygg
nad med foderbord som i Nors. Emma hade satt upp plyfaskivor
som foderbordsgrind vilket fungerade bra. De bryter också vin
den på ett effektivt sätt.

Delad glädje
Man gjorde också ett besök hos Kjell Nilsson på Graute gård
i Hejnum. Där fanns denna enkla lösning för vattenkopparna.
Uppvärmda vattenkoppar är ganska dyra så på detta sätt kan två
fållor dela på en vattenkopp. Denna konstruktion är dock inte
helt lammsäker. Läs mer om betesprojektet i Hejnum på annan
plats i tidningen.

Giljotindörrar
Det är alltid besvärligt att få fast hängda dörrar att fungera till
sammans med en växande ströbädd. Emma har satsat på giljot
indörrar som så att säga växer med uppgiften. En plyfaskiva som
löper lodrätt i spår fungerar alltid. Fäster man ett rep i överkant
som löper över ett block blir dörrarna lätta att manövrera.

Förflyttning
Hos Pontus Wiman på Högklint utanför Visby lyckas man med
bedriften att få Gotlandsfår att lamma i december. Tackorna
lammar i ett hus och flyttas sedan till ett annat hus. Vid flytten
används denna transportbur som flyttas med pallgafflar på las
taren. Smidigare och lättare att lasta än en vagn. Ännu stadigare
blir det om man svetsar fast lastarfästen direkt i buren.
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Rejäl transportvagn
Det går åt rejäl transportkapacitet på en stor fårgård. På Buttle
Nygårds har man byggt om ett lastbilssläp till fårtransportvagn.
En hydraulmanövrerad bakläm underlättar arbetet.

Smarta lamningsgrindar
Hos makarna Bonnevier fanns dessa finurliga hemsnickrade
lamningsgrindar i stor mängd. Som synes går de att haka ihop
utan hjälpmedel, man kan bygga ihop dem i långa rader utan att
behöva lösa rör eller remmar. Mycket smidigt!
Lamm och Bi
Annette och Dan Bonnevier i Buttle har 600 Gotlandstackor och
50 bisamhällen. Man förädlar alla skinn och all ull på gården till
vackra och användbara saker. Bina levererar honung och bivax
som man gör olika typer av ljus av. På sommaren betar hälften
av djuren ute på Stora Karlsö.
På gården finns ett enkelt fårhus byggt av telefonstolpar. En
intressant detalj är att istället för vindväv som används i många
fårhus så finns här en ny typ av perforerad plåt. Plåten släpper
igenom lika mycket ljus och luft som väven men är betydligt sta
bilare. Den sätts inte heller igen lika lätt av damm som vindväv.
På bilden syns det att ljusgenomsläppet är utmärkt.
Foto: Andreas Snygg, Text: Einar de Wit

En guldhög på gödselstaden!
Andreas Snygg på gården Ruta Kvarn i Västergötland är en fårägare som gillar att
räkna på det mesta. I takt med att lantbrukarnas insatsvaror stiger i pris så ökar också
värdet av fårens gödsel.

P

riset på fosfor och kalium har stigit våldsamt på bara några år. Andreas har låtit analysera gödseln efter sina får för att få
reda på innehållet av fosfor och kalium. Med dagens konstgödselpriser så är gödselhögen efter Ruta kvarns 350 tackor
värd 107 000 kr! Räknat på annat sätt innebär det 200 kr per producerat lamm eller 10 kr/kg! Tänkvärt!

Not: Innehållet av tillgängligt kväve i ströbäddsgödsel är svårt att kalkylera med. Det beror mycket på hur brunnen gödseln är och
hur den sprids. Eventuellt kvävevärde kommer utöver ovanstående siffror.
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