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...fortsätter vi med här! Tävlingen som hölls i 
fjol gav mycket stor respons. I det förra numret av 
Fårskötsel tittade vi på de små fårhusen som kom 
utanför prispallen. Här fortsätter vi vår fårhusresa 
runt Sverige med de större husen. Även här kan vi 
se en stor variation och mycket kreativitet.

Sveriges vackraste fårhus

En klurig detalj i fårhuset på Kristi-
ans är den frostfria vattenutkastaren 
som sitter under varje isolerad vat-
tenkopp. Det gör det lätt att koppla 
på en kort vattenslang och vattna 
tackor i lamningsbox.

Så nytt att det inte ens är målat, är fårhuset på Kristi-
ans gård utanför Delsbo. Det kommer att bli falurött 
med blå portar och vita foder.

Jenny Strandberg och Anders Persson ville ha ett hus 
som smälte in i gårdsmiljön och bygden. Takvinkeln är 
samma som på den gamla ladugården. På långsidorna 
sitter handgjorda fönsterbågar med spröjs, stora och 
små blandade för att få en levande väggyta. På sydga-
veln skall monteras ett stort gavelspetsfönster.

Måttet på huset är 17 x 45 meter. Utfodringen sköts 
med en traktorburen upprullare på en gjuten mitt-
gång i huset. I framtiden kan också en fullfodervagn 
användas. Huset rymmer c:a 200 tackor, beroende på 
lamningstidpunkt. Det totala investeringskostnaden 
hamnade på c:a 2,2 miljoner kr.

Detta är fårhuset på Gladgården i Dala-Järna. Vi har inte så mycket 
information om själva huset men vi vet att det varje sommar hålls en 
mycket uppskattad fårdag där med en massa olika hantverksaktiviteter. 
Ett mycket bra sätt att använda ett tomt fårhus!

Kjell Wiström, Lagnebrunna gård utan-
för Boxholm har skickat oss bilder på ett 
av tävlingens största fårhus. Huset mäter 
20 x 43 m och rymmer 260 Gotlands-
får. Det är byggt helt i trä, har helgjutet 
betonggolv och ett tak av kondensfria 
fibercementplattor. Stommen är från 
början avsedd för ridhus så därför är det 
högt i tak, hela 9 meter till nock. 

Inredningen består av Knarrhults-
grindar. Stolparna har nedgjutna fästen 
i golvet vilket gör att allting kan plockas 
bort vid utgödsling. Grindarna kan 
höjas vartefter gödselbädden stiger.

Hallen är indelad i 10 st stora boxar, 
de flesta 74 m2.  Varje box har en elupp-
värmd flottörvattenkopp. Utfodring 
av grovfoder sker genom att man med 
traktor ställer in hela ensilagebalar i 
boxarna. Tackorna i boxen släpps ut i 
den 4 m breda mittgången och stängs 
ut. Detta lär sig tackorna fort så det 
går väldigt smidigt. Vid utfodring av 
kraftfoder under högdräktigheten hängs 
foderrännor dit på grindarna, kraftfoder 
fodras manuellt. Mittgången används 
också för hantering av fåren, klippning, 
avmaskning mönstring mm. 

Det har funnits får på gården sedan 1967
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Ett rejält stort fårhus finns hos familjen Dufwa på Linds gård utanför 
Askersund. Efter att ha haft får på hobbynivå ett antal år byggdes detta 
hus 2006. Måtten är 22 x 78 meter och det rymmer 500 tackor med 
lamm. I dag finns 400 vita korsningstackor i huset som lammar decem-
ber till mars. Dessutom några hästar.

Huset är byggt med en stor egen arbetsinsats. Stomresningen ingick i priset 
på stålstommen men resten är gjort på egen hand. Betongväggarna är gjutna 
på plats. Taket består av kondensskyddad Plannja-plåt med ventilerad nock. 
Kondensskyddet fungerar väldigt bra men viss kondens bildas på lättbalken 
plåten ligger på. Materialkostnaden för bygget hamnade på 1,7 miljoner kr.

Utfodringen sker med en mixervagn på hemmagjorda foderbord i 
betong och plywood. Inredningen står löst vilket gör det lätt att anpassa 
byggnaden för annan produktion om man vill. Funderingar finns på att 
ersätta en del av fåren med tjurar. På gården bedrivs vall- och spannmåls-
odling på 150 ha och entrepenadverksamhet.

Benny Averpil och Helene Björk-Averpil driver Lindholmens gård beläget på naturreservatet Vallda Sandö i Halland. Gårdens Got-
landsfår drivs ekologiskt och besättningen är välkänd i avelskretsar. Betesmarkerna på naturreservatet består till stor del av havsstrand-
ängar och så kallade saltängar. På grund av det utsatta läget vid havet är fårhuset byggt i vinkel. Utanför fårhuset finns två betongplattor 
för mellanlagring av stallgödsel. Fårhuset är 435 m2 stort och har totalt kostat c:a 1,5 miljoner kr att bygga.
Alla hus på gården är byggda 1998 till 2003 förutom den gamla mangårdsbyggnaden från slutet av 1800-talet. Gården har fått Hallands 
utmärkelse för god byggnadsvård

På företaget Fjällbete i Undersåker tänker man ständigt i 
nya banor och även fårhusen är av en mycket speciell kon-
struktion. Jörgen Andersson heter en av de fritänkande 
fåraherdarna och fårhusen är av hans design. De är öppna 
runt om och rymmer knappt 400 tackor vardera.

Förra årets fårklippnings-SM avhölls i dessa hus och be-
sökare på årets förbundsstämma i Jämtland kan se husen 
med egna ögon. Mer info om fjällbete kan hittas på   
www.fjallbete.nu. Läs också mer i FS nr 8-2009.
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