Får som levebröd
Den här sidan är tänkt att handla om hur man håller får i lite större skala än för bara husbehov.
Hur man blir fårbonde helt enkelt... ; )

Som nybörjare ska jag nu dokumentera vad jag gör/gjort:

Småskalig fårskötsel
Investering/förberedelse
Eftersom får är flockdjur skaffar jag 4 stycken får. Tre känns som ett minimum och då har jag ett extra
utifall jag skulle bli av med ett.
De är alla dräcktiga och det innebär att jag efter lamning kanske har över tio får.
I mitt fall är det gutefår.
Syftet är: Sällskap, förskönande av landskap, ull, kött och skinn, kanske vill någon experimentera med
fårmjölk. Inget storskaligt enbart för att lära om självhushållning.
Jag betalar 1500:- per får.
Jag har laddat ner blankett från länstyrelsen och ansökt om produktionsplatsnummer.
Byggnad
Jag har byggt ett fårstall av spillvirke med en ramstruktur av eget fällda trädstockar. Några trädstockar är
nedgrävda för att skapa stabilitet. Dessa brände jag i botten för att de inte ska ruttna så fort.. Golvytan
mäter 20 m2.
Taket är skivor av glasfiber (begagnat). Taket mäter 36 m2 och är lutande som ett stort friluftsvindskydd
ungefär. det vilar på kraftiga slanor, nog att klara av snötyngd.
Jag har avdelat ca 7 m2 till att ha förvara extra golvhalm samt foder och annat.
Jag har alltså rätt enligt lagen att ha ca 10 får (1.2 meter per får).
Jag har alltså gott om plats och kan vid lamning avdela ca 2m2 för tackan.
En plats jag kan hålla lite renare.
Golvet är jord som jag lagt ett tunt lager grus på (jag har stampat detta).
Jag har grävt ner dränering där jag tror det kan bli fuktigt.
Hägn
Jag har hägnat in ca 1000 m2. Det är i direkt anslutning till fårstallet och alltid öppet för fåren.
Stolpar har jag tagit ur egen skog, bäst är att ta en, ek, tall eller gran.
Jag har bränt dem 30 cm upp för att de ska stå emot röta längre.
De sitter med 4 meter emellan och grävre i hörnen.
Stängslet finns att köpa på t ex JULA för 8:- metern (2012)
Jag köpte begagnat av bonde för ca 1-2:- metern (fick hämta det själv)
1:- /m är skrotvärdet.
Vakta
Lo, räv, rovfåglar och varg gillar att äta får, speciellt när de är små.
Om jag vet att det finns rovdjur i närheten tänker jag stänga in dem vid mörkrets inbrott.
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Får som levebröd
Jag har en hund som jag ska lära sova (vaktaa) med fåren.
Jag börjar med att sova med dem tillsammans med hunden. Halmskullen blir utmärkt säng för hunden och
mig.
Då kan jag också lära mig fårens beteende och vanor.
Mata

Mina 1000m2 bete är nog precis så det räcker åt fyra/fem får, kanske lite snålt.
Betet är förmodligen gansla svagt då det inte blivit omsått på några år.
Jag köper ensilage från köttbonden intill. Det ska de få vintertid och som stöd matning vid behov.
Jag avser byta betesmark varje säsong och kanske rotera mellan.
Jag har en av-delning i fårstallet som avgränsas med 4 längsgående plankor, den andra nedifrån ska jag ta
bort så de kan sticka ut huvudet och där få mat och vatten.

fortsättning följer
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