
Översikt av djur att börja med

Samla kortfattade tips om enkla djur samt deras tydliga för- och nackdelar här. Fyll gärna på och utveckla
+ och - för djuren.

Denna sida ska inte konkurrera med de artspecifika sidorna, snarare fungera som en hjälp att hitta rätt vid
valet av första art eller första två arterna att börja titta lite mer noga på. Tänk dig att en okunnig bekant
som nyss flyttat till ett ställe på landet frågar dig om vilka djur hen ska börja med och varför. Försök
kortfattat beskriva ditt svar. Det ska alltså vara djur som är enkla att hantera och som ger mycket nytta
tillbaka. Vill någon ta på sig att rangordna djuren (enklast först) så gör gärna det men motivera på något
sätt.

Fåglar
Höns
+ Ger ägg
+ Äter rester
+ Kan gå ute och käka allt möjligt.
+ Kan ätas om man tar dem unga.
+ Kräver lite skötsel och ringa köpefoder.

Gäss
+ Köp daggamla gässlingar på försommaren och spara dem till slakt på hösten, man
slipper dem på vintern.
+ Annars är de så stora att slaktkroppen kan vara svår att få in i ugnen.
+ De kan gå ute och äta.

+ Växer bra på bete.
+ Ger man dem kraftfoder på hösten så blir de stora med rejält med mat.
+ De är mycket uppmärksamma och nyfikna
+ Äter mindre än ankor
+ Slutgöds bra på havre,fallfrukt och potatis/morotskal.
+ Kräver inte mycket.
+ De kan inte ta sig förbi enkla staket då de varken flyger eller hoppar något vidare.
- Äter mycket
- Skiter mer
- Somliga är skräniga
- Skräpar ned
- Inte mycket mat på vissa raser eller exemplar.
? Äggen, är de fantastiskt fina, goda och stora?

Myskankor
+ Roliga och lugna
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+ Förökar sig bra själv (åtminstone 2:a, 3:e kullen en hona får brukar hon klara själv)
+ Äter mördarsniglar
+ Enkla krav på boende och mat
+ Mörkt, inte så fett kött som vanlig anka
- Svåra att stängsla, klättrar och flyger
- Skiter mycket, de bör inte få gå direkt utanför husdörren
- Svåra att plocka
- Köttet kan bli torrt om man tillagar fel

Vaktlar
+ Äter lite
+ Könsmogna vid 6 veckor
+ Ger ägg och kött.
+ Äggen kan säljas dyrt som delikatess eller ersätta hönsägg till hemmet(krävs lite fler bara ...)
+ Kräver lite plats
+ Tysta bortsett från tupparnas prillande "gal"...
- krävs två slaktkroppar för att mätta.
- krävs några ägg till pannkakssmeten

Bin
+ Behöver bara matas en gång om året.
+ Behöver aldrig mockas
+ Ger flytande guld som är en stenhård bytesvaluta
+ Man behöver ingen betesmark, behöver inte ens bo på tomten om man inte vill
- Sticks
- Kräver utrustning för några tusen kr för att komma igång
- Svårt att få dem att överleva första vintern om man inte läser på ordentligt eller går
kurs

Kaniner
+ Ger kött
+ Ger skinn
+ Avelsdjur kan bo ute om vintern
+ Kul djur till aktiviteter som kaninhoppning
+ Lättare att slakta än fjäderfä
+ Finns många olika typer efter smak:

• lantraser + fodereffektiva,
• kött/utställningsraser + snabbväxande +utställningshobby
• dvärg/utställningsraser (+ kräver lige utrymme + fodereffektiva + utst hobby + livdjur kan säljas

dyrt),
• angora + ull + utställ

- Behöver hållas i burar.
- Behöver fodras, hö och lite andra växter som kan samlas på sommaren funkar dock
bra.

Dvärggetter
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+ Ger ingen mat men mjölk.
+ Kan ge skinn.
+ Inte lika svåra att hantera som stora getter.

+ Allätare.

- Allätare, inklusive husväggar, träd och buskar man vill ha kvar.

- Svåra att stängsla (rymningsbenägna).
- Luktar illa
- Väsnas

Får
Nybörjare skaffar ofta får i tron att de är enkla att ha hand om, resultatet blir alldeles för ofta mindre
välmående djur, magra får (eller feta får med för lite muskler), får med parasiter, dåliga beten mm.
+ Ger kött.
+ Ger ull.
+ Kan ge päls.
+ Kan ge mjölk.
- Svåra att stängsla (rymningsbenägna).
- Luktar illa
- Väsnas

Gris
+ Äter allt möjligt.
+ Ger rejält med kött.
+ Kan bo ute året om.
- Kräver hyddor för uteboende, annars grishus.
- Kräver tillskottsfoder?
- Allätare = äckligt skit.
? Hur stängslar man dem?
? Hur kul är det att slakta dem?
? Blir man fäst vid dem?
? Vad kräver de för skötsel i övrigt?

Hund
+ Hjälper till att vakta.
+ Hjälper till att hålla reda på andra djur.
+ Sällskap.
- Kräver mycket skötsel och promenader.
- Ger ingen mat.

Undersidor:
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