
FÅRÅRET
ÅTERKOMMANDE HÄNDELSER

OKTOBER TILL APRIL – ALLA FÅR ÄR PÅ KÄLLVIKENS GÅRD 

Daglig fårskötsel  
Utfodring enligt särskilt schema, rengöring av vattenkoppar, kontroll av djurens  

hälsa och vid behov strös halm på bäddarna.
Övriga händelser  

Klippning och klövvård av alla djur sker i slutet av februari. Tackorna gasbrandsvaccineras  
2 – 3 veckor före lamning och träckprov tas på 6 tackor ca 1– 2 veckor före lamning.  

Om parasiter upptäcks i provet ska alla tackorna avmaskas innan utsläpp från lammboxen. 
Även baggarna avmaskas innan flytt till sommarbetet.

Lamningsperiod  
Mellan början av april till början av maj bevakas lamningen dygnet runt. Vartefter lammen  

föds, flyttas tacka med lamm till enskild lammbox där påfyllning av foder och vatten behövs 
minst 4 – 5 ggr/dag. Regelbundet strös halm i lammboxar och i ligghallen för att minska risk  
för juverinflammationer. Om någon tacka får juverproblem och juvret inte går att få igång,  

måste lammen flaskmatas 4 – 6 ggr/dag, till dess de lärt sig att gå på lammbar.  
Vid juverinflammation ska kraftfodret tas bort och veterinär tillkallas. Vägning och märkning  

av lammen sker i lammboxen innan utsläpp till välkomsthagen.
Fåren till sommarbete  

Baggarna flyttas till sommarbete i början av maj och tackorna med lamm flyttas till  
sommarbeten lite senare under maj. Före flytt till sommarbeten får alla tackor, baggar och 

lamm fästingmedel och alla lamm vägs igen för att kontrollera att de ökat i vikt.  

MAJ TILL SEPTEMBER – FÅREN PÅ BETE I OLIKA HAGAR PÅ BLIDÖ 

Daglig tillsyn av fåren
Under maj till september räknas alla djuren och friskt vatten fylls på dagligen. Tackornas juver 
kontrolleras extra noga de första månaderna. I juli tas träckprov från 6 lamm. Alla lamm flyttas 
från sommarbete till gården dagen före mönstringen som sker i augusti. I samband därmed 

åtskiljs tack– och bagglammen och får gå i olika hagar fram till slakt.   
Tackor och baggar till gården  

Alla baggar och tackor körs hem till gården mellan slutet av september – mitten av oktober, 
allt beroende av väderförhållandena. Dessförinnan rengörs och halmas djurens vintervisten. 

Klippning och klövvård i oktober och sortering av ull.    

SLAKT OCH LEVERANS AV KÖTT  
Lammen vägs ett par gånger innan varje slakttillfälle. De lamm som är slaktmogna samlas ihop. 
Tacklamm i stora fårhuset och bagglamm i hästkojan vid vägen. En transportör hämtar lammen 

och kör dem till slakteriet utanför Uppsala. Hämtning av köttlådor och helfall från slakteriet,  
inpackning i kylbil och transport till kunderna på utlämningsställen i Stockholm, Norrtälje och 

på Blidö. Efter beredning levereras skinnen till gården för försäljning. Baggen släpps in till  
tackorna i november och tas åter till “baggvistet” i december – januari.


