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DJURHÅLLNINGSPLAN  2016 - 2020, får                                                                      
 
 

1. BESÄTTNINGEN består av 

     ____ st avelstackor   ____ st baggar av raserna 

      tackor    □ texel □ finsk lantras  □ ålandsfår □ oxford □ gotlandsfår  □ dorpet 

                     □ texelx lr   □ __________ x __________  □ __________ x __________   □treraskorsning   

     baggar    □ texel □ finsk lantras  □ ålandsfår □ dorset □ oxford □ raskorsning □ annan _______ 

     brukssyfte □ köttproduktion  □förädlade köttprodukter  □ avel □skinn □ull  □ hantverk    
 

 1.1 Under avtalsperioden har hondjur inköpts □, inga avelstackor inköpta □ 

   □ bagge, ras __________ inköpt från _______________________________år _______     □ eko     

   □ bagge, ras__________ inköpt från ________________________________år_______     □eko                                  

      □ bagge, ras__________ inköpt från ________________________________år_______     □eko  

         
1.2 Rutiner vid installning och utfodring. 

Lamningen är planerad □ till perioden  ________________________  □ som året-runt-lamning.   

Målet (orsaken) är___________________________________________________________________________ 

 □ för högre lammproduktion används ______________ som flushing-foder före betäckning.  

Fåren delas vid installningen i  ___  grupper enligt __________________________________.   

□ ingen indelning sker före lamningen 

□ Efter ca ____ månaders dräktighet görs nya grupper enligt förväntat antal lamm. □  Ultraljudscanning används. 

 
Morgonutfodringen börjar ca kl. _____ och kvällsutfodringen kl. ______  

Som grovfoder under lågdräktigheten används __________________________. □ foderanalys gjord.  

Daglig åtgång ca ____ balar.  

Under högdräktighet och efter lamning ges _____________________________. □ foderanalys gjord.  

Daglig åtgång ca ____ balar.    Vikt per bal hö ca _____  kg, ensilage ca _______ kg.  

□ Dräktiga tackor får __________________som tillskott. Mängd ___________________________.  

□ Digivande tackor (med många lamm) får ___________________som tillskott. Mängd ____________________. 

□ Tackorna får inget tillskottfoder utöver bra grovfoder.  

□Lammen har tillgång till lammgömma och serveras där ____________,__________ och _____________.  

Mineraler ges i form av _________________(namn). Saltsten  □ och vitaminer □ används. 

 
1.3 Betesplanering tackor (vid behov på separat bilaga) 
 

1.4 Betesplanering bagglamm 

Baggarna avskiljs från tackorna vid ______ månaders ålder.  

Tillskottsutfordring med ensilage från _________________. 

Tillskottsutfordring med spannmål från ________________, giva ca  _kg/lamm. 
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1.4. Rutiner runt lamningen 
 
Skötaren gör lamningskontroller ____ggr per dygn efter att lamningen startat upp.  

Tackorna avskiljs tillsammans med sina lamm □ om behov finns    □ alltid.     □Juverhälsan kontrolleras. 

Har tackan för många lamm i förhållande till sin mjölkproduktion  

□ ges mjölkersättning som tillskott medan lammen går kvar med mamman 

□ avskiljs något lamm till en egen grupp och ges enbart ersättning □ sex veckor     □ åtta veckor  

Som lammersättning används ________________.   □ Lamm har skickats som icke-ekologiska ifall 

omställningstiden efter att ersättning slutat ges varit mindre än sex månader.  

 
1.5. Skötsel av sjuka djur samt övriga skötselrutiner 
 
Sjuka djur och djur med dålig matlust ges ______________________________________   som aptitretare.  

□ värmelampa används för sjuka djur.  

Förekomst av tarmparasiter kontrolleras genom _____________________ och förebyggs genom _________ 

____________________________. Vid konstaterat angrepp behandlas djuren med ___________________ 
efter kontakt med veterinär. 
 
Tackorna klipps _____ ggr/år, före/i ________________ och _________________. Som hjälp vid klippningen 

används _____________ . I samband med _________________ ses  också klövarna över. Ullen tas tillvara och 

sänds till _____________________.   

□ lammen vägs vid födseln     □ lammen vägs vid avvänjning        □ lammen vägs inför slakt 

□ slaktkvaliteten bokförs 

1.6 Förändringar inplanerade under avtalsperioden , se bilaga                                       □ja                 □nej 

      

1.7. Deltagande i verksamhet   

Företagarna deltar i maedi-vissnaprojektet och ansvarar för att bibehålla/förbättra sin Maedi-vissna-status.  

Gården har följande MaediVissna-status                                                                   □M1    □ M2    □ M3 

Gården är med i det svenska fårhälsoprogrammet                                                                □ja                 □nej 

Gården är medlem i ålands fåravelsförening                                                                          □ja                 □nej  

Gården är medlem i Webb-lammas                                                                                        □ja                 □nej       

Gården har livsmedelsförsäljning                                                                                            □ja                 □nej  

Gården har gårdsturism                                                                                                          □ja                 □nej 
 

Övriga projekt  
 

1.8 Tips, goda erfarenheter 
 

 
 
 

□ aktuell karta över gårdens djurstallar finns                                                              

□ aktuell karta över lagring av stallgödsel, urin och avloppsvatten 

□  gödslingsplan finns 

 


