Lite om Ingmarsöfåren och betesprojektet
Tänkte berä*a lite om våra får.
Just nu har vi 27 får, varav 9 är vuxna tackor en bagge som är far ?ll alla lammen.
Det blev 17 stycken i år. Fåren betar på ﬂera platser runt om på Ingmarsö. En större grupp går i
Djupdal, en mindre grupp kring Karins växthus och nere på Ösäng.
Fårrasen som vi har är Klövsjöfår en gammal svensk lantras som räddats från utrotning på 70talet då det endast fanns e* 20 tal får kvar. Liknade får var förr vanliga på landsbygden, en härdig
fårras som lä* fann bete i skog och mark. Klövsjöfåren har också en mycket användbar ull. Den
långa vågiga, blanka lena ullen lämpade sig utmärkt ?ll ullspinning och tovning. Skinnet var också
eQertraktat ?ll a* ?llverka kläder, jackor med vi* pälsbräm. Med ?den ville myndigheter a*
jordbruket skulle bli mer ra?onellt och började a* importera kö*raser från bland annat England.
Större och tyngre raser, med högre slaktvikt ansågs mer lönsamt. Den gamla svenska fårrasen
anpassad ?ll vår svenska natur i genera?oner började försvinna. Till allmogeraserna hör
Roslagsfår, Värmlandsfår, Gästrikefår, Svärdsjöfår och några ?ll.
Vi är med i en genbank, där man försöker hålla en avelslinje och behålla fåren så nära ursprunget
som möjligt och som syQar ?ll a* bevara dessa unika fårs ﬁna egenskaper.
Våra första får kommer från Äpplarö och där ansvarig för genbanken håller ?ll.
Vi är också med i e* sjukdomsprogram som heter MEDIVISNA där fåren blir vaccinerade för a*
försöka utrota en sjukdom som får kan få.

Lite om fåråret på Ingmarsö
Vi klipper fåren på våren och på hösten.
De lamm som vi inte har sålt ?ll andra genbanker skickar vi ?ll slakt, de får åka båt ?ll Tavastboda
där de slaktas, de*a brukar ske i oktober.
Kö*et paketeras på slakteriet och kommer ?llbaka som kö*lådor för försäljning.
Lammens långsamma ?llväxt ger e* magert kö* som är saQigt och smakrikt.
Skinnen skickas sen ?ll Tranås för beredning.
På vintern bor fåren i nedre delen av Karins växthus, där har fåren det ﬁnt och kan gå ut som de
vill hela vintern. När våren kommer och tomaterna skall planteras, används den gödsel som fåren
producerat i odlingarna eQer det a* gödseln har komposterats.
Fåren ger inte bara kö*, skinn, ull och hantverksmaterial den kanske vik?gaste uppgiQen som
fåren har är, a* hjälpa ?ll a* hålla Ingmarsö vackra odlingslandskap öppet.
Klövsjöfåren är härdiga, oskygga och gillar mångsidiga beten, vilket gör dem idealiska för
landskapsvård.
Vårt vackra Ingmarsö skulle inte se ut som det gör idag om det inte fanns betande hästar, får, kor
eller en jordbrukare som brukade jorden.
På några år skulle landskapet snabbt förändras och växa igen. Nerläggning av jordbruk är något
som sker dagligen över hela Sverige, det ena jordbruket eQer det andra tvingas ge upp oQast på
grund av dålig lönsamhet. Hur landskapet i fram?den kan komma a* se ut är nog svårt a*
föreställa sig. Vi är vana vid a* se vårt vackra landskap som det är i dag, men för a* bevara för
fram?den, krävs, gemensam vilja, handling, arbetsinsatser och i viss mån en del pengar.

Vi ingår därför i e* landskapsvårdsprojekt där vi ?llsammans med Byalaget/Norrgårdss?Qelsen
har sökt pengar via EU/Jordbruksverket, pengar ?ll bland annat stängsling av betesmarker.
Snart är det skörde?der och vi hoppas på lite regn så det hö som Rolf skall slå och paketera växer
ordentligt.
Vi hoppas också a* det har slutat regna när vi vill a* det ska. Vid höbärgningen behöver vi lite
starka armar som kan hjälpa ?ll a* lyQa höbalar på transportvagnen, så saknar du gymmet i stan
anmäl dig ?ll oss. Vi tar tacksamt emot din hjälp!
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