Börja med får!
Kursen vänder sig till dig som precis har börjat med får, eller har tänkt att ”det vore roligt att
ha lite får”! Oavsett om du planerar att starta en mer yrkesinriktad lammproduktion eller vill
hålla får som sällskap och få marken betad så har alla fårägare någon gång ”börjat med får”!
Kl. 9.30-11 Start - Gårdspresentation – Kärrbo Prästgård
Så här gjorde jag när jag började med får.
Rundvandring kolla på djur, byggnader, befintligt äldre fårhus och pågående nybyggnation av
fårhus samt betesmarker.
Kl. 11-12 Teori - Detta bör du veta när du börjar med får
Viktigt att tänka på kring inköp av djur, rasval, gårdens förutsättningar, administration,
byggnader och slakt. Utrustning i ett fårhus, vad krävs enligt djurskyddslagen, vad är ”bra att
ha”. Den här dagen ger dig en översiktlig och övergripande genomgång som gör att du
undviker de vanligaste fallgroparna
12-13 Gemensam Lunch, Gårdens Hamburgarlunch (betalas på plats, kostnad=150 kr/pers ink. fika)
Kl. 13-14 Teori – fortsättning… Detta bör du veta när du börjar med får
14-15 Kaffe med Rättviksglass och passet ”Fråga en fårbonde”
Vi delar upp oss i mindre grupper, i varje grupp ingår en mer erfaren fårbonde som kan
diskutera och svara på frågor kring olika infallsvinklar på fårhållning.
Tid för lite mer diskussioner och att fråga och prata med varandra.
Kl. 15.00 Summering och avslut
Kursen som är en blandning av inspiration och kryddat
med chans till nätverkande!
Datum: Söndag den 18 juni kl 9.30-15.00
Kursledare: Titti Strömne – Glada Fåret (www.gladafaret.se)
Plats: Kärrbo Prästgård, Västerås (www.karrboprastgard.se)
Antal deltagare: Minimi 12 st – Max 30 st
(vid för få deltagare ställs kursen in)
Anmälan senast den 13/6 2017 via formulär https://goo.gl/forms/9qp73cKdlK94oDlv1
Frågor om kursen kan mailas till e-post: titti@gladafaret.se

Pris för medlem i Västmanlandsfåravelsförening (VLF): 480 kr + moms per person
Eventuell frågor om medlemskap besvaras av Britta 076-76 33 980 (britta.wendelius@telia.com)

Pris för ej medlem i VLF: 880 kr + moms per person
Mer information om Västmanlands Fåravelsförening på www.faravelsforbundet.se/ se Distrikt Västmanland

