
       
 

 

 

FÅRÅRET- 
EN KURSSERIE 

 
Hörby Lantmän och Gård&Djurhälsan i samarbete, bjuder in till kurs! 

 
 
 
KURS 1: 19/10 2020 FOKUS INSTALLNING OCH STALL-FODERSTATER. 
 
Tid: Grillen är varm från 17.30 HKScan sponsrar kursens deltagare med 
hamburgare! Vi beräknar att köra igång med programmet ca 18.00 
Plats: Vi träffas på KRAV-gård i Köinge, Hörby 
Program: Vi träffas vid detta första tillfälle att träffas ute på gård, hos en 
lammproducent som driver gården KRAV-ekologiskt. Vi kommer hålla 2 av fyra 
träffar på fårgård och de andra 2 träffarna på Hörby Lantmän. 
Theo den Braver föreläser och kursens fokuserar på att få ihop en bra övergång 
från bete till stall. En bra stallperiod med rätt foder! Gott om tid för diskussion 
och frågor finns! 
 
KURS 2: 1/12 2020 FOKUS HÖGDRÄKTIGHET OCH INFÖR LAMNING. 
 
Tid: Grillen är igång från 17.30 KLS Ugglarps sponsrar kursens deltagare med 
grillad korv med tillbehör! Vi beräknar att köra igång med programmet ca 18.00 
Plats: Hörby Lantmän, Råbyvägen 42, 242 91 Hörby 
Program: Theo den Braver föreläser och kursens fokuserar denna gång på den 
viktiga lamningen - under, före och efter! Gott om tid för diskussion och frågor 
finns! 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

 

 
KURS 3: 15/4 2021 FOKUS INFÖR BETESSLÄPP, GRÄSSKÖRDAR OCH 
SLUTGÖDNING LAMM. 
 
Tid: Grillen är varm från 17.30 HKScan sponsrar kursens deltagare med 
hamburgare! Vi beräknar att köra igång med programmet ca 18.00 
Plats: Hörby Lantmän, Råbyvägen 42, 242 91 Hörby. 
Program: Theo den Braver föreläser och kursens fokuserar på hur vi ska och 
inte ska släppa våra djur på bete. När gräs optimalt skördas till olika 
djurkategorier. Gott om tid för diskussion och frågor finns! 
 
 
KURS 4: 10/6 2021 FOKUS BETÄCKNING OCH BETET. 
 
Tid: Grillen är varm från 17.30 KLS Ugglarps sponsrar kursens deltagare med 
grillad korv med tillbehör! Vi beräknar att köra igång med programmet ca 18.00 
Plats: Lammgård- Nyåkra, Hörby. 
Program: Vi träffas på gården och får en visning och presentation av gården. Vi 
håller till ute, om vädret blir dåligt eller något oförutsett förhindrar 
gårdsbesöket, kommer vi hålla till på Hörby Lantmän. Vägbeskrivning kommer 
skickas ut till kursens deltagare i god tid.  
Theo den Braver föreläser om råd inför betäckning, vad har ni för erfarenhet 
och vad gör jag för att optimera min produktion med lamm/tacka och andel 
dräktiga tackor?! Gott om tid för diskussion och frågor finns! 
 
 
Kostnad & Anmälan 
 

Kursen debiteras för alla 4 tillfällen. Anmälan är bindande. Vi kommer hålla till 
på fårgårdar i Hörby, Skåne. Vägbeskrivning kommer skickas ut i god tid före 
kursdagen. Om förutsättningarna förändras så att vi ej kan samlas ute på gård, 
kommer vi vara i på Hörby Lantmäns anläggning i Hörby eller Västerstad. Detta 
meddelas kursens deltagare i så fall.  
 
Anna Lundell från Hörby Lantmän kommer arrangerar träffarna tillsammans 
med Theo Den Braver från Gård&Djurhälsan. Anna kommer finnas på plats alla 
tillfällen och kan svara på frågor rörande utfodring och vallodling.  
 
 



       
 

 

 
Kostnad för samtliga 4 tillfällen är 2 500,00 kr + moms.  
Vid för få anmälda deltagare kommer kursen skjutas upp, och ingen avgift 
debiteras. 
 
Inför träffarna som hålls ute på gård, skickas adress ut ca en vecka ut före 
kursstart. Det är därför viktigt att du har en aktuell mejladress eller 
telefonnummer vi kan nå dig på! 
  
Anmälan görs till: mailadressen anna.lundell@hbylm.se eller via telefon 0415 – 
171 25 eller via anmälningsformuläret på Gård&Djurhälsans hemsida 
www.gardodjurhalsan/kursserie/fararet.se.  
 
 

 
 


