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LANDSKAPSVÅRD
Ängs- och hagmarker är naturtyper som 
skapats av lantbrukets idisslare under 
århundraden. Tack vare betande djur har 
dessa marker fått en stor artrikedom som 
kan bibehållas så länge hävden fortsätter 
utan gödsling och kultivering. Naturbetes-
marker har stor betydelse för upplevelsen 
av landskapet, och i detta fyller gotlands-
fåren en viktig funktion.

Fåren är rörliga och betar aktivt de växter 
och växtdelar som är smakligast och har 
högst näringsvärde. Löv från buskar och 
träd, även taggiga, betas gärna, vilket gör 
att igenväxning med sly eff ektivt förhindras. 

Bli medlem i
Gotlandsfårsföreningen! 

www.silverlock.se

Ullen
Ullen är mjuk, glansig och stark. Lammullen 
är lång och silkig, medan tackullen är något 
grövre och spänstig. Garn från gotlandsfår blir 
mycket vackert och kan spinnas i många grå 
nyanser utan färgning. Ull från både unga och 
äldre djur passar också bra för tovning.

Slaktkroppsegenskaper
Köttet från gotlandsfår är mört och mycket 
välsmakande. Gotlandsfåret lämpar sig väl att 
föda upp på naturbeten och man kan uppnå 
goda klassningsresultat utan att ge avkall på 
päls- och skinnkvalitet.



Såväl baggar som tackor saknar horn.

Lammen föds 
svarta och ljusnar 
sedan för att under 
sensommaren 
förekomma i den 
grå skalans alla 
olika nyanser. 

Till rasens absoluta 
särdrag hör den 
unika, lockiga grå 
pälsen som är både glansig och silkig.

Gotlandstackor har god fruktsamhet och är 
kända för sina goda modersegenskaper.

Tackorna har en starkt årstidsbunden brunst. 
Lammen föds under våren och går till slakt 
under höstmånaderna, ca 6 månader gamla. 
Uppfödningen är därmed till övervägande 
del betesbaserad och gotlandsfår bidrar i 
hög grad till hävd av betesmarker och hög 
biologisk mångfald.

En ras med många användningsområden
De ursprungliga lantrasfåren som härstam-
mar från vikingatiden bevarades längst på 
Gotland under namnet ”gotländska utegångs-
får”. Från 1920-talet och framåt har intensivt 
avelsarbete, utan nämnvärd inblandning av 
andra raser, skapat den ras vi nu kallar 
gotlandsfår.

Gotlandsfåret är en beteseff ektiv ras med 
goda förutsättningar att producera produkter 
med hög kvalitet av både kött, skinn och ull. 

Rasen är rörlig och livlig, utan att vara skygg. 
När fåren vallas är fl ocken lätt att hålla ihop, 
men när djuren betar går de ofta spridda i 
terrängen och utnyttjar olika delar av vegeta-
tionen under dagen.

Avelsmål
Det överordnade avelsmålet är att lammens 
unika pälsegenskaper ska utvecklas. De 
vuxna djuren ska ha god förmåga att utnyttja 
såväl gräs och örter som buskar och löv och 
därmed bidra till en god naturvård och öppna 
landskap.

Skinnen
Lammskinnen är grå och kan variera från
riktigt ljusgrått till svart. Locken är väl utveck-
lad vid cirka 5 månaders ålder. Tackorna 
får ofta färgteckningar såsom mörka ålar, 
ljusare sidor och ljusare lår. Skinnen från 
både tackor och lamm används för olika 
ändamål i heminredning, för hantverk och 
konfektion samt inom vård och omsorg. 
Gotlandsfårsskinn är populära och 
kvalitetsskinn är en ständig bristvara!

Pälsbedömning av lammen
Färgen ska vara ren och klar och gärna tona 
mot blått.

Locken ska vara fast och ”bubblig”, minst 
1–2 cm i diameter, jämnstor över hela 
kroppen. 

Pälshåret ska vara glansigt och silkigt samt 
spänstigt och relativt grovt.


