ENDA LAMMRALLYT I SVERIGE?

För sex år sedan startade Studieförbundet Vuxenskolan ett projekt i samarbete med LRF i Älvdalen.
Projektet som erbjudit kurser, seminarier, utvecklande studieresor har lockat många fårägare och
andra intresserade i Älvdalen med omnejd. De som kommit långväga ifrån har rest från Hedemora,
Skattungbyn, Gördalen, Strumsnäs och andra platser runt om i Dalarna. De flesta har dock varit
älvdalsbönder med mindre fårgårdar. Projektet har fått administrativt stöd av SV och finansieringen
kommer från Länsstyrelsen Dalarna. Med åren har ett väl fungerade nätverk kommit till och för två år
sedan inleddes projektet ”Fårets dag”. Nätverket hade nu börjat känna varandra så bra att de kunnat
börja samarbeta praktiskt. Fårdagen har blivit en dag för bönderna att visa upp och sälja sina
produkter som korv, ull, garner och skinn. Framför allt har det varit en trevlig familjedag där barn har
kunnat roas i timmar av tackor med lamm eller häst och vagn runt den vackra byn. De vuxna har
kunnat njuta av en lunch med lokalproducerade varor som bas. Lokalproducerat uppskattas mer och
mer upplever fårbönderna.
Nu var det tredje året i rad som ”fårentusiasterna ”genomförde Fårets dag i Liden, Älvdalen. Det
lockade ett hundratal besökare som alla var sugna på en dag med får i fokus. Det första som mötte
besökarna var en hage med lamm och tackor. Där fanns bland annat de tre flasklammen som snart
skulle visa vad de gick för senare under eftermiddagen. Många skulle kalla det dagens höjdpunkt. För
andra besökare som inte ville ha så mycket spänning räckte det att strosa i den stora ladan, den sk.
”kolonin”. Denna anrika lokal har både fungerat som skolsal, barnkoloni och som . Där har både

dansbanden Sven- Ingvars som Flamingokvintetten spelat. Här hittade den köpsugne besökaren skinn
i vackra gråa, vita och svarta nyanser. Här fann man korv, garn och hantverk- allt lokalproducerat.
Den stora begivenheten för dagen var lammrallyt där de tre flasklammen stod i fokus. I en några
hundra meter lång bana tävlade de tre lammen om vem som skulle komma först i mål. Lammen hade
försetts med var sin t- tröja i olika färger och lammen satte fart- åt olika håll. Varje lamm hade dock
en medhjälpare som lockade med flaska och fårpellets- två av de bästa sakerna i ett lamms
liv….Under livliga hejarop kom” Lilla Blå” först. Fåraherden Carl var nöjd med sitt lamms insats.
Ansvarig för fårdagen detta år: bonden Hanna Hansson ropade med hög stämma vem som vunnit och
några besökare sken upp som solar. Tydligen fanns det en liten vinst att hämta ut…
Andra skulle kanske säga att lunchen var dagens höjdpunkt. Den bestod av marinerade och grillade
lammkotletter som spred sin doft över folkparken och de omliggande nejderna. För tredje året i rad
så stod Stumsnäsparet Eva och Lars-Gunnar och grillade:
-Vi har varit med i fårnätverket i några år nu. Vi har åkt till Älvdalen på kurser och föreläsningar.
Deltagit på studieresor och nu för nått år sedan var vi redo för egna får. Det blev rasen Värmlandsfår.
I år fick vi 20 lamm. Det var jätteroligt!
-

Projektledaren Anna Dahlgren tillägger: -Nu till hösten kommer projektet att avslutas men
nätverket finns kvar och vi kommer att fortsätta att träffas. Fårdagen kommer att bli det som
svetsar oss samman, den gemensamma hemsidan likaså. Under hösten kommer vi att
registrera en förening där den som är fårägare eller intresserad av skinn, ull, garn etc kan
vara med. Det är en naturlig fortsättning på nätverket. Några i gruppen har börjat prata om
studieresa till Gotland…så det finns mycket kvar än att uppleva och inspireras av! Även fast vi
träffats i många år och upplevt mycket tillsammans. Det verkar som vi inte kan sluta att
träffas….

