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BESKRIVNING
Många drömmer om att skaffa sig får som kan hålla landskapet öppet och ge råvaror till både mat och
kläder. Och visst är det roligt att se lammen leka i hagen, men nogsamt akta sig för att komma alltför långt
från tackan! Men de är inte fullt så lättskötta som man hoppas och det gäller därför att lära sig en hel del
först.Denna fårägarbibel har i 40 år varit den självklara handboken/uppslagsboken för alla som har en
fårbesättning, liten som stor. Fårskötsel är visserligen en mycket gammal näringsgren, men den är under
ständig utveckling. Numera lammar tackorna året om till exempel och det ger nya
produktionsförutsättningar. Boken Får har också utvecklats och kommer nu i en 8:ehelt omarbetad och
aktualiseradutgåva med Sveriges kunnigaste personer inom fårskötsel som författare. Den behandlar det
mesta om får och fårskötsel: förutsättningar, raser, avel, fårkontroll, utfodring, fårens beteende, skötsel
och vård, hälsovård, sjukdomar, kött, ull, skinn, fårens betydelse som landskapsvårdare och mycket mer.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
BankID
Med Min myndighetspost får du post från myndigheter digitalt istället för på papper. Det är gratis och
säkert till skillnad från vanlig e-post eftersom du ...

Transportdokument - får och getter - Jordbruksverket
Beräkna hur mycket pengar du får behålla av din lön varje månad och hur mycket du betalar i
inkomstskatt. Är du arbetsgivare? Använd istället den här andra ...

Hur mycket får du behålla? | Kronofogden
# Kivra - din digitala brevlåda Posten du får i brevlådan kan du få digitalt istället! Nära 3 miljoner
personer i Sverige använder redan den digitala ...
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