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N

är Föreningen Gutefårets styrelse vid föreningens första årsmöte 1979 presenterade informationspärmen Gutefårägarens handbok, vad det ett mångårigt och träget planeringsarbete, som
fullbordades. Redan i början av 1980-talet enades styrelsen om att försöka ge ut någon form av »rikslikare« till medlemmarnas hjälp i bedömningen av sina djur. Intentionerna för rikslikaren utvecklades så småningom till vår baggbesikning, medan information och rådgivning, när det gäller skötselfrågor, sjukdomar och andra problem förblev uppgifter för föreningens funktionärer att muntligen
besvara, mestadels per telefon.
Tanken på en Gutefårägarens handbok dyker upp i styrelsens protokoll första gången i mars 1991.
Idéer och utföranden diskuterades sedan underhand men utgivningen förhindrades länge genom
svårigheten att täcka tryckningskostnaderna inom ramen för föreningens egen medlemsekonomi.
Att utgivningen blev möjlig 1997 berodde främst på den förändrade ekonomiska situation, som
uppstått genom Statens Jordbruksverks fördelning av anslag inom ramen för »Medel till utbildning,
information och demonstrationsprojekt inom det svenska miljöprogrammet för jordbruket«.

Avsikten med Gutefårägarens handbok är att genom faktablad om enskilda intresseområden på
gutefårskötselns område ge kortfattad information. Systemet inleddes med lösa faktablad i en öppningsbar pärm och var avsett av medge kompletteringar med nya verksamhetsområden och korrigeringar av sådana fakta, som kunde bli utsatta för omprövning.
Tre upplagor publicerades. Den senaste av dessa i form av hemsida på Internet. Några större ändringar av innehållet hade inte skett. I den fjärde upplagen var all text genomgången och varje medarbetare hade haft möjlighet att göra nödvändiga uppdateringar. Några betydande tillägg gjordes.

Pärmens innehåll delades upp i fem avdelningar:

Gutefåren som husdjur
Beskrivning av domestikationen, de vilda anförvanterna samt gutefårets identitet och beteenden.
Den administrativa sektorn
Föreningen Gutefåret, regelverk, avel, vikten av att veta djurens härstamning, märkning, besiktning
av baggar och genbanksverksamhet.
Gutefårens skötsel
Det väl inrutade »fåråret«, djurens byggnader, stängsel, betesförhållanden, förökning samt vård av
flasklamm, sjukdomar och utfodring.
Produkterna
Kött, skinn och ull samt tillvaratagande och utnyttjande.
Övigt
Historisk bakgrund och litteratur om får samt kapitel om genetik.

Gutefårägarens faktablad

U

nder 2010 väcktes tanken på en uppdatering av handboken och efter en del diskussion beslöt
styrelsen 2012 att återuppta idén med faktablad och att dessa informationsblad ska publiceras
på föreningens hemsida.
Faktablad är lättare och billigare att hålla aktuella än att skriva om handboken. De flesta har idag
dator och kan skriva ut de blad man vill ha och på så sätt skapa sig en egen handbok.
Tanken är, att nya Faktablad, som tar upp tidigare inte aktuella ämnen, även presenteras i föreningens tidning. De avsnitt i Faktabladen, som omarbetas får en blänkare i tidningen liksom på hemsidans förstasida, så att medlemmarna kan gå in på hemsidan och ta del av ändringarna.
De fem ovan nämnda avdelningarna i handboken behålls men innehållet har omarbetats och kompletterats.
För att föreningens medlemmar ska kunna hålla sig uppdaterade om nya regler och bestämmelser, hänvisas i Faktabladen i större utsträckning till olika myndigheters hemsidor än i tidigare handböcker.
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