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kl. 10 - 17

B oda Backe Fårgård
w w w. bo daback e. se

Strax norr om Skultuna i Haraker ligger vår fårgård och vi har våra beten och vallar utefter Svartån.
Våra får är av de gamla lantraserna finull, rya och korsningar mellan dessa. Intresset för avel har ökat med åren och
idag har våra korsningsfår en mjuk, glansig ull och mjuka skinn som passar bra till hantverk.
Vi har ett 30-tal tackor som håller markerna öppna och vi avlar med
inriktning på ull och skinn.
Mycket av ullen och skinnen vidareförädlas på gården
och det är råvaran som bestämmer vad det ska bli.
Skinnen bereds i Sverige och garnet spinns både
traditionellt på spinnrock och på ett spinneri
för att växtfärgas här hemma på gården.
Lördagen den 5 augusti är det öppet hus på gården och du kan träffa fåren. I Ateljén kan du se vad fåren ger
mer än öppet landskap och kött. Här kan du och barnen prova att tova ett eget halsband eller bara en boll eller ta
en fika i gröngräset. Du har också möjlighet att handla hantverk, rida och träffa andra smådjur.

Program
Hantverkare i arbete
Försäljning av hantverk och fårskinn
Prova på att tova ett halsband eller en boll
Ponnyridning
Fika i gröngräset
Kom till Gården är en runda i Svartådalen, från Karbenning till Skultuna som visar upp landsbygdens mångfald för att kunna
producera råvaror till mat, hålla landskapet öppet och landsbygden levande.
Under en dag håller vi öppet hus på några gårdar i Svartådalen.
För att vi ska kunna få ett hållbart samhälle krävs det att vår medvetenhet öppnas för det lokalproducerade. I slutändan är det
konsumenterna som avgör landsbygdens framtid. En levande landsbygd är en del av vårt kulturarv och ett andningshål för oss
alla. Kom till Gården är ett initiativ från Svartådalens Bygdeutveckling i samarbete med LRF Färnebo-Fläckebo lokalförening.
se oss på Facebook: www.facebook.com - sök efter “Kom till Gården”
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