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äta. I övrigt är det ungefär som en 
ladugård, golvet består av ströbädd. 
Getterna går lösa, men är uppdelade 
i mindre grupper.

Den nya byggnaden är planerad så 
att den ska vara enkel att jobba i och 
lätt att förändra vid behov. Eftersom 
Ånäs är en ekologisk gård är krävs 
det mer dagsljus för djuren än i 
konventionell produktion. Fönstery-
tan skall vara minst fem procent av 
golvytan.

Utöver det nya getstallet byggdes i 
våras en ny hall på 400 kvadratmeter 
som kan användas både som foder-
lager och getstall eftersom där finns 
vattenkoppar.

Efterfrågan på kött överraskade
Efterfrågan på både getmjölk och 
getkött är större än utbudet i dag i 
Finland. Ånäs gård säljer all mjölk 
som produceras till Juustoportti i 
Jalasjärvi.

Getterna mjölkas två gånger per 
dag, mjölkningen sker i en speci-
albyggd mjölkningsstation med 72 
platser. Här krävs ännu manuellt ar-
bete då getternas spenar ska torkas 
av innan de kan mjölkas. När pro-
duktionen är i full gång är målet att 
producera en miljon liter getmjölk 
per år.

Det var meningen att gården skul-
le satsa enbart på mjölkproduktion, 
men efterfrågan på getkött har lett 
till att det idag finns ett hundra-
tal bockar som växer till sig. Målet 
är ändå att hitta andra uppfödare 
som tar sig an köttproduktionen i 

framtiden. Årligen föds det cirka 400 
bockkillingar på gården.

Getterna på Ånäs är i huvudsak 
finska lantrasgetter, men för några 
veckor sedan föddes de första get-
terna som är en korsning med en ras 
som är framavlad för att producera 
mera mjölk.

– Den finska lantrasen är en ur-
sprungsras. När det gäller mjölkpro-
duktion finns det andra raser som 
avlats fram för att mjölka bättre, sä-
ger Mikael Dromberg.

Ånäs gård drivs av Jokiniemen 
kartano Ab som också driver ekogår-
dar i Jockas och Kouvola. Det första 
getterna kom till gården för cirka 
två år sedan då de nuvarande ägarna 
inledde verksamheten. Ånäs gård är 
den största getgården i Finland.
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Texten är producerad inom EkoNu!-
projektet, vars mål är att inspirera och 
stöda den ekologiska produktionen 
och livsmedelskedjan i Svenskfinland. 
Bakom projektet står SLC, ÖSP, SLC Ny-
land, SLC Åboland och Yrkesakademin i 
Österbotten. Projektet finansieras med 
medel ur Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdutveckling (EJFLU) via 
NTM-centralerna i Österbotten, Nyland 
och Egentliga Finland. Projektets hem-
sida: www.ekonu.fi

I våras byggde man en ny lagerhall för foder, men den kan också användas 
som getstall berättar driftsledare Mikael Dromberg. FOTO: Patrik Lindström

Getterna på Ånäs gård behöver mer utrymme. Som bäst byggs ett nytt get-
stall med plats för 800 getter. FOTO: Patrik Lindström


