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Efterfrågan på såväl getmjölk 
som kött gör att Ånäs gård i 
Lovisa behöver mera stallyta. Ett 
nytt getstall på 1.600 kvadratme-
ter ska stå klart under hösten och 
tidigare i våras tog man i bruk en 
hall på 400 kvadratmeter. Från 
tidigare finns det getter i två vå-
ningar i den gamla ladugården.

– Det blir fullt i alla hus när vi har 
kommit upp till den planerade be-
sättningen på 1.600-1.700 djur, säger 
Mikael Dromberg som är driftsleda-
re på gården.

För tillfället finns det omkring 900 
vuxna djur på gården och cirka 750 
getter mjölkas. De första getterna 
har redan f lyttat in i det nya stallet, 
men alla arbeten är inte klara.

– Minimiytan per get är 1,5 kva-
dratmeter enligt stödbestämmel-
serna, men på Ånäs är målet att ha 
två kvadratmeter per djur, berättar 
Sami Kuoppamäki, en av ägarna till 
gården. Det ger större f lexibilitet 
när det är dags för getterna att få kil-
lingar, om man från början har bara 
har en minimiyta måste en del djur 
f lyttas när det föds killingar.

Större matbord så att alla ryms
Den största skillnaden mellan en 
ladugård för nötboskap och ett gets-
tall är att det behövs betydligt mer 
yta för utfodringen då det är större 
mängd djur förklarar Kuoppamäki.

– Den nya byggnaden är 100 meter 
lång och drygt 16 meter bred. Där 
finns foderbord i mitten genom hela 
huset så att alla djur ska ha plats att 

Nytt getstall ger plats för 800 getter

Den nya ladugården ska bli klar under hösten, men de första getterna har redan flyttat in. Yttermåtten är cirka drygt 15 x100 meter. FOTO: Patrik Lindström

Minimiytan för en get med killing är två kvadratmeter i ekologisk produk-
tion. FOTO: Patrik Lindström

Nyfikna och företagsamma. Getterna på Ånäs gård är av finsk lantras. 
FOTO: Patrik Lindström


