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- De dr si otroligt behagliga,
- Det 6r en barndoms'
holl
drtim som g6tt i UPPfYF lusna och trygga. Jag
d.m ittn" i wi dYgn Forst och
lelsensdgerMarianne de er alltid inne
Pi natt€n'
"Maja" Melert och
Den har rasen Ir vdldigt tYst'
visarstolt uPPsin flock de brdker bara ndr de vill
med siu Viirmlandsfir'
nigot, berdttarMala.

Av: SusanneEkstedt
Lcirdaeen 25 augusti anlande
den lilia fttflocken till familjen
Melen i Kabbo, sdder om
Dalskog. De var mYcket efterIan$ade. Allt var iordningstallt
hagar med viltstdngsei.
fidning.tt komrner Pl besok
fem daear efter deras ankomst'
Firen lar f5.tt "bo in sig" i
iugn och ro och Maja har tillbringat minga timrnar Pi en
oall mitt bland dem.

Undertecknad slner sig ner
pi kni inne i hagen- Genast dr
man omringad av en skock
vinliga fet, d. hgger sina
huvuden i knaet och bara niuter av att bli kelade med-

- Vi brukar vara i Frankrike
varie ir och det vat ddr iag
kom i kontakt rned Kerstin
och Bosse fr&n Stockholm'
De foder uPP Varmlandsfhr'
Iae saEen bild pi dem och foll
-dirkJ,
i^g fastnade for de
vackra ogonen, sdgerMaja.
Flocken bestir av de fem
tackorna llollY, icia,Anna'Lisa
och Mala sorn dr ffodda i aPril

i ir, flasklamrnet Abbe (kastrerad) som fcilier Maja som en
hund - dven han fodd i aPril
plus den kastrerade baggen
Bziftil 1,5 er.
Mormor till Lisa, den minsta
tackan, var for dvrigt en si
ka-llad founder (en individ
som dr obesliktad med ovriga
individer i poPulationen) och
bodde pi Nordens fulc
- Thnken dr att vi ska ha
lamm framciver, di ska vi
skaffa en fertil bagge, sdger
Familien Melen bestir av
Maja, maken Lars och sdnerna
Linus 22 och Pontus 20. De
flyttade frirr Vzinersborg till
Maias mammas for:ildragard i
Kabbo for tre 5r sedan. Familtre
len bestir av en katt och
hundar, varav en kornmer
frin ett rdddningscenter i SPanlen.

, PaktaVfrrrmlandsf6r:

,ltiafirm
i. stallet.

i Varrnlandsfir dr en lantras
i och tillhor grr;PPen Svenska
Allmogefir. Allmogefiren var
i'ridigare
vanliga i Sverige'
imen i siutet av 1800-talet
: borjade antalet minska och
i allmogeftren utrotades ndstan
i h.lt. Oa de iteruPPtdcktes
, fti, ,nntt 20 ir sedan fanns
- cirka
, det b"r" en sPillra
, 100 individer - krar i hela
, v:irlden. Thck vare intensivt
i bevarandearbete finns det
I iarg.itk^ 2 000 V:irrnlaadshar uarsin narnruhYb , ftt i genbank.

VarmlandsfS.rendr reiatiw :
smivdxta, en tacka vdger 4050 kilo och en bagge 50-60 r
kilo. Vdrmlandsftren fdrekommer i alla farger: svart, I
grirt, brunt, beige och vitt':
beras ull har ofta rYa eller
gobelangkarakt:ir, -si kailad
vadmalsull dr vanJig. L)e tu :
sociala, iattskiitta och Passar'
bra att ha i smi besdttningar'
Varmlandsfhren ir mYcket
goda naturvirdare di de
hiller markerna tiPPna.
Kiilla; oartnia,ui.{an se

