
 

Välkommen till Gotlands Alpacka 

Kort fakta om Alpackan och svar på de vanligaste frågor vi får. 

Alpackan är ett kameldjur och kommer från Anderna. 

Alpackan avlas för sitt mycket fina hår som kallas alpackaull. 

De kan spottas, men använder oftast spottningen i försvar eller för att fostra de andra i flocken. 

De är idisslare med tre magar och spottet är en soppa som kommer från första magen. 

Alpackan klipps en gång per år. Det gör man i början på sommaren annars kan de dö i 
värmestress. Och för att de ska hinna få ny tät värmande ull inför hösten 

Man bör också se efter och eventuellt slipa tänderna ett par gånger per år om så behövs. 

De är partåiga och har en mjuk trampdyna med två klor som bör ses efter och ev klippas ca 
varannan månad beroende på underlag. 

De flesta Alpackor är nyfikna men gillar inte beröring. 

Alpackan går dräktig ca 11,5 månad 

Många frågar om man kan äta dem, vi har inte provat men i andra länder som Peru och 
Australien äter man dem. Har hört att det ska smaka lite som rådjur. 

Alpackan har blivit mycket poppis i Sverige och ökar snabbt i antal. De flesta Alpackor kostar 
mellan 8000-30000kr beroende på ullkvalité och kön. 

På Gotland  finns ett 10 tal alackagårdar i dag och vi samarbetar med ett par av dessa gårdar 
som har god djurhållning och klipper sina djur inför sommaren. 

Vi säljer bara garn från våra egna djur som går ute året om med fri tillgång på mat och ligghall. 

Vi har garn från 200kr för 100 grams härvor. Om du är intresserad av våra produkter är du 
välkommen in. Om vi inte är hemma just vid detta tillfälle går der bra att ringa mig (Angelica) 
0761845128 eller besöka vår hemsida www.gotlandsalpacka.se vi finns även på facebook. 




