
 

På Gotlands Alpacka är det djur, natur och miljö i fokus. Våra produkter kommer från våra 

egna Gotländska alpackor som går ute året om med fri tillgång på mat och ligghall. Djuren äter 

bara svenskt foder och i möjligaste mån närproducerat. Djuren klipps hemma på gården där 

även ullen rensas och sorteras. Första klass ullen lämnas till ett spinneri här på Gotland (vilket 

gör den till en närproduserad) och är för oss en ekologisk produkt utan färgämnen eller andra 

tillsatser. Vi köper sedan tillbaka garnet som vi säljer. 

År 2013 fick vi våra första tre alpackor. Allt började med ett föl som inte mamman tog hand 

om. Mina svärföräldrar som då ägde djuren hade redan året innan flaskmatat ett annat föl och 

kände att inte en sommar till med detta jobb. Det lilla fölet, mamman och dess moster fick då 

flytta hem till oss och vi föll pladask. Med två som är pälsdjursallergiker i familjen insåg vi 

snabbt att dessa djur var mycket speciella. Vid klippning av djuren bad vi sonen samla in all ull. 

Han har både astma och allergi men fick ingen reaktion. Vi förälskade oss i dessa djur. Vi valde 

att utöka för att få tillräkligt med ull att lämna till spinneriet och köpa tillbaka garn. 

Lite kort enkel fakta om alpackor: De härstammar från Anderna, men har de senaste åren blivit 

mycket populära här i Sverige. Alpackan klarar det svenska klimatet bra om man klipper dem i 

början på sommaren. De kan annars dö av värmestress. Pälsen växer tillbaka ganska snabbt och 

när vintern kommer har de hunnit få ny, tät ull. De gillar inte regn, de har inte fett i sin ull och 

blir de blöta så blir de kalla snabbt. De bör alltid ha tillgång till tak och de är snabba in den kalla 

årstiden om det börjar regna. Alpackan är ett flockdjur och ska vara minst tre för att vara en 

flock. Hingstar och ston går inte tillsammans. Man väljer noggrant ut lämplig hingst till sto för att 

få så fin ull som möjligt, och så klart för att få så fysiskt friska djur med bra egenskaper. När 

stoet blivit betäckt är hon dräktig ca 50 veckor. Man planerar alltid födslar till sommaren 

eftersom fölen annars löper stor risk att frysa ihjäl. 

När Ni köper garn eller annan produkt från oss visar vi gärna vilket/vilka djur just det kommer 

från. Vi är med i TB programmet som drivs av gård och djurhälsan och värnar om god 

djurhållning och sund avel. Vi följer jordbrukverkets regler, rekommendationer och lite till. Alla 

våra alpackor har stamtavla är chipmärkta och vaccinerade. Vi har A- status på vår besättning. 

www.gotlandsalpacka.se mobil/SMS 076 184 51 28 

Följ oss gärna på facebook ;) 

http://www.gotlandsalpacka.se/



