
6 Lidens tidning

Sundsvalla kommunfullmäktige höll sitt första
möte för hösten i Häreborg i Indal måndagen
den 24 september 2007. Mötet föregicks av
olika företagsbesök. Lidens Tidning följde med
nio ledamöter till Bjällsta Hjortfarm i Indal.

Lars-Olof Ulin driver hjortfarmen som
fritidsbonde. Till vardags är han energiingenjör
(konsult), senast verksam hos Akso Nobel. År
1985 läste Lars-Olof i tidningen Land om
hjortar i hägn och intresset var väckt.
Hjortfarmen består idag av 40 kronhjortar.
Inhägnaden är 10 hektar och klarar upp till 100
djur.

Det är glest med kronhjortsfarmer i vårt

BJÄLLSTA HJORTFARM I
INDAL

område. De närmaste ligger i Bjuråker, Ånge
och omkring Örnsköldsvik. Lars-Olof är
ledamot i styrelsen för Riksförbundet för Svensk
Hjortavel och samtidigt ordförande i Norrhjort.

En vuxen avelshind väger 130-140 kg och yngre
djur som går till slakt har en levande vikt på ca
100 kg. Hjortkött är proteinrikt, magert och
av hög kvalitet. Slakt och styckning sker på
gården i Bjällsta. Vid köp av hel eller halv
slaktkropp (ca 30 kg) betalar kunden 85: -/kg,
där styckning och paketering ingår i priset. Vid
köp av enstaka detaljer som t.ex. innanlår ligger
priset på 250: -/kg. Förädlade produkter erbjuds
också till försäljning, som t.ex. ”Vilda pinnar”.
Det är en typ av ölkorv med hjortkött som
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huvudingrediens, och har därför en låg fetthalt
på ca 18 %. Rekommenderas verkligen!

Levande hjortar säljs också till andra hägnägare
eller till djurparker. Förra året levererades bl a
ett antal kronhjortar till Lycksele Djurpark.

På en direkt fråga om Lars-Olof någon gång är
rädd för hjortarnas snabba sparkar svarar han,
att om man är lugn och har respekt för djuren
så är det ingen större risk att bli sparkad. Besök
gärna Hjortfarmen i Bjällsta, tfn 060-92 360,
och njut av dessa vackra och gracila djur.
Känslan av vild natur infinner sig omedelbart.
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