
- för lönsamhet i lammproduktionen 
Elitlamm Analys är ett kalkylprogram för att skapa ökad lönsamhet på gårdar med 

lammproduktion. Programmet visar gårdens starka och svaga sidor och ger möjlig-

het till jämförelse med andra gårdar med samma produktionsinriktning. Du kan sätta 

upp egna mål för besättningen och få hjälp med hur du ska nå dem. 

 

Du kan göra analyser för hela besättningen eller bara en del av den. Du kan också 

experimentera med siffrorna för att se vad olika åtgärder skulle kunna resultera i. 

Förutom nuläge så kan du också fylla i en prognos 

för att se vilken skillnad den skulle ge. 

Vad har du för mål? 

En analys är uppdelad i fyra delar: 

 Basuppgifter (Åkermark, arbete etc) 

 Produktion  

 Ekonomi  

 Hälsouppgifter  



Elitlamm Analys säljs i ett paket tillsammans med Elitlamm Foder. 

Paketet kostar 500 kr för 12 månader. 

Kontakta info@elitlamm.com för att beställa Elitlamm Analys och Elitlamm Foder. 

(Priser är angivna i svenska kronor exklusive moms.) 

Om du använder  

Elitlamm Produktion eller 

Elitlamm Avel & Produktion 

så kan du direkt  genom en 

knapptryckning hämta många 

uppgifter till din analys . 

Här väljer du vilka  betäck-

ningsgrupper som ska ingå i 

din analys. 

I Elitlamm Analys finns tydliga grafer om visar hur du ligger till i jämförelse med 

andra besättningar inom samma typ av produktion. Det finns också gränsvärden sat-

ta som visar inom vilka områden som du borde ha möjlighet att förbättra och inom 

vilka områden du borde känna dig nöjd. 

Över Q3 ligger de 25 % bästa besättningarna. 

Du har också möjlighet att kontakta någon av de rådgivare som arbetar med Elitlamm Analys för 

att få hjälp med analysen, att sätta nya mål och tolka resultat.  

Magnus Jönsson magnus@ostrasallerup.se 070-579 84 18 

Birgit Fag birgit.fag@hushallningssallskapet 0708-29 05 45 

Titti Strömne  titti.stromne@telia.com 070-589 32 33 

Anna Törnfelt  anna.tornfelt@gotlandica.se   0498-493070, 073-707 29 45 

Karin Granström karin.granstrom@hush.se 054-54 56 17, 070-257 67 60 

Hur står det till i din besättning? 


