
Bra bete och vallfoder - grunden för lönsam lammproduktion

Fältkurs 19 juni Stjärnbäck, Möklinta

Ett bra betesutnyttjande är ett effektivt sätt att producera foder och få hög tillväxt på 

lammen. Även vallfodrets kvalitet är viktigt för djurens tillväxt, hälsa och produktion. 

Bra bete och vallfoder ger god lammtillväxt med låg klimatpåverkan. 

Välkommen till en kurs i fält för dig som nyligen har börjat med får eller för dig som vill uppdatera dina 

kunskaper kring hur man får ett bra betesutnyttjande och en hög foderkvalitet i vallfodret. Vi gör en 

gårdsvandring och tittar på beten, vallar och byggnader. Vi avslutar dagen med att äta en bit mat 

tillsammans, nätverkar och pratar får innan vi åker hem. 

Kursen innehåll:

• Ett bra vallfoder anpassat till får. Vilka växter gillar de?

• Att ta grovfoderanalys - hur gör man i praktiken?

• Bra tillväxt på lammen - utnyttja betet optimalt för ekonomi och miljö

• Förebyggande parasitkontroll

• Avvänjning - när och hur?

Tid: måndag 19 juni, kl 14.00 - 18.00

Plats: Stjärnbäck, Möklinta hos Britta Wendelius och Lasse Sjöberg. Britta och Lasse driver 

Stjärnbäck och Upplev landet nu. Stjärnbäck är en ekologisk fårgård med avelsbesättning 

av Gotlandsfår, försäljning av lammkött och lammskinn samt uthyrning av semesterboende i 

lantgårdsmiljö.

Medverkande: Titti Strömne, lammrådgivare, Glada Fåret. www.gladafaret.se och Britta Wendelius, 

Stjärnbäck, Möklinta. www.upplevlandet.nu 

Anmälan: Anmäl dig senast den 12 juni i första hand via Länsstyrelsens kurskalender och i andra 

hand till Länsstyrelsens växel, 010-224 94 06 (öppettider 8.00-16.00). Vänligen respektera sista 

anmälningsdatum! Vid för få deltagare kan aktiviteten komma att ställas in.

Mer information och deltagarlista för samåkning kommer att skickas ut med epost. Ange i din anmälan 

om du har särskilda behov av utrustning eller hjälpmedel eller behov av speciell kost. Ange också om 

du inte vill vara med på deltagarlistan.

Kostnad: Kursen kostar 100 kr. Då ingår fika vid kursstart och mat innan vi avslutar kvällen.

Frågor? Kontakta Eva Lindqvist, 010-224 93 11, eva.lindqvist@lansstyrelsen.se 

VÄLKOMMEN!


