
 
Lamm 2018 

Vägar till ökad lönsamhet! 
 

1-2 November Gyllene Uttern, Gränna 
 

Svensk lammproduktion står inför många spännande utmaningar, efterfrågan ökar på lamm och vi på 

gårdarna står inför utmaningen att möta den! 

Detta kan och måste göras med lönsamhet och kvalitet och frågan är. Hur vi gör detta? 

För två år sedan startade vi upp våra produktionsdagar som återkommer vartannat år och nu är det 

dags igen. Som tidigare så är vi på trevliga Gyllene Uttern i Gränna där vi träffas under två dagar och 

ser framåt med intressanta föreläsare. 

Lammproducenterna anordnar dessa dagar och det är en viktig samlingspunkt för 

svensklammproduktion så missa inte detta! 

Bokning och priser: 

Vi ser gärna att ni är med båda dagarna och på middagen  

Priser 

Hela paketet inklusive alla föredrag i mapp 

Allt inklusive i dubbelrum per person + moms  2 300:-   

Allt inklusive i enkelrum + moms  2 600:-     

Medlem Lammproducenterna rabatt per person    500:-   

Bokning: 
Bokning görs enklast på www.lammproducenterna.se senast den 4 oktober eller ring Crister Nilsson 

0730-71 21 10 

För mer info kontakta  
Tomas Olsson 0706-87 08 61 mail tomas@norrbylamm.se  eller  

Crister Nilsson 0730-71 21 10 mail can.foretagsresurs@telia.com 

http://www.lammproducenterna.se/
mailto:can.foretagsresurs@telia.com


 

Program  

Torsdagen 1 November 

 
  9,30 Kaffe finns för det som vill  

 

10,00 Årsmöte för medlemmar i Lammproducenterna 

12,00 Lunch 

13,00 Inledning Lamm 2018 

 Marknad 

Hur ser lammarknaden ut, nationellt och internationellt 

Viktoria Östlund LRF Kött 

 Hur skapar vi framtidens lönsamma lammproduktion. 

Sofia Hyléen Toresson VD HKScan Sverige 

Framtidenslamm 

 Detta gör Svenska köttföretagen för svensk lammproduktion! 

 Handlingsplanlamm. 

 Lammlyftet- Hur kvalitetssäkrar vi svensktlamm 

Helena Stenberg Svenska Köttföretagen 

 Projekt produktionstackan 

Kaffe 

Rätt parasitstratregi för ökad tillväxt och god lönsamhet. 

Katarina Gustavsson Gård & Djurhälsan 

 Ny svensk parasitstrategi 

 Utvecklingen av det svenska parasitläget – så påverkar det mig. 

Kan svenska skinn öka lönsamheten 

 Tranås skinn ger dig verktygen för ökad lönsamhet 

Sammanfattning av dagen 

17,00 Avslut 

18,30 Mingel och drink med utställare  

19,30 Middag på Gyllene uttern 

 

 

 

 



 

 

Fredagen 2 November 
 

8,30 Start av dagen  

Så skapas lönsam lammproduktion i Sverige. 

 Vilka faktorer är viktiga för att skapa ett lönsamt företag med lammköttproduktion! 

Theo Den Braver produktionsrådgivare på Gård & Djurhälsan 

 Panel diskussion 

Kaffe 

Ullen i fockus 

 Kan svensk ull bli lönsam? 

Claudia Dillman Ullansvarig SF  

 Hur utvecklar vi svensk fårklippning? 

Matilda Andersson Fårklipparförbundet 

 

Muskel och fet scanning som verktyg för bättre lamm 

 Därför är muskel och fet scanningen viktig! 

Carl Helander Helander Texel 

 Praktiska erfarenheter 

Anders Gunnarsson AG Texel 

Tackan din viktigaste resurs! 

 Gårdsexempel på lyckade produktionstackor 

 Vad är en bra tacka? 

 Paneldiskussion 

Sammanfattning 

 

12,30 Avlutning med lunch 

Förutom nämnda föredragshållare så kommer ett antal lammproducenter komma med korta 

föredragningar om hur dom gör. 

 

Ändringar kan komma och ske i programmet 

 

Varmt välkomna till lamm 2018 


