
Lamm och Torka
Program:

• Inledning Anna Törnfelt

• Aktuell information om anmälningsläget för höstens och vinterns 
slakt mm. Fredrik Sundblad och Mats Hallvede, GSAB

• Info fårhälsoveterinär, Annika Melin, Gård & Djurhälsan

• Foderstrategi, foderstater med fiberfoder, tillgängliga fodermedel, 
hur gör vi med vinterlammen. Anna Törnfelt, Gimrarna

• Lantmännen, informerar om sitt fodersortiment mm. Charlotte 
Bendelin

• Svenska Foder, informerar om sitt fodersortiment mm. Aron Widén

• Information om omsorgsgruppen

• Stängselhjälp, dispens för ligghallskrav, mm.  Länsstyrelsen

• Gruppdiskussion – Hur gör jag i min besättning? 



Gårdsstrategi

Vilken är min strategi för min besättning?
• Ska jag bibehålla mina tackor och inte betäcka dessa?

• Ska jag minska ner tackorna och betäcka de jag har kvar?

• Om ingen köper mina vinterlamm och fodret är slut, hur gör jag då?



Foderinventering

• Hur många djur finns över 
vintern

• Hur mycket äter de och hur 
mycket foder finns

• Vad väger en rundbal?
• 250-300 kg ts

• Hur mycket äter en tacka?
• 1,5-3,5 kg ts

• Foderspill?



Foderinventering
Inventerad mängd Behov

Hö

Ensilage 1a skörd (ton ts)

Ensilage 2a skörd (ton ts)

Ensilage 3a skörd (ton ts)

Spannmål

Koncentrat, proteinfoder

Färdigfoder



Foderinventering

• Behov
• Antal djur
• Foderstat
• Konsumtion; 1,5-3,5 kg ts
• Spill

• Grovfoder
• Antal balar, kubik silo
• Vad väger en rundbal?
• 250-350 kg ts



Foderinventering 
Behov

Grovfoder (ts) /tacka 
och dag

Kraftfoder
/tacka och dag

Lågdräktig
1 nov-31 jan (90 dagar) 1,5 – 2 kg ts

Högdräktig (eg två veckor)
1 feb-14 mars (42 dagar)

1,5 kg ts
0,5 kg

Digivning
15 mars-15 maj (60 dagar) 2 kg ts 1 kg

Total åtgång under perioden/tacka 283 kg ts 81 kg

Total åtgång under perioden totalt 
för 100 tackor 28 300 kg ts 8 100 kg

Ink. Foderspill 20% 36 800 kg ts



När vallfodret inte räcker
För energi 
•Korn
• Havre
• Vete 
• Rågvete
• Färdigfoder, pellets
•Fiberfoder
För protein
• Koncentrat
• Soja eller rapsmjöl



Foderstater med fiberfoder

• Till tackor: Överskott stärkelse, energi, protein

• Hullbedömning, eftersom överutfodring av stärkelse

• Till växande lamm:

• Fungerar riktigt bra



Omsorgsgruppen

www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/gotland/omsorgsgruppen/

Kontaktlista Omsorgsgruppen

Ninni Kolmodin, Lau tel: 070 318 4387

Göran Olofsson Sproge, tel: 070 27 77 982

Sture Gardell Slite, tel: 070 522 51 02

Gunnel Westergren, Bro tel. 073 700 88 05

Anna Larsson, Garda tel: 073 932 50 77

Sören Isberg, Fide tel: 073 320 3903

Alternativt Petter Engström, regionchef LRF: 0498: 20 67 92 (kontorstid 08-17)

Medlemsservice torka brand tel. 0771-18 08 11

Välkommen att kontakta någon i gruppen om du själv känner att du 
behöver ha någon att prata med eller om du tror eller vet att någon 
annan behöver gruppens hjälp.



Vinterlamm

• Slakt höst underviktiga djur <16 kg

• Grundnotering 30,77-10 kr= 20,77 
per kg

• Kontraktstillägg 0 kr per kg

• Gotlandstillägg 0 kr per

• Eget tillägg 0 kr per kg

• Slaktintäkt 15,5 kg * 20,77 kr per 
kg=322 kr

• Slakt feb-mars >18 kg

• Notering 37,27 kr per kg

• Kontraktstillägg 8 kr kg

• Gotlandstillägg 1,25 kr per kg

• Eget tillägg x kr per kg

• Slaktintäkt 900-1200 kr

Slutsats: 878 kr-578 kr att betala foder, avmaskning,
klippning och arbete för!



Vad kostar ett vinterlamms foderstat ca 6 
månader (sept-februari)?

• 35 kg bagglamm Energibehov 12,8 MJ för att växa 200 gram per dag, fiber behov 450 g 
NDF.

• 180 dagar, du har ensilage med 10 MJ, 468 g NDF

• 0,6 kg ts ens 10 MJ= 6 MJ, 280 NDF

• O,3 kg kraftfoder Lamm 500* 12,8 MJ=3,8 MJ, 78 g NDF

• 12,8 MJ-9,8 MJ = 3 MJ fattas, resp 450 g NDF-358 g NDF=92 g NDF

• Fiberfoder Galant Grov innehåller 11,7 MJ resp 350 g NDF

• Vilket ger med en giva på 0,3kg täcker behoven som fattas.

• Om 0,3 kg Galant Grov kostar 2,50 kg *180 dagar kostar varje lamm 450 kr för det extra 
fodret.



Gruppdiskussion – Hur gör jag i min besättning? 

• Vilken strategi har du för att klara stallsäsongen?

• Vilka tipsa kan jag ge dig?


