






Referat 

Ett utfodringsförsök med syfte att undersöka skillnader i tillvht och slaktegenskaper 
vid två olika proteinnivåer i foderstaten till vinterlamm genomfGrdes på Barksaters gård. 
98 bagglamm av i huvudsak rasen gotlandsfh (pälsfår) ingick i försöket, vilket började 
den 22 december 1998 och avslutades den 21 mars 1999 då samtliga lamm slaktades. 
Lammen var under fdrsöket indelade i sex grupper, tre grupper per foderstat. 
Tilldelningen av energi (MJ) var densamma i alla grupperna. Grupperna med den högre 
proteinnivån (HP) fick både spannmål och sojamjöl som kraftfoder och hade en 
råproteinhalt i totaifoderstaten på 16 % av torrsubstansen (ts). De med lägre proteinnivå 
(LP) fick enbart spannmal som kraftfoder, vilket gav en råproteinhalt av knappt 11 % av 
ts i totalfoderstaten. Spannmalen bestod av 113 korn och 213 havre. Samtliga lamm fick 
både ensilage och hö som grovfoder, 0,25 kg ts hö och 0,56 kg ts ensilage per dag under 
hela firsöket. Kraftfodergivan ökades successivt när lammen vikte. LP-lammen 
konsumerade 0,8 kg spannmål vid försökets början och 1,2 kg spannmål vid forsökets 
slut, vilket då innebar en total konsumtion av 1,80 kg ts per dag. HP-lammen 
konsumerade vid försökets början 0,5 kg spannmål och 0,22 kg soja och vid försökets 
slut 0,83 kg spannmål och 0,27 kg soja motsvarande en totai konsumtion av 1,73 kg 
ts/dag. Utfodringen gjordes en gång per dag på morgonen och lammen vägdes var 
fjortonde dag. 

Resultatet visade att den högre proteinnivån gav en tillväxt p& 189 gram per dag för HP- 
lammen j h f i r t  med 156 gram per dag för LP-lammen, vilket motsvarar 21% högre 
tillväxt för HP-lammen. Det var aven skillnad i slaktkroppskonfornation (R- resp. O+), 
slaktvikt (21,8 kg resp. 20,O kg) och slaktutbyte (42,l % resp. 40,s %) till HP-lammens 
fördel. Den högre slaktvikten medförde att HP-lammen gav det bästa utbytet 
ekonomiskt, trots att foderstaten var något dyrare på grund av tillskottet av soja. Detta 
berodde även på skillnaden i andel butikslamm, vilken var 74 % för LP-lammen och 
90% för W-lammen. 

Inledning 

Sveriges lammproducenter har sedan ett antal år tillbaka strävat efter att kunna 
producera lammkött året runt. Masättningen är att kunna erbjuda konsumenten ett 
f&sk lammkött närhelst det önskas. Tidigare skedde slakten i huvudsak pA hösten, 
vilket överensstammer med reproduktionscykeln hos de svenska Parraserna med 
lamning på viken. För att sprida konsumtionen lagrades det svenska lammköttet h s e t  
till stora kostnader. Då det statliga infrysningsbidraget upphörde innebar det att 
lammproducenterna fick tänka i nya banor. Konkurrensen från billigt importerat kott 
fran länder som Nya Zealand är svår att möta och ett argument för det svenska 
lammköttet är då att det faskl. Tillgång och efterfragan utifi-ån marknadens önskemål 
har f"# styra även slakten av lamm och avräkningspriset har de senaste åren därmed 
varierat under året från att vara lägst under senhösten till högsta noteringen i april/maj. 

En möjlighet till att få slaktf&diga lamm under vinter och v& är vidareuppfödning av 
under hösten icke slaktmogna lamm, som då benämns vinterlamm. Denna 
produktionsform har satts i system av ett antal producenter och förmedlingsverksamhet 










































