


Eksholmens gård
20 min till Malmö,Lund
4 km till Malmo Airport



Eksholmens gård 2018

• 2 personer mer än heltid

• Ekologisk produktion

• 200 ha vall, 30 ha skog

• Får; ca 600 tackor i intensiv sommar- och höst 
lammsuppfödning

• Egen vallskördekedja

• Körslor vall skörd, staket 



Eksholmens gård 2018

• Rum & Frukost, 8 bäddar. Öppet året runt

• Gårdsbutik med lamm- och fårskinn

• Lamm; föder upp ca 1 000/år

• Stolt värd för Vallhunds SM 2018



Lammningsstallet
Klart 2013, plats för 650 lammande tackor, 1800 m2.

28 x 66 m undertak, 18 x 66 mellan ytterväggarna

Målsättning : Bra djur- och arbetsmiljö, effektivt och lönsamt 

Byggkostnad 
ca 150 kr /Lamm
ca 7 kr/ kg kött

Konsument-
perspektiv

Inga tunga 
lyft



Att våga satsa
• Byggkostnader lammningstall Eksholmens gård

• Kostnad tkr
• Stomme inkl stomresning och takmontering leverans från Jacob Lindh

• 18*66 m (28*66 med tak) 1200
• Foderbord Knarrhult 170
• Vattenkoppar 45
• Grindar 60
• Betong skrapgång 100
• Grävning och schaktning för stomme,väg och vatten 100
• Inhyrd arbetskraft 100
• Övrigt 100
• Totalt 1875
• Eget arbetet är ej inräknat. 
•

• Investering Ränta % Räntekostnad per år Avskrivning
Årskostnad

1 875 000 5 93750 88750 182500
• 3 56250 88750 145000
•

• Avskrivning 20 år; 88750 kr
•

• Kostnad per lamm 20 kg slaktat 2016
800 181 kr/lamm 9,1

• 1000 145 kr/lamm 7,3



Boxar 6 m x (ute 4 m skrapgång + inne 7m djupströbädd)
ca 25 tackor per box
Foderbord ca 25 cm per tacka, fri tillgång
Halmåtgång 2 kg per tacka under lågdräktighet
Utgödslas 1 ggr per år, ca 25-40 cm





Foderbord utformat så att lammen kan börja äta grovfoder 
snabbt , vid 2-3 v ålder



Skrapgång med kalksand, slipar klövar och halkbekämpar
Vattenkoppar som är lätta att rengöra
Skrapas med 2,5 m planerskopa. 1 ggr /vecka vid lågdräktighet, var 
3:dje dag i lammning



Maskiner eller smarta lösningar skall göra  de tunga jobben



Halmhäck inför högdräktighet



Dags för lamning



Skötsel första dygnen efter lammning









Fullt hus





En stallösning som kan användas på olika sätt



Klippning av höstlamm och mönstring



Vägning i skugga med tillgång till vatten



Sortering i körgång



Mobil vägning/sortering



Betesbaserad 





Skördetidpunkt - skördefönster



Årets lammleverantörer 2015 
till HKScan



Maskin- och djur ekonomi –
finns det?



Nöjda kunder

Ger bra 
affärer


