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Frågor och svar om Lammtåget 2010 

Vad är Lammtåget 2010? 
Lammtåget 2010 är en landsomfattande turné som LRF:s Kraftsamling Lamm, Svenska 

Fåravelsförbundet och Elitlamm står bakom. Besök kommer att genomföras på 11 platser under 

november och december 2010. 

Vad är tanken med Lammtåget 2010? 
Syftena med Lammtåget är flera. Först och främst handlar det om att föra ut den kunskap och 

marknadsföra de resultat som uppnåtts inom LRFs rådgivningsprojekt lamm. Rent konkret innebär 

detta bl.a. presentation av två nya produkter för lammsverige; Elitlamm Foder och Elitlamm Analys. 

Ett andra syfte med lammtåget är att värva nya medlemmar till Svenska Fåravelsförbundet och 

distriktsföreningarna. Under lammtåget ges möjlighet för både distriktsförening och förbund att 

presentera sig och sin verksamhet för befintliga och potentiella medlemmar. 

Vad kommer Lammtåget 2010 att innehålla? 
Lammtåget 2010 kommer bl.a. redovisa resultat av den undersökning som gjorts bland svenska 

lammproducenter. Utifrån detta kommer det att redovisas en bild av hur en typisk svensk 

lammproducent idag ser ut, Vad som är de vanligaste fallgroparna i lammföretagandet och vilka de 

största styrkorna är.  

Genom att beskriva i vilka banor som många lammföretagare tänker kommer troligtvis en stor del av 

publiken att känna igen sig i den bild som målas upp. Under denna presentation kommer även en 

visning av Elitlamm Foder och Elitlamm Analys att vävas in för att ge exempel på hur dessa båda 

produkter kan användas som ett stöd och hjälpmedel i lammföretagandet. 

Utöver ovanstående kommer även en del av evenemanget bestå av en gemensam presentation av 

Fåravelsförbundets samt distriktsföreningarnas arbete och verksamhet. För besökare ges naturligtvis 

tillfälle att träffa både sin distriktsförening och delar av förbundsstyrelsen. För de besökare som inte 

redan är medlemmar ges möjlighet att bli det samt få en ”startpaket” med sig hem innehållande 

diverse informations- och broschyrmaterial. Startpaketet tillhandahålls via Fåravelsförbundets 

försorg. 

Vad är Elitlamm Foder? 
Elitlamm Foder är verktyget som hjälper dig att hålla en av de största produktionskostnaderna nere, 

foderkostnaden. Elitlamm Foder är ett foderstatsprogram som till skillnad från liknande produkter 
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ger möjlighet att räkna fram den billigaste foderstaten efter de förutsättningar du anger. 

Programmet innehåller utfodringsriktlinjer för såväl tackor som växande lamm. 

Vad är Elitlamm Analys? 
Elitlamm Analys är redskapet för dig som vill följa upp och utveckla din produktion. Genom att 

beräkna olika nyckeltal och i programmet jämföra dig med kollegor med snarlik produktion får du 

reda på dina starka och svaga sidor. Naturligtvis finns här även möjlighet att följa upp ditt 

ekonomiska produktionsresultat och sätta nya mål för framtiden. 

Vilka platser besöker Lammtåget 2010 och hur anmäler man sig? 
Anmälan till lammtåget sker via mail eller telefon till respektive träff enligt nedanstående tabell. 

Anmälan senast 7 dagar före aktuell träff. 

 

Vem får besöka Lammtåget 2010? 
Alla med intresse för svensk får- och lammproduktion är hjärtligt välkomna. 

Kostar det något? 
Lammtåget 2010 är gratis för besökaren då dessa elva träffar finansieras gemensamt av 

Landsbygdsprogrammet och Svenska Fåravelsförbundet. På en del platser kommer en kostnad för 

fika att tas ut av deltagarna. 
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Vem är det som reser runt med Lammtåget på alla platser? 
Magnus Jönson magnus@ostrasallerup.se , Projektledare Rådgivningsprojektet och Lammtåget 2010 
Erica Lindberg erica.lindberg@lrf.se, Projektsamordnare Lamm, LRF 
Bertil Gabrielsson bertil.ga@telia.com, Ordförande Fåravelsförbundet 

Hur annonseras och marknadsförs Lammtåget 2010? 
Lammtåget 2010 annonseras redan på olika hemsidor som tex LRF och Fåravelsförbundet. 

Annonsering kommer även att ske i Fårskötsel samt i lantbruksmedia. Dessutom har ett utskick med 

en inbjudan gjorts till samtliga produktionsplatser i landet där fårhållning finns registrerad. Utöver 

detta välkomnar vi annonsering som utförs lokalt av distriktsföreningar, länsstyrelser, 

rådgivningsföretag m.m. 
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