Stråt som gav mersmak
Hur gick det sedan med
de svengelska Suffolklammen?
Kort resumé från tidigare artikel
• Seminering av Suffolktackor gjordes
hösten 2006, med importerad sperma från England
• Resultat
• En bagge på dryga 6 och en tacka på
6 kg
• Ett tacklamm på dryga 6 kg
• En bagge på 8 kg
• Ett tacklamm på knappt 7 kg
• Ett tacklamm på nästan 5 kg
• Dräktighetsprocent 45 %
Hur har det då gått för dessa guldkorn?
Tillväxten låg i snitt på 100 gram mer
per dag jämfört med de övriga lammen.
Och detta utan att t ex kotor tog stryk.
Inget av djuren har problem med veka
bakkotor. Något som vi är extremt noga
med. För övrigt var de mycket lika våra
helsvenska lamm. Så lika att vi fick märka ut dem med halsremmar. Efterhand
kunde vi notera skillnaderna mer tyd-

ligt, framförallt muskelsättningarna på
yttersidan av låret och över korset.
Vid riksbedömningen valde vi att
även mönstra tackorna. Vi kan verkligen
uppmuntra andra att göra detta på sina
tacklivdjur. Det ger en bra bild av både
muskel och fettansättning. Har du inte
tillfälle att åka till riksbedömningen, alternativt att det är många djur som du
önskar att få muskel- och fettscannade
så kan vi varmt rekommendera Martin
Sjunnesson. Han är en mästare i detta!
Nu tillbaka till resultatet på riksbedömningen. Om vi säger så här – baggarna omdöme 6. Kanonbra, men samma som föregående år, dock kunde vi
se tydliga förbättringar på just det som
vi nämnde förut om muskelsättningar av
lårets yttersida samt kors. När det gäller tackorna har vi inget att jämföra med
eftersom vi aldrig gjort detta innan. Men
dessa var faktiskt t o m strået bättre, vilket blev extra tydligt i muskelscanningen. De ryggmusklerna var inte illa!
Vi har valt att behålla alla lammen
utom en av de två baggarna vi fick. Baggen som vi har behållit går nu hemma
med ett gäng damer och är mycket nöjd.

Rent exteriört är han oerhört lik sin engelske far – fast något mindre. Tacklammen går tillsammans med vår danske
import och där hoppas vi på att få något
spännande att se fram emot nästa vår.
Bagge nummer 2 tog vi med till auktionen i Linköping. Ett första pris kom
med hem och baggen blev såld. Framförallt blev vi mycket glada över domare
Ian Johnstones kommentarer till oss att
vi har lyckats mycket bra i vårt arbete.
Keep going!
Vad händer nu?
Vi har gjort ytterligare en import av semin från England. Vi valde att använda
oss av samma bagge en gång till. Vi
tycker att han harmoniserade bra i vår
tackgrupp med avkommor som gav ett
steg bättre och vill gärna se honom som
en ”gårdsbagge”.
Denna gång har vi varit bekvämare. D v s vi valde att inte använda oss
av teaser för att synka och kontrollera
brunst utan har istället använt oss av
hormontamponger. Två grupper med 10
tackor i varje testade vi, med en veckas
förskjutning för att underlätta hanteringen.
Första gruppen visade osedvanligt
lite brunst (mot förväntan) däremot var
grupp nummer två hetare på gröten. Vår
dansk fick agera lockbete på andra sidan grindarna och det var många som
flockades där. Vi inseminerade första
gruppen på exakta timantalet efter vi
tog ut tampongerna, d v s efter 55 timmar. Här kunde vi tyvärr konstatera att
vi varit för sent ute med några. I den andra gruppen var vi därför mer noga med
kontroll av beteende under dagarna,
och inte minst timmarna, före.

Ett piggt nyfött Suffolklamm. Svensk mamma och engelsk pappa.
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Hälften av varje grupp – d v s 5 tackor i varje lät vi stanna kvar inom semingruppen. Övriga släppte vi tillbaka till
respektive betäckningsgrupp (d v s de
riktiga baggarna i tjänst) efter ca 14 dagar. Och i semingruppen valde vi nu att

Dryga ut inkomsterna och öka
omsättningen – samarbeta med
oss i Åddebo!
Tillhör du dem som vill tjäna några extra
kronor på att samarbeta med ett företag
med stort intresse för fårull eller anser du
att ull endast är ett onödigt ont?! Oavsett
vilken sida du står på vill vi uppmuntra
dig till att sälja din renrasiga ull till oss på
Åddebo från och med nu.
Åddebo ull är en stadig länk mellan
fårägare, slöjdare och konstnärer i Sverige
med omnejd. I ullkarderiet arbetar vi
dagligen med att marknadsföra och öka
efterfrågan på svensk ull av bra kvalité. Vi
sorterar, tvättar och färgar råull och säljer
kardad ull i olika kvalitéer och färger till
tovning.

Att arbeta med fårull är i mångas
ögon något mycket positivt.

Vi samarbetar gärna med dig som
prioriterar god djurhållning och klipper
dina får både höst och vår. Vår ambition är
att betala bra för renrasig ull av bra kvalité
som grovsorteras och packats med omsorg.
Ju mer arbete du är beredd att lägga på din
ull desto mer är vi beredda att betala! Och
vi delar alltid på fraktkostnaderna.
Vi köper ull främst från finullsfår,
gotlandsfår, ryafår och gutefår men våra
kunder är även intresserade av ull från
texelfår och leicester – så hör av dig till
info@addeboull.com eller ring oss på
tel. 0294 – 300 20 om du har ull som
någon annan kan glädjas av i sitt textila
arbete!
Väl mött/
Britt Skytt och Marianne Karlsson

Tillväxten för de engelska avkommorna låg 100 gram/dag högre än för de svenska lammen.

återgå till förra årets beprövade metod.
Vi släppte in Svennis (teasern) fullt utrustad med sele och märkkrita till dem.
Vad vi tyvärr kunde konstatera var att
4 av 5 i båda grupperna brunstade om
och dessa har då fått en ny seminchans.
Suck…
Det blir en spännande tid nu innan
vi kan få veta resultat. Martin Sjunnesson
kommer ner och scannar djuren om ett
tag. Vi ser fram emot resultatet – om än
med en viss nervositet! Det som kanske
är minst lika pirrigt att vänta på är att se
om vår dansk har betäckt de svengelska tacklammen och resultatet från den
svengelske baggen.
Avslutningsvis
Vill vi på sedvanligt Oscarsgalemanér
tacka:
• Andrea Holmström på Svenska Djurhälsovården. Utan hennes stöd och
hjälp hade vi inte kommit långt.
• Lennart Söderquist, SLU. Också ett
bra stöd – en stor kunskapskälla.

• Och inte minst Kristina Räf – vår
kompanjon i detta. Tyvärr har Kristina lagt ”fåren på hyllan” men vad
kul vi hade med alla rapporter och
funderingar fram och tillbaka på
mailen.
• Innovis – seminstationen i Malvern
England. Mästare på att göra allt så
som vi önskade.
Nästa avsnitt
Det kommer – vi lovar. Detta har verkligen givit mersmak. Årets seminomgång
är avslutad som sagt och nu väntar scanning med förhoppningsvis ett hyfsat resultat. Planer på nästa import är redan
igång! Till våren hoppas vi kunna åka
över och se ut en ny bagge. Vi har redan
några krokar ute.
Den som är intresserad av import
kan gärna höra av sig. Vi kanske kan
samköra något?
Allt ifrån gemensam resa där vi kanske kan hjälpa till att hitta Suffolkbesätt-

www.addeboull.com

ningar (där vi idag har bäst kontaktnät)
samt för den som ger oss det förtroendet
se ut lämpliga baggar.
För trots allt – det är dyrt, det är kanske nästan som en tombola-värld man
ger sig in i. Ändå kan det vara så att
detta är det bästa sättet att förnya sin besättning på. Speciellt om det gäller import, med tanke på alla nya sjukdomar
som börjar sprida sig.
Text och foto:
Marianne och Lennart Carlsson

Kontaktuppgifter
www.bohuslamm.se
bohuslamm@telia.com
0303-77 61 78,
0705-77 61 49 alt 0706-22 61 78
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