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Hur gör man om man vill 
byta inriktning på sitt lant-
bruk? Varför väljer man att 
producera lamm? Flera 
av oss etablerade pro-
ducenter träffade Gustav 
Jahn i Huskvarna där han 
berättade om sin nystar-
tade lammproduktion på 
riksstämman. Jag blev 
nyfiken och ringde upp 
honom för att få veta mer.  

I
ntresset väcktes
Lantmästare Gustav Jahn från 
Slöinge producerade slakt-
kycklingar – �00 000 per om-

gång och sju omgångar per år. När det 
blev dags att restaurera det äldsta stallet 
började han fundera på att byta produk-
tionsinriktning för att öka lönsamheten 
i företaget. Lamm reflekterade han över 
huvudtaget inte över som en möjlighet 

Från slaktkyckling till lamm

då, utan såg får som några bräkiga var-
elser som fanns på den 4H-anläggning 
gården tidigare utgjort. 

  

”- Det var egentligen tack vare Maria, 
min fru, som jag kom in på tanken att 
man faktiskt kunde hålla får som en af-
färsverksamhet. Maria och jag åkte till Ir-
land och där vande vi oss vid ljudet av får 
när vi träffade några irländska fårbönder, 
berättar han.” Väl hemma igen träffade 
Maria den blivande mentorn Anders Gun-
narsson i Våxtorp i ett helt annat ärende 
än lamm, men de ”pratade lamm” och ef-
ter att ha träffat honom började intresset 
ta fart rejält. 

Även Gustav blev entusiasmerad och 
24 tackor införskaffades för att testa hur 
det var att ha får. Gustav läste det han 
kom över i litteraturväg, Erik Sjödins Får 
förstås, men också Lammproducenternas 
hemsida med artiklar hämtade från Skott-
land var nyttig läsning. Ungefär i samma 
veva skrevs det en hel del om lammpro-
duktion i lantbrukspressen, vilket också 
bidrog till att Gustav tog steget fullt ut och 
anmälde sig till vårlammssatsningen hos 
Swedish Meats. Erik Tham, som då var 

inköpare på Swedish Meats var till stor 
hjälp. 

Sedan dess har Gustav provat sig fram 
för att producera med tackor han trivs 
med, testat olika system för foderhan-
tering, åkt till Irland för att lära sig hur 
man gör där och tagit del av erfarenheter 
från många håll för att slippa göra alla 
misstag själv. ”-Nu har vi en del renrasig 
finull, korsningstackor finull/texel, kors-
ning finull/päls/mjölk/texel, renrasiga 
suffolk och renrasiga texelbaggar, berättar 
Gustav.” Totalt blir det cirka �00 tackor. 
Slaktkycklingproduktionen bedrivs paral-
lellt med lammen fast i lite mindre skala 
(86 000 kycklingar/omgång) än tidigare.

En del sjukdomar har drabbat besätt-
ningen i uppbyggnadsskedet; en stall-
smitta slog ut merparten av de dorsett-
ackor som köpts in och en omfattande 
kraftfoderförätning som ledde till �00 
sjuka djur försämrade resultatet. I år har 
de lamm som släppts på bete drabbats av 
diarré och även en del flugangrepp. Detta 
har gjort att slaktleveranserna blivit sena-
relagda. Om dessa incidenter inte hade 
inträffat så hade resultatet blivit ungefär 
som planerat men det var viktigt att det 
fanns lite reserver att ta av i uppbygg-
nadsskedet konstaterar Gustav. Han säger 
att han ser de två första åren som läroår 
– man blir inte proffs över en natt. ”-Ska 
man lyckas som lammproducent måste 
man vara duktig, det räcker inte för mig 
att vara en medelmåtta.”

Rådgivning är en bristvara
När jag frågar Gustav om han stött på 
några andra svårigheter på sin väg som 
lammproducent svarar han att bemötan-
det från Länsstyrelsen i samband med 
ombyggnad och förprövning av det gam-
la slaktkycklingstallet var alltför inkom-
petent och byråkratiskt. De råd han fick 
där var dåliga och attityden avvisande. 
Förprövningsförfarandet innebär att man 
är tvungen att veta exakt hur man vill ha 
det innan man bygger. Skall man veta det 
får man hålla på några år i mindre skala 
för att testa sig fram till en fungerande 
lösning, menar Gustav.Familjen Jahn med sina ovärderliga hundar samlade på trappan. Foto: Claes Heder-

stierna.
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Det har varit svårt att få tag i rådgiv-
ning i Sverige. Gustav kunde inte heller 
hitta några bra kalkyler för vårlammspro-
duktion, särskilt inte när det gällde ar-
betsåtgången på betet. Ett annat problem 
har varit att planera slakten, framförallt 
när djuren kommer ut på bete.

Mentorer och vallhundar bästa hjälpen
Mest hjälp har han fått av sin mentor An-
ders och dessutom av Theo den Braver, 
rådgivare på företaget Keenan där Gustav 
köpt en mixervagn. Egen utbildning och 
erfarenhet från tidigare anställning inom 
mjölkproduktionen tycker Gustav också 
har varit till stor nytta. 

”- Glöm för all del inte att nämna vall-
hundarna – innan vi skaffade dom tog det 
fyra gånger så lång tid att se till djuren på 
betet, säger Gustav. Vi köpte färdigutbil-
dade hundar, det var en god investering 
som vi haft mycket nytta och glädje av.”

Råd till andra nybörjare
De råd Gustav skickar med till andra som 
går i tankar på att starta upp en lammpro-
duktion är att planera noga innan starten. 
Att få en rationell skötsel och framför allt 
utfodring är viktigare för ekonomin än 
att trycka in maximalt antal djur i stallet. 
Gustav menar att detta är så viktigt att det 
bör vara utgångspunkten när man inreder 
ett stall. 

Om man skaffar sig en fullfodervagn 
ska man vara medveten om att det tar tid 

att lära sig att använda den på bästa sätt. 

När det gäller valet av djur får man prova 

sig fram till vilka raser eller raskombina-

tioner man trivs bäst med. Men köp djur 

från så få besättningar som möjligt, manar 

han. Det är risk för att djuren från olika 

besättningar bär på olika smittor som de 

sedan sprider vidare till varandra när de 

träffas. Och se till att åka på så många 

studiebesök på andra gårdar du kan och 

ta till dig det som passar dig. Rådgivning 

köper jag hellre när jag behöver den och 

av en rådgivare jag trivs med, än att lägga 

tid på ERFA-grupper, kurser och annat.

Gustav siktar på en långsiktig lönsamhet för kommande generationer. Foto: Claes He-
derstierna.

Ekonomiska utfallet avgör framtids-
planen
Gustav är en klarsynt realist. När jag frågar 
om hans framtidsplaner svarar han: ”-Vi 
får se hur utfallet blir. Lönar sig lammpro-
duktionen bättre än kycklingarna, vilket 
jag tror, så har vi kanske � 500 till 2 000 
tackor här inom fem till tio år med tackor 
som lammar tre gånger på två år.”

Lycka till Gustav och Maria!

Birgit Fag

Lammrådgivare på

Hushållningssällskapet i Jönköping  

Kommentar

I artikeln så riktar Gustav Jahn 
allvarlig kritik mot Länssty-
relsen i Halland för deras 
agerande i samband med 
förprövningen av djurstal-
lar. Länsstyrelsen har fått 
tillfälle att bemöta  kritiken. 
Om någon läsare av Fårsköt-
sel har egna erfarenheter av 
förprövning av fårstallar så 

kontakta gärna redaktionen 
så kanske vi kan få en debatt 
/ Red. 

L
änsstyrelsen i Hallands 
län tycker att det finns an-
ledning att kommentera 
artikeln. Länsstyrelsens 

uppfattning är att det, i Sverige, finns 
tillgång till goda kunskaper, erfarenheter 
och rådgivning om fårhållning. Det finns 
knappast anledning att riskera djurskydd, 
djurhälsa och ekonomi genom att experi-
mentera sig fram, vare sig det gäller sköt-
sel eller byggnader. Gustav Jahn har upp-
fattat bemötandet från Länsstyrelsen som 
”alltför inkompetent och byråkratiskt”, 

vilket vi givetvis beklagar. Bakgrunden 
torde vara att vi inte lyckats förklara till-
räckligt tydligt för honom de krav som 
djurskyddslagstiftningen innebär vad gäl-
ler förprövning. Förprövningens syfte är 
att djurstallet redan från början ska bli så 
bra som möjligt för djurens hälsa, välbe-
finnande och naturliga beteende. Djur-
skyddslagstiftningen sätter miniminivån. 
För att kunna utföra prövningen krävs 
utförliga uppgifter om planlösning, inred-
ning, foder- och dricksvattenanordningar 
och ventilation m.m.

Länsstyrelsen Halland
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