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Lammnäringen är på fram-
marsch och även föreningen 
Lammproducenterna ökar 
sitt medlemsantal. Ett hund-
ratal medlemmar samlades 
en dag i november i Norr-
köping för att ha årsmöte 
och lyssna till intressanta 
föreläsare.

E
n av de stora arbetsuppgif-
terna för Lammproducenter-
na under 2007 har varit se-
minimporten från England. 

Fårskötsel har skrivit utförligt om detta i 
tidigare nummer. Nu väntar vi spänt på 
scanningresultaten! Importen har blåst 
liv i den slumrande svenska fårseminen 
och förhoppningen är att detta ska vara 
startskottet för en ökande användning av 
semin på får i framtiden. Fårskötsel åter-
kommer självklart i ämnet.

Välbesökt årsmöte hos
lammproducenterna

Själva årsmötet var snabbt avklarat. 
Två nya namn valdes in i styrelsen nämli-
gen Marianne Carlsson och Christer Nils-
son. Övriga i styrelsen är: Tomas Olsson, 
Kaj Sjunnesson, CG Mörner, Karl-Johan 
Bönner och Theo den Braver.

Robban
Lammproducenterna hade kryddat dagen 
med två mycket intressanta föredragshål-

lare. Richard Chantler från England pra-
tade om Easy Care. Läs mer om detta i se-
parat artikel. Robban Nilsson från Kalmar 
pratade om foderväxter i allmänhet och 
fårföretagande i synnerhet.

Robban är en man som ingen är obe-

rörd inför. Han började som lammpro-

ducent i Kalmar. Robban har tagit till sin 

uppgift i livet att ifrågasätta alla ”vanliga” 

sätt att göra saker på. Går något att testa 

så testar han det. Och som han uttryckte 

det själv: det har gått år pipan många 

gånger för mig men jag har lärt mig mer 

än de flesta också!

Väckarklocka
Robban blev rikskändis när han började 

sälja levande lamm till slakt i Tyskland 

för att de tyska slakterierna betalade 

bättre än de svenska. Veterinärer och en 

del kollegor kritiserade honom för långa 

transporter medan andra kollegor tyckte 

att äntligen fanns det någon som vågade 

höja rösten och ifrågasätta den svenska 

slakten. Numera så förekommer ingen 

export då betalningen i Sverige är lika 

med den i Tyskland, men Robbans age-

rande fungerade som en väckarklocka för 

den svenska slakteribranschen. Numera 

har Robban ”vuxit ur” Sverige och driver 

sedan några år tillbaka Europas största 

fårfarm i Lettland med 24 000 tackor.  

Robban Nilsson pratade om foderväxter i Norrköping.

Robban hade mycket matnyttigt och en del kontroversiellt att komma med. Här av-
tackas han av CG Mörner från LP:s styrelse.
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Foderväxter
Robban pratade mycket om foderväxter. 
Det vill säga foderraps och foderrovor. 
Man sår dessa på våren och betar med 
djuren på sommaren och hösten. Foder-
växter är ett mycket bra komplement när 
näringsvärdet i betet försämras framåt 
hösten. Fåren kan beta foderväxterna 
ända till dess att den första snön kommer. 
Men om man ska lyckas med foderväxter 
krävs ett korrekt management. Robban 
listade några regler:

•	 Det gäller att planera betet. Djuren bör 
ha tillgång till ett sämre hagmarksbete 
samtidigt med foderväxterna för att 
balansera foderintaget med fiber.

•	 Stripbetning krävs för att utnyttja fo-
derväxterna optimalt.

•	 Spårämnesbrist är vanligt då man be-
tar foderväxter. Det är ännu viktigare 

än vanligt att djuren äter tillräckligt 
med mineralfoder.

•	 Det är en ökad risk att djuren får i sig 
jord. Det är alltså viktigt att djuren är 
korrekt gasbrandsvaccinerade.

•	 De bästa sorterna finns inte tillgäng-
liga i Sverige. Robban importerar ut-
säde själv till Litauen.

Om man vill satsa på foderväxter så 
krävs betydligt mer kunskap än vad som 
kan förmedlas i denna artikel. En av de 
mest kunniga i landet på detta område är 
Gunnar Danielsson på Olssons frö. Han 
kan hjälpa till med både kunskap och ut-
säde.

Goda råd
Robban delade frikostigt med sig av tips 
och råd. Här har vi samlat ett axplock:

•	 Den tiden då jag använde kraftfoder är 
förbi!

•	 Alla fårägare med ambitioner bör göra 
en resa till England. Där har jag lärt mig 
oerhört mycket. Nästa resa ska gå till 
Nya Zeeland.

•	 De flesta får har kopparbrist. Var inte 
rädd för en överkonsumtion av mine-
ralfoder.

•	 Investera inte för mycket pengar i bygg-
nader. Investera i bra djur – det är de 
som ger pengar!

•	 När ni gör ekonomiska kalkyler, räkna 
på att ni ska klara av ett misslyckande.

Läs mer på: www.lammproducenterna.
org . Olssons frö tel: 042-25 04 50. Gunnar 
Danielsson tel: 0702-06 91 95

Einar de Wit

Ingen vaccinering 
i övervakningszo-
nen för Bluetongue
 
Från och med den 1 decem-
ber råder så kallad vektor-
fri säsong i de 17 skånska 
kommuner som hamnade i 
övervakningszon efter det 
danska Bluetonguefallet. 
Det innebär att de smitt-
spridande svidknotten inte 
längre är aktiva och att det 
inte finns risk att de sprider 
sjukdomen vidare.

D
etta är en välkommen för-
ändring för de lantbrukare 
med idisslare som hamnade 
innanför övervakningszo-

nen. Det går att flytta ut djur utanför zo-
nen, men de behöver fortfarande provtas 
enligt Jordbruksverket. Lyckan är dock 
kort, när temperaturen stiger till våren 
återinförs de gamla restrektionerna. Den 
vektorfria säsongen sträcker sig i nulä-
get till och med 28 februari 2008 men 
kommer sannolikt att förlängas om inte 
våren kommer ovanligt tidigt. Eftersom 
inga svidknottfällor fanns uppsatta förra 
våren saknas kunskap i Sverige hur tidigt 
knotten börjar aktivera sig. Om inget fall 
av Bluetongue upptäcks i Sverige ligger 
övervakningszonen kvar i två år.

Inget vaccin
Det pågår ett arbete inom EU att ta fram 
ett vaccin mot Bluetongue och förhopp-
ningen är att det ska finnas ett vaccin fär-

digt till nästa betessäsong. Veterinärer 
inom EU är överens om att ett vaccin är 
enda möjligheten att kontrollera Blue-
tongue. Det kommer dock inte att bli 
tillgängligt för de svenska bönderna. 

-Vår nuvarande inställning är att vi inte 
kommer att vaccinera förrän vi har 
sjukdomen i landet, säger Kristina Mie-
ziewska på Jordbruksverket.

Enligt EU:s regler är det förbjudet 
att vaccinera djur i övervakningszoner 
för sjukdomen. Skälet är att man vill 
börja vaccinera i den så kallade restrik-
tionszonen, som ligger närmast runt det 
drabbade fallet. Man är inte säker på 
effekten hos det kommande vaccinet, 
eftersom det inte funnits tid för en or-
dentlig utprovning. Genom att inte vac-
cinera i övervakningszonen kan man 
kontrollera effekten av vaccinet. 

Einar de Wit
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