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Under de senaste åren har 
det skett en kraftig prisupp-
gång på kraftfoder, spann-
mål, soja etc. Även om ingen 
kan förutspå utvecklingen för 
det kommande året, kan det 
finnas goda skäl att fundera 
lite över de nya problem, 
eller kanske möjligheter som 
uppstått.

U
nder många år med låga 
spannmålspriser har ut-
fodringsstrategierna i 
lammproduktionen varit 

rätt enkla. Vallen och betet har varit ett 
basfoder. Detta har sen kompletterats 
med kraftfoder/spannmål efter behov. Ef-
tersom priserna på kraftfoder/spannmål 
varit så låga har det gått att få lönsamhet 
på de flesta kombinationer av grovfoder 
och kraftfoder. Blir dagens spannmålspri-
ser bestående blir det svårt för de flesta 
att fortsätta med denna strategi. Istället 
handlar det om att minska på kraftfodret 
och ersätta det med mer vall och grön-
foder.

Vad säger utländska försök om val-
lens möjligheter
Hur långt räcker en utfodring med bara 
vallfoder näringsmässigt? Kan man få alla 
lammen slaktmogna på enbart vall? Hur 
styr man utfodringen utan kraftfoder? I 
Storbritannien finns en stor och livaktig 
forskning kring får och lamm. Vad sä-
ger deras försök om vallens möjligheter? 
Försöket som redovisas i tabell� är ett av 
många försök som gjorts i Wales de se-
naste �0 åren. Siffrorna i tabellen är data 
för lammens tillväxt från avvänjning till 
slakt. Bagglammen är avvanda vid 33 kg 
och tacklammen vid 30 kg levande vikt. 
De slaktades när de uppnådde engelska 
standardspecifikationer för slakt dvs. mel-
lan 40-45 kg levande vikt. För den som 
vill läsa mer om försöken kan man göra 
det i Grass and Forage Science volym 62, 
nr �, mars 2007, sid �-�2 och Grass and 
Forage Science volym 59, nr 4, dec 2004, 
sid 345-356. De två kolumnerna längst till 
höger är insatta med värden för medeltill-
växt från liknande försök med kraftfoder-
tillskott till ensilage eller bete. 

Vallåret 2008, problem eller möjligheter?

Betestillväxt 
När det gäller tillväxten per dag i betes-
ledet, de tre första kolumnerna, ser man 
att rödklöverlammen vuxit snabbast, sen 
kommer blålusern och sist rajgräslam-
men. Om man undrar varför räcker det 
att titta på raden under. Lammen i de två 
baljväxtleden äter betydligt mer per dag, 
än djuren i gräsledet. Det här beror på att 
baljväxterna har en betydligt lägre fibe-
randel än gräsen och därför bryts fodret 
ner fortare i vommen. Det höga foderinta-
get gör i sin tur att lammen på rödklöver 
blir slaktmogna nästan dubbelt så snabbt 
som rajgräslammen. 

Däremot verkar det inte vara någon 
större skillnad på smältbarhet och ener-
gihalt på de olika arterna. Alla lammen 

har gått på ett spätt, bladrikt bete. Fo-
deromvandlingsförmågan och marginalen 
foder/kött är praktiskt taget likadan i alla 
leden. Skillnaden mellan vallväxterna är 
konsumtionsförmågan, inte smältbarhe-
ten i sig.

Ensilageutfodring
Om man tittar på ensilageleden ser man 
först att ts-konsumtionen av ensilage är 
knappt hälften av konsumtionen på bete. 
Relationen mellan gräs och baljväxtle-
den är rätt lika för både slåtter och bete. 
Tillväxten/dag är också betydligt lägre. 
�35 gr/dag känns som rätt nära grän-
sen för vad man kan åstadkomma med 
35 kilos vinterlamm på enbart ensilage. 
Överraskande nog är dock fortfarande 
foderomvandlingsförmågan mycket god 

Tabell 1:Vallväxter som foder till får och lamm

Lammens tillväxt på bete/ensilage. Försök i Storbritannien, 2006. Avvanda lamm, bagg-
lamm 33 kg, tacklamm 30 kg

Kraftfoderpriser

2006 �.70 kr

2008 2.90 kr

Foderomvandlingsförmåga 7,2 innebär att det åtgår 7,2 kg ts foder för varje kg tillväxt 
levande vikt.

Art Lusern Rödklöver Eng Gräs+ Gräs+
   raj- kraftfoder  kraftfoder 
   gräs 2006 2008

Bete 

Viktökning/dag i gram 243 305 �84 300 300

Foderintag bete kg/dag 1,72 2,06 1,16 1+0,7 1+0,7

Dagar till slakt 50 38 66 40 40

Foderomvandling bete 7,� 6,8 6,3 6,8 6,8

Produktionskostnad kr/kg 

levande vikt. Bete = � kr/kg 7,� 6,8 6,3 8,8 ��,6

Inkomst lamm 40 % à 30 kr/kg 12 12 12 12 12

Marginal foder/kött i kr/kg 4,90 5,2 5,70 3,2 0,4

levande vikt

     

Ensilageutfodring     

Intag ensilage kg ts/dag 1,05 1,01 0,65 0,65+0,35 0,65+0,35

Viktökning/dag i gram �35 �35 36 �35 �35

Foderomvandling ensilage 7,5 7,2 19 7,2 7,2

Produktionskostnad kr/kg levande vikt. 9,4 9,0 23,75 10,13 13,16

Ensilage = �,25 kr/kg KF=�,70

eller 2,90 kr/kg

Inkomst lamm 40 % à 35 kr/kg 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2

Marginal foder/kött kr/kg i levande vikt 5,8 6,2 -8,55 5,07 2,04
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Med skenande spannmålspriser blir vallodlingen allt viktigare. Hur mycket kraftfoder 
kan vallen ersätta? Foto: Andreas de Wit.

på baljväxterna.7,5 och 7,2 på rödklöver 
respektive blålusern. Eftersom avräk-
ningspriset i ensilageförsöket är högre än 
i betesförsöket är marginalen foder/kött i 
baljväxtleden, minst lika bra eller till och 
med bättre på ensilagelammen än på be-
teslammen! Samtidigt behöver man givet-
vis en högre marginal vid fodring inom-
hus eftersom det är högre kostnader ex. 
byggnad, maskiner, el, arbete etc. I ledet 

med gräsensilage är tillväxten alldeles för 
låg för att det skall ge någon som helst 
ekonomi. 

Kraftfodertillskott, är det lönsamt?
I kolumn 4 och 5 i tabellen finns insatta 
medeltal för ungefärliga lammtillväxter/
dag i försök med kraftfodertillskott i ti-
digare försök i Storbritannien. I kolumn 
4, 2006, är kraftfoderpriset �,70 kr/kg. 

I kolumn 5, 2008, är kraftfoderpriset 2,90 
kr/kg.

Om man först jämför betes och ensi-
lageledet ser man att marginalen återigen 
är något bättre inne än ute. Ensilageledet 
har visserligen cirka 2 kronor högre pro-
duktionskostnad/ kg kött men samtidigt 
är avräkningspriset drygt 3 kronor högre 
per kg lev vikt. Om man jämför margina-
len foder/kött i de olika leden ser man 
att marginalen är relativt hyfsad med 
kraftfoderpriser på �,70 kr/kg. När priset 
går upp till 2,90 kr/kg är marginalen fo-
der/kött helt borta. Med ett kraftfoderpris 
på 4,80 kr, dvs det ekologiska kraftfoder-
priset idag, behövs ett avräkningspris på 
43,60 kr bara för att marginalen foder/kött 
skall hamna på noll.

Sammanfattning
Det intressantaste med det här brittiska 
försöket är att det visar på en överras-
kande stor potential för vallväxterna vad 
gäller foderomvandlingsförmåga, och 
därmed lönsamhet. Baljväxtrika vallar 
har dessutom en stor potential för att ge 
hög tillväxt/dag på lammen. Att lammen 
på baljväxtensilaget växer �35 gram/dag 
låter kanske inte så imponerande. Men 
med så bra foderomvandlingsförmåga är 
produktionen ändå klart lönsam.

Gunnar Danielsson, Olssons frö

Vi har produkterna till dina får

   EDEL FÅRFODER
   EDEL LAMMFODER
   HARMONI U4 FÅR & LAMMFODER, 100 % KRAV
   LAMMEXTRA svensk lammnäring
   CRYSTALYX grovfoderbooster/energifoderblock
   ORGANYX godkänd för KRAV-certifierad produktion
   JERMIN SAU/FÅR MINERAL med & utan koppar
   JERMIN SLIKK FÅR mineralbalja med & utan koppar
   E-VITOL E-vitamin med selen
   ACTEONA ENERGY
   ELEKTROLYT SUR & SYRLIG
   DIANTI elektrolyt
   PROVITON vomstimulans
   BETFOR & MELASS
   KNZ SALT
   ZINKSULFAT

Tfn: 0521-26 20 50
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