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Den brittiska fårrådgivaren 
Lesley Stubbings har varit på 
besök i Sverige för att dela med 
sig av sina kunskaper om utfod-
ring av får. Det var på Svenska 
Djurhälsovårdens fårsemina-
rium som rådgivare och veteri-
närer samt lammproducenter 
under två oktoberdagar fick 
ta del av hennes erfarenheter. 
Lesley Stubbings har arbetat 
som rådgivare i England i snart 
30 år. Hennes huvudområde 
efter avslutad agronomiexa-
men var fårs reproduktion, men 
som fårrådgivare har hon spe-
cialiserat sig inom utfodring.

Det är viktigt att förstå vad för 
sorts djur får är för att kunna 
lyckas med sin produktion. Får 
är idisslare och inte grisar, säger 

hon. Lesley tycker att det är viktigt att ut-
nyttja fårens potential som grovfoderom-
vandlare så långt det går och genom god 
foderkvalitet och ”good management” mi-
nimera riskerna för produktionsstörningar. 
Hon betonar att hennes utgångspunkt är 
brittisk lammproduktion och att hon är 
medveten om att produktionen inte ser ex-
akt likadan ut i Sverige.

Den brittiska modellen
I Storbritannien försöker man utnyttja sin 
långa betesperiod så mycket som möjligt 
för en rationell och lönsam produktion. 
Modellen, som Lesley starkt förespråkar, 
är beroende av att bete finns tillgängligt 
direkt när lammen föds. Tackorna går i prin-
cip ute året runt med undantag av under 
högdräktigheten fram till några dagar efter 
lamning. Hon säger att:

- Fåren är säsongsdjur, som brunstar på 
hösten och lammar på våren. Det behöver 
vi inte ändra på, det ska vi utnyttja! I Stor-
britannien produceras lamm under den 
”naturliga” perioden med lamning på våren 
och slakt på hösten. Under resten av året 
importeras lamm, främst från Nya Zeeland.

Hullbedöm dina tackor
Bonden ska hålla koll på sina tackors hull via 
regelbunden hullbedömning, förslagsvis 
vid klippning samt vid avvänjning av lam-
men eller vid annan hantering. Metoden 
för hullbedömning är lätt att lära sig och 
går ut på att känna med handen på ryggen 
strax bakom det sista revbenet. Där känner 
man tydligt vilket hull tackan är i. Skalan 
går från 1-5 och den optimala poängen är 
olika för olika raser. Innan man börjar känna 
på tackorna är det därför viktigt att lära sig 
vad som är rätt för sina tackor. 

Det är naturligt att tackor går upp och 
ner i hull, men för att lyckas med sin pro-
duktion måste tackorna vara i rätt hull 
vid rätt tillfälle. Hon betonar vikten av att 
tackan ska vara i gott hull vid betäckning 
och att tackan ska kunna använda en del 
av kroppsreserverna under högdräktighet 
och digivning. Oftast ligger optimal hull-
poäng vid betäckning mellan 2,5-3,5. Enligt 
vår föreläsare är det normalt att tackan tap-
par ca 1-1,5 hullpoäng under högdräktig-
het och digivning.

 - Får ska gå upp och ner i hull, det är 
naturligt, säger hon.

  
Maximera andelen grovfoder i foderstaten
Lesley Stubbings stöter på många problem 

vid ”sina” gårdar och de flesta är relaterade 
till utfodring. Ofta har man brustit i fokuse-
ring eller planering. Det viktigaste att veta 
om sitt foder, enligt Stubbings, är innehål-
let av energi, protein och torrsubstans, 
samt om energin och proteinet används 
i vommen eller går direkt till tunntarmen. 
Även om begreppen som beskriver nä-
ringsinnehållet i foder är något olika i våra 
länder är grunden densamma. Det innebär 
att bönderna måste analysera sitt foder för 
att kunna planera och att fokus bör ligga på 
att få ett bra grovfoder.

Hon förklarar för oss att det är lönsamt 
att maximera andelen grovfoder i fodersta-
ten och att kraftfoder ska hålla rätt kvalitet 
och utfodras i rätt kvantitet vid rätt tid-
punkt. Lesley berättar att många brittiska 
lammproducenter drar ner på eller rent av 
slutar ge grovfoder till tackor i högdräktig-
het eftersom de ”ändå inte äter av det”. Vår 
föreläsare blir lite allvarligare och fortsätter:

- Jag tycker att man kan likna vommen 
vid en zeppelinare. Om man vill ändra kurs 
så behövs långsiktig planering och det tar 
ganska lång tid. Vi ska tänka på att när vi ut-
fodrar får så matar vi en säck med bakterier, 
svampar och protozoa. Denna flora anpas-
sar sig långsamt efter fodret och att ta bort 
grovfoder till en idisslare är något man ald-
rig får göra.

Skippa foderbordet!

-

I Storbritannien försöker man utnyttja sin långa betesperiod så mycket som möjligt för en 
rationell och lönsam produktion. Modellen är beroende av att bete finns tillgängligt direkt 
när lammen föds. Tackorna går i princip ute året runt med undantag för högdräktigheten 
fram till några dagar efter lamning. Bilden är tagen i ullcentrumet Moffat i södra Skottland. 
Foto: Einar de Wit
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Snabb  
tillväxt  
och hälsa
Lammets första tid är den 
viktigaste och det är då du 
lägger grunden för uppfödnings-
resultatet. Fårfor Konnect Pontus får 
ditt lamm att växa snabbt och ger det bra 
hälsa. Förpackningen har fått nytt utseende men  
innehåller samma nyttiga lammnäring som tidigare!

Lesley Stubbings berättade inspirerande 
om fårens utfodring i England och vad som 
går att översätta till svenska förhåll-anden. 

Betesbaserad produktion
I Storbritannien baseras den största delen 
av lammproduktionen på betesdrift. Fåren 
betar oftast gräs eller gräs/baljväxt-bland-
ningar men även t.ex. rovor. För att värdera 
betets fodervärde mäts beteshöjden. 

- Den optimala höjden är 4 cm. Då be-
hövs ingen tillskottsutfodring. Är den lägre 
behövs tillskottsfoder och är den högre be-
hövs högre betestryck. På bete rekommen-
derar hon, till skillnad från rekommenda-
tionerna i Sverige, inte tillskott av mineraler 
eller vitaminer.

- Möjligtvis kan de få en saltsten.

Kraftfoder – skippa foderbordet!
Lesley Stubbings beskriver hur problematisk 
utfodring av kraftfoder till tackor på bete har 
varit i England.

- Förr utfodrade alltid bönderna kraftfo-
der i rännor. Rännorna blev skitiga av regn 
och foderrester och fåglar gödslade i dem.

En av besättningarna hon fungerar som 
rådgivare i förlorade 600 av 4 000 tackor 
p g a salmonella- och campylobakterutbrott 
som följd av utfodring i rännor. Det var då 
man tog beslutet att börja utfodra direkt på 
marken(!). Samma utfodringssystem tilläm-
pas inne på stall. Det går helt enkelt till så att 
små högar eller strängar läggs ut i ströbäd-
den två gånger dagligen. Grovfodret består 
antingen enbart av ströhalm eller så utfod-

ras ensilage på ett traditionellt foderbord. 
Ensilage ska inte utfodras i ströbädden.

 
Några i publiken ifrågasatte metoden 

och tyckte att det verkade ohygieniskt och 
undrade över foderspillet. Lesley Stubbings 
berättar att bönderna hemma i Storbritan-
nien reagerade på samma sätt, men att för-
delarna med denna utfodringsmetod har 
visat sig vara många. Hon förklarar att utfod-
ring av pellets direkt i ströbädden eller på 
marken bidrar till ett långsammare upptag 
av kraftfodret, mindre stress i utfodringsö-
gonblicket och en jämnare pH-nivå i vom-
men. Vad gäller foderspill och foderhygien 
så säger hon att det i alla fall inte är sämre än 
”traditionell” utfodring. Kvaliteten på pellet-
sen bör emellertid vara hög för att metoden 

ska fungera.
 
Avslutningsvis betonar hon vikten av att 

gruppera tackorna, i första hand efter hull. 
Om dräktighetsscanning används kan man i 
andra hand sortera efter antal foster. I tredje 
och fjärde hand kan hänsyn tas till tid in i 
dräktigheten och ålder. Hon betonar även 
vikten av fungerande avmasknings- och 
vaccineringsprogram samt att vi ska utnyttja 
vommens egenskaper och försöka planera 
vår produktion.

 
Att få lyssna på Lesley Stubbings före-

läsning om fårproduktion i Storbritannien 
är inspirerande för oss i publiken. Utgångs-
punkten i hennes föreläsningar är av na-
turliga skäl de storskaliga besättningarna, 
men hennes råd går att applicera på alla 
storlekar av fårföretag. Genom utbyten av 
det här slaget med våra grannländer ökar vi 
både intresset för och kunskapen om får och 
Svenska Djurhälsovården ska ha en eloge 
för arrangemanget.

Text & Foto: Carl Helander


