
18   Nr 7•2008

I september reste trettio 
fårägare från Gotland till 
Edinburgh i Skottland för 
att lära sig mer om lamm 
och få nya intryck. 

M
ats Pettersson, VD för 

Gotlands Läns Hushåll-

ningssällskap och pro-

jektledare berättar: 

– Vårt mål med Projekt LammGotland 

är att fördubbla lammproduktionen på 

Gotland och då krävs det extraordinära 

insatser. Syftet med skottlandsresan är att 

gotländska fårbönder ska inspireras till att 

utöka sina besättningar.

De gotländska lammproducenterna 

fick en rivstart på sin inspirationsresa, 

det första besöket är auktionen i Kelso, 

världens största baggauktion. Kelso ligger 

cirka två timmar söder om Edinburgh och 

Studieresa till Skottland

fårägare från hela Storbritannien kom-

mer dit för att köpa och sälja baggar varje 

höst. Redan utanför Kelso syns det att det 

är någonting på gång, långa rader med 

fyrhjulsdrivna pickuper och jeepar med 

lammtransporter efter sig köar för att kom-

ma in i staden. Auktionsområdet är stort 

och består av ett myller av auktionshallar. 

Säljarna får parkera utanför området och 

tar sedan en lammtaxi med sina djur in 

till auktionsområdet där baggarna ska säl-

jas. Taxin består av en fyrhjuling med en 

vagn efter sig som fraktar djur och ägare 

till rätt plats. Det finns MV- free taxi och 

Non MV-free beroende av vilken Maedi-

Visnastatus besättningen har. Maedi-Visna 

är inte den enda fårsjukdom som gör sig 

påmind, antalet baggar är ovanligt lågt i 

år, 5 500 mot vanligtvis 8 000 baggar, då 

många fårägare tvingats stanna hemma på 

grund av ett utbrott av Bluetounge. Vissa 

bönder som bor utanför avspärrningsom-

rådet för Bluetounge är tvungna att sälja 

de baggar de tagit med till auktionen, de 

kan inte ta med dem hem igen och de kan 

heller inte köpa med sig nya baggar hem 
på grund av smittorisken. Många skotska 
fårbönder är ändå inte rädda för smittor, 
det är en risk man får ta säger de. 

Åtskilliga auktioner pågår samtidigt 
och luften är full av röster från auktions-
utropare som försöker få ut så mycket 
pengar som möjligt för varje bagge. En 
utropare i närheten klubbar en bagge för 
70 000 kr men man kan få en bagge från 
3 000 kr. Rekordpriset sattes för två år 
sedan då en bagge gick för 120 000 kr. 
Baggsäljarna har noga förberett sig innan 
auktionen, Dr John Vipond, lammexpert 
vid det skotska lantbruksuniversitetet SAC 
förklarar: 

- En månad innan auktionen serveras 
baggarna något som liknar ett julbord. De 
får obegränsat av kål och kraftfoder för 
att växa sig riktigt stora.

Det här matfrossandet gör att de flesta 
baggar ser ut som fyrkantiga bulldozers, 
eller pitbullamm som någon i den got-

ländska gruppen kallar dem.

Det glada Gotlandsgänget på plats i Skottland.
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www.lantmannen.se/lantbrukare

Bääääst!
Ekologisk produktion har fortsatt en positiv 
utveckling och vi jobbar hårt för att matcha  
dina foderbehov även i framtiden. Vårt breda 
sortiment av ekologiska foder till dina får 
heter Fårfor Sund. Du hittar säkert ett foder  
som passar din produktion!
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           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 mot acetonemi
   ELEKTROLYT SUR & SYRLIG
   DIANTI elektrolyt
   PROVITON vomstimulans
   BETFOR & MELASS
   KNZ SALT Välkommen till monter 

   ZINKSULFAT A 06:20 på Elmia

Tfn: 0521-26 20 50

Se våra återförsäljare:

www.spannex.se

16-01-08

– Här i Storbritannien är produktio-

nen numera helt inriktad på kött, ull-

marknaden är mycket liten. Det gäller att 

få fram stora avelsdjur men det är frågan 

om de här överviktiga baggarna orkar 

med en betäckningssäsong när de knappt 

kan röra sig. Att göda baggarna på det 

här viset har ingenting med vetenskap att 

göra utan handlar om show och tradition, 

säger John Vipond.

Inne i auktionshallarna putsar säljarna 

in i det sista på sina djur, man tvättar an-

siktena på dem för att de ska blänka. Det 

är mestadels vita raser som säljs, texel, 

suffolk, cheviot och bluefaced leicester. 

Många av baggarna har fått pälsen färgad 

med henna inför auktionen. Den rödlätta 

färgen ska göra att de ser stora och kraf-

tiga ut. Andra säljare säger att det är för 

att baggarna skall se rena ut. Baggarna 

friseras också, de klipps till en fyrkantig 

form och på ryggen har de auktionsnum-

ret tryckt med stora siffror.

Intrycken från Kelso är många i den 

gotländska gruppen, framförallt impone-

rar storleken på auktionen. Som jämförel-

se till de 5 500 baggarna kan nämnas att 

vid baggauktionen i Sjonhem på Gotland 

auktionerades 58 baggar ut nu i höst.

Auktionen i Kelso är den största i världen men olika sjukdomar gjorde att ”bara” 5 500 
baggar såldes mot 8 000 ett vanligt år.

Resan går vidare till den betydligt 

lugnare byn Longhorsley och hem till 

veterinärerna John and Shelagh Prescott. 

Prescotts har en besättning med 80 tackor 

av den långhåriga wensleydalerasen. Det 

finns en ljus och en mörk linje av wens-

leydale men kännetecknande för båda är 

den långa, lockiga ullen som man bara 

klipper när den vuxit ut till full längd, 

cirka 30 centimeter.  Av alla de 50 olika 

fårraserna som finns i Storbritannien är 

kanske wensleydale den som mest liknar 

gotlandsfåret och där man inte bara avlar 

på slaktkroppen utan också på skinnet 
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och ullen.  Det finns tankar på att korsa 

wensleydale med gotlandsfår:

- Jag tror att man skulle kunna få fram 

fina skinn då. Det skulle kunna vara ett 

komplement till gotlandsfåret, säger Bertil 

Gabrielsson, ordförande i Svenska Fårav-

elsförbundet.

Vid Innovis Breeding Solutions, en 

seminstation, får de gotländska fårbön-

derna vara med om en laparoskopisk in-

semination. Brittiska fårbönder kommer 

hit och får sina tackor inseminerade men 

i de flesta fall sker ingreppet ute på går-

darna. Först stimuleras tackan till äggloss-

ning och sedan inseminerar man henne 

direkt genom bukväggen in i livmodern. 

Tackan blir sederad (får lugnande med-

el) och lokalbedövad innan ingreppet. 

Efter sex dagar spolas embryona ut, det 

sker under narkos. Embryona placeras 

sedan in i surrogatmödrar. Med den här 

metoden producerar varje tacka i genom-

snitt femton lamm per år. Metoden gör 

det möjligt att låta besättningens bästa 

tackor vara upphov till hela årets pro-

duktion av lamm.  Laparoskopisk insemi-

nation ger ett bättre resultat än cerevikal 

insemination samt att man inte behöver 

ha lika koncentrerad sperma. En tacka 

kan stimuleras till ägglossning tre gånger 

i rad, sedan behöver hon återhämta sig 

till nästa säsong. De flesta tackor som be-

handlas är av rasen texel. Åsikterna om 

metoden går isär bland de gotländska 

bönderna. Några röster säger att det är att 

våldföra sig på naturen. Andra menar att 

det är en chans för oss i Sverige att få in 

nytt blod. Genom att importera embryon 

får man direkt renrasiga djur och elimine-

rar riskerna med att få in smitta. Laparo-

skopisk insemination är inte laglig på får i 

Sverige men är däremot tillåten på nöt.

När de gotländska fårägarna återvän-

der hem till sina besättningar igen har de 

med sig massor av nya idéer och kunska-

per. Men kanske viktigast av allt är att de 

30 producenterna har fått tillfälle att lära 

känna varandra och det kan också vara 

början till något nytt.

Text och Foto: Mien Niklasson

hagsarve@telia.com 

Läs också Miens fårblogg och en massa 

annat på: www.hagsarve.com

På Innovis seminstation fick de Gotländska fårägarna se laparoskopisk insemination. 
Det är en mycket effektiv metod för snabba avelsframsteg men åsikterna bland Gotlän-
ningarna om metoden gick isär.

Av de 50 olika fårraser som finns i Storbritannien är Wensleydale den ras som liknar 
våra Gotlandsfår mest. Man har inte bara avlat på slaktkroppen utan också på skinnet 
och ullen.
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