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Att veta om man tjänar 
pengar på sina får är inte 
alltid lika enkelt som det 
låter. En ekonomiprofes-
sor sa att det var enkelt 
med ekonomi – det var 
bara en fråga om plus och 
minus. Om det är mindre 
minus än plus tjänar man 
pengar, enkel matematik, 
eller hur?

H ur tjänar man då pengar 
på sina djur? Man kan 
inte enkelt säga att man 
ska följa en viss väg, ef-

tersom det finns olika sätt att komma 
fram på. Det är dock bättre att veta vad 
man vill uppnå, så att man inte som Alice 
i underlandet får svaret att vägvalet är 
ointressant om man inte vet vart man är 
på väg. Det är inte alltid det är optimalt 
att öka inkomsterna, utan det kan ibland 
vara mer lönt att minska kostnaderna. 
Men det allra viktigaste är dock att man 
trivs med sin tillvaro, och att den passar 
en själv!

Mindre eller större besättning?
För den som bara har sina djur som hus-
djur är det dock inte lika viktigt att tjäna 
pengar på djuren eftersom de är säll-
skapsdjur med andra värden. Men det 
finns trots detta ingen anledning att för-

Money, money, money, must be funny, 
in a rich lamb’s world…

Lönsamhet kan mätas på många olika sätt. Livskvalitét är svårt att värdera i kronor 
och ören. Foto: Curt Ljungholm

lora mer pengar än man måste, eller hur? 
Lammkött är en prima produkt och det är 
fullt möjligt för de flesta att producera vär-
defullt sådant med hyfsad ekonomi trots 
liten besättningsstorlek, men det är svå-
rare att göra utan att arbeta mera fysiskt. 
Nu är det dock inte skadligt med motion 
(har jag hört) men det finns gränser. En 
tacka som föder sina två lamm i januari, 
kommer att behöva äta ca 300-400 kg ts 
(torrsubstans) grovfoder under vinterhal-
våret och hennes lamm ca 100 - 150 kg ts. 
Till detta kommer kraftfoder som varie-
rar i mängd från gård till gård, men som 
ofta hamnar kring 0.5 kg per tacka med 
ett tillägg om 0,5 kg per lamm hon föder 

upp under ca 2-3 månader, samt lammens 
egna konsumtion om ca 50-75 kg.

Betänk nu att denna mängd foder inte 
bara ska köpas in, utan också bäras in till 
ulltottarna. Har man två djur blir det inte 
mängder som ska in till djuren, men om 
de är 50 st blir det desto mer, ca 15 - 20 
ton ts grovfoder (om hälften är vatten är 
det bara dubbelt så mycket i totalvikt som 
ska bäras in) och ca 7 ton kraftfoder till 
tackorna och ca 10 - 15 ton ts grovfoder 
och ca 3,5 ton kraftfoder till lammen. Inte 
undra på att man uppskattar när det är 
dags att släppa ut djuren till betet där de 
själva kan äta sitt foder!
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Om fodret nu kostar 1 eller 2 kr per kg spelar nu större roll 
när besättningen växer, och likaså spelar spillet in. Det börjar 
också bli intressant att styra fodret genom att försöka minska 
kraftfoderåtgången vilket man gör genom att förbättra grovfo-
derkvalitén. En annan sak som spelar in i den växande besätt-
ningen är mekaniseringsgraden. Som i exemplet ovan kan man 
se att det blir några kilon att släpa på utan hjälp av maskiner, 
och det känns i armarna med alla hinkar med foder. Kombine-
rat med grenen hopp och skutt över grind med foderhinkarna 
högt upphissade, vilt jagad av intresserade tackor blir utfodring-
en ibland ett nöje för grannar att studera två gånger dagligen. 
Här finns det anledning att fundera över om man ska ändra på 
saker eller inte. Utfodring utan att gå in till tackorna och med 
maskiner kan vara ett sätt att göra på, och det sliter mindre på 
kroppen men genomgångsgrindar och skottkärror kostar… För 
att inte tala om fullfodervagnar!

Med 400 tackor pratar vi om ca 130 ton ts grovfoder och 
över 100 ton kraftfoder. Då är det inte längre nyttigt eller ens 
möjligt att göra med handkraft. En grisbonde skulle inte dröm-
ma om att utfodra sina slaktsvin med hinkar och skopa två 
eller tre gånger dagligen, utan snabbt undersöka vilket utfod-
ringssystem som skulle vara bäst (och gärna billigast samtidigt, 
annars är det nog ingen ”riktig” bonde). Detsamma borde gälla 
oss som satsar på att jobba med får utöver hobbynivå. 

Nycklar och nyckeltal
När man vill öppna en låst dörr behövs en nyckel. För att se om 
besättningen är lönsam eller en arbetskrävande hobby behövs 
nyckeltal. Fråga en mjölkbonde hur mycket mjölk hans/hennes 
kor avkastar per år, hur många semineringar det är på varje 
kalvning, eller hur höga celltalen är, så får du svar på några 
av mjölkproduktionens nyckeltal. Lammproduktionen behöver 
också fastställa sina nyckeltal, och vilka är då dessa? Först och 
främst måste man fastställa hur mycket det kostar att producera 
ett kilo lammkött, och hur mycket detta ger i intäkt. Nästa nyck-
eltal är hur många kilon lammkött som kan framställas på tack-
orna. Att sedan fastställa ålder på lammen till slakt är en annan 
viktig faktor, ju längre lammet ska underhållas med foder, desto 
mer foder hinner djuret äta innan slakt eftersom underhållsbe-
hovet ökar med vikten på lammet. 

Underhållsbehovet är det behov av näring kroppen har för 
att ”hålla igång” kroppens viktiga funktioner, men utan att öka 
i vikt. Ett lamm som väger 25 kg har mindre muskelmassa att 
försörja med näring, färre liter blod att forsla runt och byta ut 
blodkroppar i än ett lamm med en vikt på 40 kg. Likaså är det 
för tackorna, och det är alltså viktigt att inte ha tyngre tackor än 
de bäst producerande i besättningen. Flera av dessa nyckeltal 
finns i Elitlamms statistikdel. Öppna och begrunda!

Att hitta borttappade nycklar
Hemma ägnar vi mycket tid att leta efter saker, inte minst nyck-
larna till bilarna, huset och andra viktiga ställen. Detta sökande 
tar en massa tid, och likadant är det med nyckeltal. Om man 
hittar sina nyckeltal snabbt varje år, och kan bedöma vad som 
ska göras för att förbättra dem, sparar man tid och pengar. Vä-
gen till borttappade produktionssiffror går via någon form av 
kontroll, och då det gäller får är det självklart fårkontrollen som 
är svaret. Vilka är då de allra viktigaste nyckeltalen i din besätt-
ning? För den som har billigt foder och bra täckningsbidrag för 
att beta marker är inte lammens tillväxt lika viktig som för den 
som har dyra byggnader, inköpt foder och höga räntekostnader. 
Med detta vill jag dock inte säga att tillväxten är betydelselös, 
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utan bara att man inte ska hänga upp sig 
på exakta tal, utan på hur man kan för-
bättra sin produktion själv. 

Exempel på nyckeltal
På en gård med januarilamning (medel-
lamningstid i början av feb) är lammen 
från de ca 150 uppfödda lammen per år i 
medeltal 85 dygn gamla vid slakt, med en 
variation från 67-110 dagar. Detta innebär 
att alla lamm slaktas under perioden då 
priset är som högst på köttet. För att höja 
inkomsterna från lammen säljs även en 
del livdjur. Dessa inbringar ca 3 ggr mer 
i intäkt per djur, ca 2 700 kr jämfört med 
ca 900 kr för slaktdjuren. Övriga nyckeltal 
för denna gård med renrasiga djur:

 
Som man ser i tabellen har denna gård 

en mycket intensiv uppfödning av lam-
men. Sjukdomsfrekvensen är trots detta 

låg, men de sjukdomar man haft problem 
med är i stor grad juverrelaterade. Det-
ta är inte märkligt när uppfödningen är 
intensiv, men i de flesta besättningar är 
juverproblem ändå en stor andel av sjuk-
domsförekomsten. Man har också haft lite 
problem med urinsten på bagglammen. 

Tillämpning av nyckeltal
Det intressanta med att få fram data på 
sin produktion är att först jämföra sina 
siffror mellan åren. Sedan funderar man 
över varför de ändrats och om det är åt 
rätt håll siffrorna rört sig. När man grun-
nat lite över detta vill man ju se om man 
är bäst eller inte, och då är det kul att ta 
del av andras framgångar. Här är Elitlamm 
suveränt. Genom att det finns en stor 
mängd djur i databasen får man snabbt 
en uppfattning om åt vilket håll skutan 
lutar, när det gäller vissa saker. Dock är 
det fortfarande svårt att få tillgång till en 
del fakta, bland annat sjukdomar som dö-
dar eller leder till slakt. Likaså går det inte 
att jämföra modersinstinkter eftersom vi 
är dåliga på att föra in detta i registret, 
men det är oundvikligen en av de vikti-
gaste delarna i en mindre arbetsintensiv 
produktion, vare sig man har 5, 50 eller 

500 tackor – tro mig! Arbetstiden syns inte 
heller, vilket man ofta har svårt att effek-
tivisera många gånger. Att få runt 2 lamm 
per tacka och föda upp dessa på kortast 
möjlig tid i vårlammsproduktion är vik-
tigt. Likaså är det eftersträvansvärt att ha 

få flasklamm och höga slaktvikter med 
låg fettansättning. Här spelar inte bara av-
eln in – utfodringen är minst lika viktig! 
Lär er rasen eller raskombinationen ni har 
för bästa resultat. Blanda inte tusen olika 
varianter av tackor! Satsa mot homogen 
besättning – likadana tackor och enkla-
re uppfödning! När ni har en homogen 
flock och bra resultat – sälj livdjur och 
tjäna ännu mera pengar, samtidigt som ni 
ger andra möjligheten att göra detsamma! 

Tjänar ni nu pengar trots att era lamm 
är 180 dagar gamla vid slakt och slaktas 
under hösten? Javisst kan ni göra det! Om 
det nu är så att ni har billigt foder, exem-
pelvis bete som huvudfoder, bra moder-
djur och bra slaktkroppar kan resultatet 
ändå bli finfint. Med värdefulla skinn i egen 
inarbetad försäljning kan resultatet bli ännu 
bättre. Men med fokus på nyckeltalen kan 
ni öka förtjänsten ännu mera, speciellt om 
ni sätter värde för varje kilo kött, ull och 
antal skinn som lämnar gården. 

Lycka till med att leta efter nycklar 
och tjäna mera pengar! Om ni vet vilken 
dörr ni vill öppna är det enklare att hitta 
rätt nyckel.

Mie Meiner
www.mieslammservice.nu


