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Aktuellt från Scan 
september 2007

Under sensommaren har 
marknaden känts riktigt posi-
tiv, vilket gjort att vi kunnat 
hålla priset uppe lite längre 
inför hösten. Sista veckan i 
augusti ser vi en starkt ökad 
tillförsel, då beteslammen 
börjar bli slaktmogna i större 
utsträckning och vi har även 
i år en kösituation för slakt 
under september, oktober 
och november. Med möj-
lighet att styra lammens 
slaktmognad till december 
eller in på det nya året kan 
vi erbjuda dig en garanterad 
slaktvecka och högre pris. 
Kontakta oss på inköp lamm 
för mer information. 

M
arknad för påsk-
lamm
Planera nu för lam-

men som ska slaktas 

till påsk. De lamm som inte är slakt-

mogna nu i höst kan med fördel födas 

vidare för slakt till påsk. Du som inte 

har möjlighet att föda upp dem själv kan 

sälja dem till specialiserad vinterlamms-

uppfödare, se text nedan. Vi förmedlar 

kontakter, Anita Pettersson ansvarar för 

listan på köpare. Kontakta Anita om Du 

har lamm att sälja. Tel 0498-282530 eller 

mail. anita.pettersson@scan.se  

Planerad fårslakt
Vi har haft en mycket bättre fördelning 

på fårslakten så här långt i år. Många får 

slaktades redan i somras. Det faller sig 

naturligt att tillgången på utslagstackor 

är högre under hösten, när betessäsong-

en är slut. Det här gör att priset är som 

lägst på hösten och kommer att stiga 

när vi passerar årsskiftet och går mot 

en lägre tillgång. Du som har möjlighet 

att hålla en grupp slakttackor på un-

derhållsfoderstat under ett par månader 

kan ha ekonomi i detta, då skillnaden i 

avräkningspris är relativt stor. 

Får och lamm är inte samma sak
Vi planerar varje vecka slakten på får 

och lamm separat. De kunder som be-

ställer får vill inte ha lamm och tvärt-

om. Det går därför inte utan vidare att 

skicka får i stället för lamm när man för 

sent upptäcker att slaktanmälan inte 

överensstämmer med djurens slaktmog-

nad. För fl er nöjda kunder ber vi dig att 

ändra anmälan i tid så att planeringen 

blir rätt. Ändringar görs till slaktanmä-

lan tel: 0771-388 399 eller mail: slaktan-

malan@scan.se

Snabba svar från ScanDirekt
Frågor som gäller avräkningar, Inter-

nettjänster, medlemskap mm får du of-

tast snabbast svar på genom att ringa 

Scan Direkt, tel 0771-500 500. Via vår 

Internettjänst kan du ta del av aktuell 

marknadsinformation, avräkningsnote-

ring samt se slaktresultat så fort djuret 

är vägt och klassifi cerat i slakthallen. 

Behörighet och lösenord får du genom 

att kontakta Scan Direkt. 

Marknad för pälsskinn
Efterfrågan på pälsskinn är fortsatt god 

och godkända lammskinn merbetalas 

från och med vecka 26. 

Korrekt märkning av lamm och får
För att hanteringen av både slaktkropp 

och skinn ska fungera bra inne på 

slakteriet måste lammen vara ordent-

ligt märkta. Om du är osäker på vilken 

märkning som krävs, ring Scan Direkt 

tel. 0771-500 500, så skickar vi en ny-

tryckt folder som i detalj beskriver vad 

som är korrekt märkning. Det är också 

via Scan Direkt du beställer öronmärken 

med ditt medlemsnummer eller med 

signalfärg, t ex för återtag av skinn.

 

Framgångsrik vinter-
lammsuppfödning
Sven Fridell i småländska Bredaryd är 

en av våra mycket duktiga vinterlamm-

suppfödare. Totalt i år har han skickat 

över 700 lamm till slakt, genomgående 

med mycket gott slaktresultat. Drygt 

400 av dessa är vinterlamm, resten är ur 

egen produktion med vinterlammande 

tackor. Sven köper och hämtar lamm på 

ett 20-tal gårdar i grupper som varierar 

i storlek från knappt 10 upp till 40 djur. 

Han berättar att det allra vanligaste är 

att han hämtar samtliga lamm på går-

den, oavsett storlek och kvalitet. 

De fl esta djur hämtas i september 

och en bit in i oktober månad. Då av-

maskas de, könssorteras och släpps 

på väl tilltagna återväxtbeten. Syftet 

med att släppa djuren på bete är att de 

ska hinna blandas och möta varandras 

eventuella smittor innan de tas in, då 

djurtätheten och smittrycket blir högre. 

För att hinna med den här acklimatise-

ringsfasen är det viktigt att lammen inte 

förmedlas för sent. I början av novem-

ber klipps samtliga lamm. 

Sven säger att vinterlammsuppföd-

ning inte är som annan lammproduktion 

och syftar då framförallt på annorlunda 

utfodringsstrategi. När lammen tas in 

ställs de på en foderstat med fri tillgång 

på ensilage, vatten, salt och mineraler. 

När det är en månad kvar till dess att 

de första lammen ska slaktas får de fri 

tillgång på kraftfoder, både tacklamm 

och bagglamm. Lammen vägs sedan re-

gelbundet och slaktplaneringen justeras 

beroende på tillväxthastigheten. De sti-

gande foderpriserna kommenterar Sven 

med viss oro, men säger att han ändå 

tror på produktionsformen, eftersom 

lammen slaktas under den tid då efter-

frågan på lammkött är som bäst och pri-

serna är höga. 

De fl esta lammen prissätts med ut-

gångspunkt i Scans rekommenderade 

prislista för vinterlamm. Ju större och 

friskare lammen är, desto bättre är lön-

samheten, även om lammen är dyrare 

i inköp, säger Sven. Sjuka djur blir ju 

inte friska bara för att jag hämtar dem, 

menar han. Men han köper ändå alla 

lamm på de fl esta gårdar, även de som 

av någon anledning är störda i tillväx-

ten. De säljande besättningarna vill of-



22   Nr 6•2007

www.siltbergs.se
Tel: 0498 – 48 01 44

Nya idéer –
Beprövat koncept

Rundbalsgrind Special
HEMSE

Nya Siltbergs Smide
Tillverkning / Försäljning
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UPPSALA
Uppsala Fårtjänst HB
018-32 60 68
070-332 49 86

STRÄNGNÄS
Kaj Sjunnesson
0152-302 63

HEDEMORA
PO Falkeström
0225-77 20 11, 77 21 09
070-600 89 56

KÄLARNE
Björn Jonsson
0696-430 36 SUNDSVALL

Bengt-Olof Nyman
060-56 08 05
070-3381052

JÄRVSÖ
Leeks Maskin AB
0651-322 47

ÖLAND
Johan Pettersson
0485-362 31

VIMMERBY
Elisabet Storck
0492-520 32
www.klintemala.se

KIVIK
Ulf Pyk
044-35 17 60

ÖRKELLJUNGA
Eje Mårtensson
0435-46 00 66
070-585 85 92

SKÖVDE
Uno Fredriksson
0500-42 60 23

UDDEVALLA
Karin Johansson
0522-842 33
070-713 93 37

ÖREBRO
Örebro Maskintjänst
019-22 60 80
019-22 62 95

LINDESBERG
KG Jonsson
070-766 29 80

NORRBOTTENS LANTMÄN

0970-769 90

0927-108 65

0923-147 10

0920-23 85 00

0911-23 17 00

GÄLLIVARE

ÖVERTORNEÅ
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LULEÅ

PITEÅ

SÖDERKÖPING
Tjelvar Andersson
0121-400 42 / 401 82

BODAFORS
Bertil Gustavsson
0380-37 11 53
070-404 32 45

ENKÖPING
Nordpost AB
0171-857 00
info@nordpost.se
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tast bli av med alla lamm vid ett tillfälle 

för att slippa bekymmer med vägning, 

slaktmognadsbedömning osv, som man 

kanske inte har rationell utrustning till 

i en mindre fårbesättning. Många säl-

jare har också brist på stallutrymme och 

även ont om grovfoder, berättar Sven. 

För att lyckas med vinterlammsupp-

födning är det oerhört viktigt med ett 

stall med stor luftvolym, så att det inte 

blir fuktigt. Det är nog viktigare än det 

mesta, menar Sven. 

Avslutningsvis pratar vi om framti-

den för svenskt lantbruk och Sven säger 

att han tror på lammproduktion, som 

ger öppna landskap och bra kött till 

konsumenter som är mer och mer noga 

med vad de äter. 

Sofi a Persson, Inköp Lamm, Scan AB

Sven Fridell, Bredaryd, köper in lamm för vinterlamsuppfödning från ett stort antal 
mindre besättningar. Han köper alla lamm i besättningarna, vilket fungerar väldigt 
bra, både för köpare och säljare. Foto: Einar de Wit. 
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