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Årets Lammproducent 2005

Å
r 2004 fick Ingegerd pris 
av Gotlands Fåravelsför-
ening för högsta andel 
kvalitetslamm i storleks-

klassen 60-110 st lammungar. Ingegerd är 
också mentor till en nystartare inom Swe-
dish Meats vårlamssatsning. Så långt alla 
utmärkelser men hur kom hon dit?

Bakgrund
Ingegerd föddes i Blekinge och växte 
upp i Ronneby men tillbringade mycket 
tid på sin mors föräldragård. Familjen be-
stod av två äldre bröder, en mycket djur-
intresserad mor och en far som är tand-
tekniker. Efter att ha gått på Bräkne-Hoby 
lantbruksskola arbetade hon fyra år med 
kor på ett par olika ställen. När hon flyt-
tade till Gotland 1984 för att vidareutbilda 
sig genom en APR-kurs så träffade sin då-
varande man. Han hade gården bredvid 
huset hon hyrde i Follingbo, strax öster 
om Visby. 1986 föddes Ingeborg och två 
år senare Lasse. Så länge barnen var små 

hade hon 20 tackor sedan växte flocken i 
takt med att barnen blev äldre.

Från början fanns det 20 Gotlandsfår 
och en Leicesterbagge på gården. Tack-
orna lammade tidigt redan då och har 
sedan fortsatt med det. Dessa tackor har 
alltid betraktats med viss skepsis efter-
som de dels lammade vid fel tid på året 
och dessutom var Gotlandsfår som kor-
sades med ”vita får”. Numera har hon 85 
st korsningstackor och med åren så har 
det blivit alla möjliga raser inblandade. 
Dessa tackor går under benämningen 
”Ingegerds blandning” här på Gotland. 
Det är dock fortfarande huvudsakligen 
Gotlandsfår och Leicester.

Att producera lamm
Lammproduktionen var lite knepig i bör-
jan. Eftersom lammen föddes tidigt så 
var det lite knöligt med slakten. Genom 

kontakter råkade hon av en slump få veta 
att de ville ha lamm till slakteriet i maj-
juni och så började vägen mot dagens 
vårlammsproduktion. Då såldes de som 
primörlamm (detta var innan vinterlam-
men var uppfunna). Primörlammen fick 
inte väga över 19,9 kg skulle vara O+ eller 
bättre, inte ha mer än 4 i fett och inte vara 
äldre än cirka 3-4 mån. Dessa lamm fick 
man då 42 kr/kg för. Helt lätt var det inte; 
första året var de för gamla, sen kunde de 
väga för mycket vilket var det samma som 
inget betalt. Det var dessutom svårt att få 
ihop slaktgrupper med bara 40 tackor 
som lammade lite utspritt under vintern. 

Mentorskap var inte uppfunnet, och 
rådgivaren på slakteriet ansåg det vara 
galenskap att korsa Gotlandsfåren med 
någon annan ras. Per-Johan Eriksson har 
hon alltid haft stort utbyte av att disku-
tera lamm med, trots deras olika inrikt-
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ningar, men det fanns ingen på Gotland 
som hade denna sorts produktion så det 
fanns inte så många att bolla idéer om 
just detta med. Då hon funderade på om 
det gick att ge ärtor till tackorna så ringde 
hon till veterinären för att fråga om det 
kunde vara olämpligt. Då undrade han 
varför hon ville ge tackorna protein? Hon 
förklarade att tanken kom från bakgrun-
den med korna – kor som mjölkar be-
höver protein, de borde tackorna också 
behöva…

Utfodring med extra protein
Ingegerd provade att ge ärtor till tackorna 
och med det proteintillskottet så slutade 
de med att tappa all ull efter lamningen, 
de var i bättre hull under digivningen och 
ungarna växte bättre. På gården odlade 
de en blandning med 60 % ärtor och 40 
% havre. Detta krossades och gavs till 
tackorna efter det att de hade lammat. 
På detta vis har hon provat sig fram med 
hjälp av ko-kunskaper, en stor portion 
nyfikenhet, envishet och ett gott djuröga. 
Förkunskaperna var inte så stora om just 
lammproduktion. Det enda man lärde sig 
om lamm i lantbruksskolan var att de var 
dräktiga i 5 månader men i övrigt så skul-
le de ses som en liten ko.

När vinterlammen kom så blev pri-
mörlammen vanliga lamm och därmed 
sämre betalda. Trots detta fortsatte Ing-
egerd med lamning på vintern, delvis 
för att hon har så torra beten så att det 
knappt finns någon mat efter midsommar 
och delvis så ville tackorna lamma tidigt 
och hon tyckte om vårlammsproduktio-
nen. 

Hemköpsringen
Hon läste om Hemköpsringen i Fårskötsel 
och anmälde sitt intresse. Per-Johan Eriks-
son drog igång ringen på Gotland och då 
kom hon med där. De gick slaktmognads-
bedömningskurser, åkte på studieresor, 
jämförde slaktresultat och avräkningar 
och det var här någonstans som tävlings-
instinkten vaknade till. Innan hade hon 
haft cirka 80-85 % lamm av märkeskvali-
tet men nu började klättringen upp mot 
90-95 %. Hon har alltid vägt lammen men 
när europskalan blev till så gällde det att 
bli skickligare på bedömningen. 

Redan 1998 då hon ökade antalet från 
40 till 80 tackor så blev det lättare att höja 
andelen märkeskvalitetslamm eftersom 
det var lättare att få ihop slaktgrupper 
med fler lamm att välja på. Det stora lyftet 
kom när hon började hjälpa Skäggs Gård, 

år 2000, med att väga deras lamm. Innan 
det så fick hon in snitsen på slaktmog-
nadsbedömningen lagom till dess att hen-
nes egna lamm var slut men nu var det 
ytterligare flera hundra lamm som vägdes 
under samma period vilket gav större er-
farenhet och säkerhet i fingrarna. Hem-
köpsringen upphörde 2003, och 2004 
gick hon med i KRAV med lammen.

Förutsättningarna på gården har alltid 
varit som på många lammgårdar; lammen 
ska helst inte ha någon mat, inte kräva 
något arbete och får inte kosta några 
pengar. Med mycket små medel, envis-
het och en stor portion uppfinningsri-
kedom har hon klarat det. Byggnaderna 
är enkla med hembyggt foderbord och 
kraftfodret bärs med spannar från silon. 
Hon lever ensam sedan fem år och en 
granne med lastare kör in några ensilage-
balar åt gången. Varefter de går åt tar hon 
av plasten och sätter Siltbergs tredelade 
ensilagegrindar runt. Nackdelen är att det 
blir mycket spill, men det är det bästa sys-
temet just nu.

Omvårdnad om lammen
Besättningen har mycket låg dödlighet 
tack vare att Ingegerd lägger stor vikt vid 
övervakning i lamningen och ger mycket 
hjälp till ungar och tackor. Hon kollar 
alltid att det kommer mjölk ur spenarna, 
att ungarna har diat och att de är pigga. 
Varje slaktlamm som inte går till slakteriet 
ser hon som ett personligt misslyckande. 
Lammungarna har fri tillgång till linfrö-
kaka och krossat vete i lammkammare 
(helvete har hon prövat men det funge-
rade inte bra). Lammen brukar skiljas från 

tackan vid ungefär tre månaders ålder. 
Rekryteringen av tacklamm sker från den 
egna besättningen och emellanåt köper 
hon in nya baggar. 

Första Border Collien köpte hon da-
gen före julafton 1988. Då hade hon en 
valp, en bebis och en tvååring… Det var 
lite intensivt ett tag men hon insåg snabbt 
att det var den bästa investeringen hon 
gjort inom jordbruket. Hon har hållit i 
vallhundskurser och numera tävlar hon 
mest till husbehov.

Det viktigaste hon vill dela med sig 
till andra producenter är: väg, kläm och 
följ upp! Så mycket du bara kan. Det är 
alltid en fördel att hitta andra producenter 
att samarbeta med. Hjälp varandra med 
vägning och slaktmognadsbedömning. 
Förutom att det kan vara trevligt och gå 
lättare så blir man mycket säkrare i sin 
bedömning ju fler lamm man klämmer 
på och ju mer man diskuterar; dels under 
vägningen och dels när man ser resulta-
tet. Skriv små anteckningar vid vägningen 
till exempel om man tycker att ett lamm 
är lite fet eller mager, jämför sedan direkt 
efter slakt med resultatet för att kalibrera 
fingrarna.

Text och foto: Emma Rosenmüller

De här djuren går allmänt under benämningen ”Ingegerds blandning”.
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