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Lammfoder

Tillväxt och slaktkroppsegenskaper 
hos intensivt uppfödda bagg- och 
tacklamm påverkas inte av en ökad 
stärkelsehalt från 19 % till 32 % av 
kraftfodrets torrsubstans. Stärkelse-
halten i kraftfodret påverkade inte det 
ekonomiska nettot för varje lamm. 

För intensivt uppfödda lamm krävs 
ett kraftfoder som innehåller 
lättsmälta kolhydrater och mycket 

protein. För att minska arbetet med 
utfodring är system med fri tillgång av 
foder att föredra. Genom att höja stär-
kelsehalten i kraftfodret samtidigt som 
hela den vomnedbrytbara kolhydratfrak-
tionen balanseras, kan vi förvänta oss 
höga tillväxter hos lammen. Frågan är 
dock hur högt vi kan öka mängden stär-
kelse i utfodringen utan negativ effekt på 
foderutnyttjande och slaktkroppsegen-
skaper hos lammen.

Trettiosex avvanda bagg- och tack-
lamm ingick i ett försök på Götala 
försöksstation, Skara under två år. Pro-
jektet genomfördes vid avdelningen för 
produktionssystem och finansierades av 
Stiftelsen Lantbruksforskning, Svenska 
Lantmännen och SLU. Bagglammen 
vägde 30 kg och tacklammen 26 kg vid 
försöksstart i april varje år. Bagglammen 
slaktades efter ca 37 dagar och vägde 47 
kg vid slakt medan tacklammen slakta-
des efter ca 43 dagar och vägde 43 kg 
vid slakt. Lammen, som var tvåfödda, 
var avkommor efter korsningstackor 
finull/dorset och texelbagge. Bagg- och 
tacklamm hölls var för sig med två lamm 
i varje box och tre boxar per stärkelse-
nivå och kön. Lammen utfodrades med 
ett kraftfoder i fri tillgång som innehöll 
19,26 eller 32 % stärkelse av kraftfodrets 
torrsubstans (ts) med de huvudsakliga 
stärkelsekällorna korn, vete och rågvete. 
Under andra året utfodrades dock tack-
lammen med en stärkelsehalt på 30 % av 

kraftfodrets ts. Dessutom fick lammen 
fri tillgång till ett tidigt skördat gräsen-
silage som innehöll 12 MJ omsättbar 
energi per kg ts. 

Bagglammen hade en mycket hög dag-
lig tillväxt på i genomsnitt 480 g/dag. 
Även tacklammen hade en hög genom-
snittlig tillväxt på 400 g/dag. Lammens 
tillväxter påverkades inte av ett ökat 
stärkelseintag vid ökad stärkelsehalt i 
kraftfodret. Lammen åt ca 1,1-1,3 kg ts 
kraftfoder och 0,2-0,4 kg ts ensilage per 
djur och dag och foderintaget påver-
kades inte av kraftfodrets stärkelsehalt. 
Fodereffektiviteten i kg ts foder per kg 
tillväxt påverkades således inte av foder-
statens stärkelsenivå. Bagglammen hade 
en högre slaktad vikt än tacklammen 
utan skillnader i slaktutbyte. Formklass 
och fettgrupp var bra för både bagg- och 
tacklamm och påverkades inte av stärkel-
sehalten i kraftfodret. 

Ekonomiska beräkningar vid två olika 
prisalternativ på spannmålen (1,50 och 
1,20 kr/kg) visade inga säkerställda skill-
nader i det ekonomiska nettot per lamm 
(slaktintäkt minus foderkostnad) när 
stärkelsehalten varierade i foderstaten. 

Stärkelsehalten i lammkraftfoder kan 
ökas över den normala halten på 19 % av 
ts utan att ha negativ inverkan på tillväxt 
och slaktkroppskvalitet hos intensivt 
uppfödda bagg- och tacklamm när hela 
kolhydratfraktionen är balanserad i 
kraftfodret och kompletteras med ett 
energirikt gräsensilage. Det ekonomiska 
nettot för varje lamm påverkas inte 
nämnvärt av stärkelseinnehållet i kraft-
fodret och en prisskillnad på spannmål 
omfattande 30 öre per kg påverkade 
inte den ekonomiska konkurrenskraf-
ten mellan de olika stärkelsehalterna i 
kraftfodret.
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Intensiv lammproduktion med olika 
stärkelsenivåer i foderstaten

36 lamm ingick i försöket vid Götala försöksstation. 
David Johansson, djurskötare, och Jesper Eggertsen 
slaktmognadsbedömmer ett lamm. Foto: Annika 
Arnesson

Jonas Dahl, försökstekniker vid Götala väger lamm 
som ett led i stärkelseförsöket. Foto: Jesper Eggertsen


