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I november besökte jag Hans Olsson, 
Ramdala i Blekinge som under flera 
år bedrivit storskalig vidareuppföd-
ning av vinterlamm. Hans ser sig i 
första hand som en växtodlare och har 
halkat in på uppfödning av vinter-
lamm för det ger en bra sysselsättning 
vintertid och odlingen av foder till 
lammen passar bra i växtföljden. 
Hans odlar ca 45 ha och har bl a 
potatis, betor och vall. Nu finns tankar 
på att börja odla ärtor, Hans gillar 
att testa nya saker och frågar mig vid 
besöket om mina erfarenheter kring att 
utfodra vinterlamm med ärtor.

Upptagningsområde
Hans föder upp ca 600 vinterlamm per 
år. Lammen kommer från Blekinge och 
Småland. Ofta är det samma besättning-
ar som Hans köper av återkommande år 
från år. Nackdelen som Hans ser det, är 
att det ofta är få lamm per säljare, detta 
innebär att lammen kommer från väldigt 
många ställen. Vill det sig illa har sälja-
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ren bara 10-15 lamm och det är egent-
ligen för lite tycker Hans. Hans hämtar 
inga lamm själv utan lejer hämtningen av 
lamm av transportörer med djurbilar. 

Installning
Lammen stallas in direkt på en av Hans 
3 olika stallplatser. Lammen hålls köns-
sorterade och Hans försöker om möjligt 
att hålla ihop leveransgrupper av lamm 
från olika ställen. 

-Det är inte bra att blanda lammen för 
mycket förklarar han. Lammen klipps 
under november månad. Hans tycker att 
det är viktigt att lammen klipps. Man ser 
tydligt att lammen blir piggare och äter 
och växer bättre. Det är bra att tänka på 
att klippa tidigt innan det blir för kallt 
också. Är det kylig väderlek så blir det 
stressande för individer som inte är i bra 
kondition.

Inhysning
Lammen är installade på 3 olika stäl-
len på Hans gård. Hans använder en 

maskinhall, ett nybyggt växthus och 
ett gammalt kostall. Hans vill gärna ha 
tacklammen och bagglammen så långt 
skilda som möjligt från varandra. Han 
löser detta genom att ha alla tacklammen 
i växthuset och bagglammen i maskin-
hall och kostall. 

På gården i Ramdala är det enkla och 
billiga lösningar som gäller. Många grin-
dar har Hans svetsat själv eller använt 
armeringsmattor som normalt används 
vid gjutning. Kraftfodret strös ut i väg-
trummor i plast som delats på längden. 
Halmbalar i botten reglerar höjden.

Växthuset
Växthuset är 40m x 9,6 m och är god-
känt för inhysning av 250 djur. I växthu-
set finns alla tacklammen från ankomst 
till det är dags för slakt. Det är fjärde 
säsongen som Hans har lamm i växthu-
set och han tycker att det fungerar bra. 

-Ljuset är fantastiskt säger han, han 
märker skillnad vad lammen växer 
bra när dagarna börjar bli längre igen. 
Värmen i växthuset fram emot vårkan-
ten har Hans löst smidigt. Jo, förklarar 
Hans, fram i april har jag slaktat ut 
så pass mycket av djuren så vid varm 
väderlek kan jag vid behov flytta över 
resterande lamm i det gamla kostallet 
fram till slakt.

Utfodring
Lammen får egenodlad spannmål plus 
koncentrat för hög-mjölkande djur. 
Blandningen är 20 % koncentrat och 
80 % spannmål. Kraftfodret ges som 
en giva per dag. Hans har bra koll på 
åtgången av foder. I kalkylen räknar 
han med 50 kg kraftfoder och en halv 
ensilagebal per lamm. Hans ger vete till 
lammen i år. Han är medveten om att 
vetet inte får ges i för höga givor för att 
klara pH-balansen i våmmen. Vetet gör 
också att man måste jobba förebyggande 
mot urinsten på bagglammen. Rådet är 
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att ge extra tillskott av foderkalk detta 
förbättrar balansen mellan kalcium och 
fosfor. Att ge grovt salt i kraftfodret eller 
på ensilaget för att driva djuren till att 
dricka mycket och rensa urinvägarna 
hjälper också. Tanken till nästa säsong 
är att ge djuren ärtor och begränsa vetet 
och därmed minska risken för urinstenar 
på bagglammen.

Djurmaterial
Hans ser en tydlig skillnad mellan olika 
raser vilken förmåga de har att växa och 
vilket resultat de ger till slakt. Dju-
rens tillväxtmönster har både för och 
nackdelar menar Hans. Köttraserna har 
potential att växa snabbt och blir tidigt 
klara till slakt. Det är bra ur plats och 
fodersynpunkt men samtidigt är inte 
avräkningspriset så högt. Lantraserna t 
ex päls är det tvärtom med - djuren växer 
långsammare och är färdiga till slakt 
längre fram t ex till påsk. Det blir arbete 
under en längre tid, kostar mer foder 
men priset är å andra sidan högre. 

Ett ideal lamm vid förmedling väger 
35 kg. Lammet skall givetvis vara piggt 
och friskt. Hans ser variationer på de 
lamm som han tar emot. De lättaste 
väger 15 kg levande och de tyngsta upp 
mot 40 kg. Snittlammet som Hans 
köper in väger 25-30 kg levande vikt. In-
köpspriset följer Scans rekommenderade 
vinterlammsprislista.

Dödligheten ligger på ca 1 %-3 %. 
Hans ser en koppling mellan om han tar 
många djur längre fram på säsongen så 
ökar dödligheten, därför vill han helst 
inte ta köpa in vinterlamm efter den 
förste november. 

Avmaskning mm
Hans har som rutin att avmaska alla 
lammen, det går inte att slarva med det 
förklarar Hans. Lite skräpiga lamm får 
också extra med selen.

Blåtunga
Hösten 2008 var Blekinge län delat i 
restriktions- resp fri zon vilket gjorde att 
Hans inte kunde köpa vinterlamm från 
länets västra delar då hans gård låg i det 
då fortfarande fria området. Vinterlam-
men behöver inte vaccineras för Blå-
tunga eftersom de skall gå till slakt innan 
svidknottsäsongen är igång.

Vägning och slaktmognadsbedömning
Förra säsongen höll 95 % av slaktlam-
men märkes- eller ordinär kvalitet 
vilket kan jämföras med 82 % i Scans 
totala slakt. Lammen går till slakt mellan 
december och månadsskiftet april/maj. 
Djuren vägs en gång i veckan när de 
har kommit upp i storlek att det börjar 
närma sig tidpunkt för slakt. Hans har 
investerat i en elektronisk våg för att 
det ska gå smidigt att väga alla djuren. 
Baggarna väger ca 52 kg levande och 
tacklammen 42 kg vid utleverans till 

slakt. Hans har som mål att bli bättre på 
att känna på djuren mer och optimera 
slaktmognaden hos varje individ, nu är det 
mycket vågen som styr förklarar Hans. 

Skinn
Alla lammen klipps under oktober-
november vilket gör det möjligt för 
Hans att erhålla en del pälstillägg på 
renrasiga gotlandslamm. Tillägget är på 
70 kr/godkänt skinn under kvartal ett. 
Klippningen görs i första hand för att 
lammen skall bli pigga och äta och växa 
bra men det är givetvis ett plus i kassan 
tycker Hans att det blir en del skinn som 
klarar kriterierna för pälstillägg. Hans tar 
också tillbaka en del skinn och bereder 
dem för egen försäljning.

Varmt tack till Hans Olsson som tog 
sig tiden att dela med sig av sina erfaren-
heter kring vinterlammsuppfödning!

Elisabeth Svensson på Scan AB

Vinterlammen föds upp i ett växthus. Praktiska kraftfoderrännor är tillverkade av kluvna vägtrummor.


