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Full rulle på årets 
oktoberlamning 
hos Kjell och Maj-
Britt Larsson

Det har nu gått ganska exakt 
fem månader sedan jag 
besökte Kjell och Maj-Britt 
Larsson på gården i Anders-
torp utanför Ljungbyhed för 
att göra ett gårdsreportage 
om oktoberlamning. Artikeln 
i sin helhet finns att läsa i 
Fårskötsel nr 4 2008. En 
solig eftermiddag i oktober 
gör jag ett nytt gårdsbesök 
hos Kjell och Maj-Britt för att 
höra och se hur det har gått. 
Blev tackorna som gick med 
baggar på det fina vårbetet 
dräktiga? 

L
amningen är i full gång
Vid mitt besök i maj gick 
270 nyklippta tackor med 
baggar ute på det späda 

vårbetet. Och visst har tackorna blivit 
dräktiga! Ca 200 beräknas lamma sep-
tember-oktober och resterande under 
november. –Lamningen började faktiskt 
2-3 veckor tidigare än beräknat småskrat-
tar Kjell. När jag och Maj-Britt skulle titta 
till djuren en morgon såg vi att baggarna, 
som vi hade släppt med ”förkläden” (för 
att brunstsynkronisera och brunststimu-
lera tackorna), hade lyckats vrida förklä-
dena så att dessa fladdrade i vinden som 
små kappor på ryggarna. Så med facit i 
hand så blev alltså ett helt gäng tackor 
dräktiga redan då. - Lite tidigare än vad 
vi hade tänkt oss men å andra sidan så 
slipper vi en alltför utdragen lamning och 
många eftersläntrare, funderar Maj-Britt.

De flesta tackorna är nu hemma från 
betet och installade. Vid mitt besök den 
7 oktober är ca 50 lamningsboxar upp-
tagna av nylammade tackor med lamm. 
70 tackor har redan lammat och de har 
blivit mammor till ca 145 lamm.

Rutiner kring lamning
Tackan står kvar så länge hon behöver 
i ensambox. Maj-Britt förklarar att det är 
guld värt att kunna följa tackan den första 
tiden och se så att hon tar sina lamm och 
att tackan själv börjar äta som hon ska. -Vi 
ger i princip alla lamm ko-råmjölk på flas-
ka berättar Kjell. Detta gör vi helt enkelt 
för att vara säkra på att lammet får i sig 
den mängd råmjölk som det behöver och 
då vet vi att lammet har fått i sig en buf-
fert med energi att ta av den första tiden.

Innan tackan lämnar boxen avmas-
kas hon och lammen märks upp med 
SE-brickor. Tackorna slussas först ut i en 
mindre grupp med redan lammade tackor 
och efter en tid slås två mindre grupper 
ihop till en. Ca 30 tackor med lamm per 
grupp tycker Kjell och Maj-Britt är lagom. 
Tackor med trillingar går i egen grupp för 
att kunna utfodras lite extra.

Utfodring och avvänjning
Just nu får alla tackorna en grundmix 
av ensilage, HP-massa och mineraler 

som blandas i mixervagn. Tackorna som 
har lammat stöttas extra med kraftfoder, 
Lammfor 500, som Kjell och Maj-Britt 
strör ut för hand uppe på mixen på foder-
bordet. Kjell är medveten att Keenanvag-
nen ej utnyttjas fullt ut ur arbetssynpunkt 
men han menar att det är värt tiden att ge 
kraftfodret separat. När kraftodret läggs 
fram kommer alla tackorna fram för att 
äta, du kan lätt se om någon tacka är ur 
form och inte vill äta och likaså kan du 
inspektera juvren på tackorna och upp-
täcka mastiter eller andra juverproblem 
i ett tidigt stadium. Kjell och Maj-Britt 
bygger tidigt lammkammare dit lammen 
går för att äta kraftfoder. Efter 7-8 veckor 
vänjs lammen av från tackorna. Då byter 
Kjell och Maj-Britt ut receptet på mixen 
och gör en ”vassare” som lammen skall 
växa bra på. -Vi försöker att ha ett bra 
och smakligt ensilage, berättar Kjell, som 
de skall gilla att äta mycket av. Tackorna 
klarar sig med ett medelbra ensilage efter 
avvänjning. De har gott om tid att äta upp 
sig på menar både Maj-Britt och Kjell.

Slaktlammen börjar vägas regelbun-
det ca 3 veckor innan första slaktleverans. 
Lammen slaktas ut under tiden jan-mars 
och är då 3-3,5 månader gamla. Levande 
vikterna innan slakt ligger på 39-40 kg för 
tacklamm och 48-50 för bagglamm. Är det 
mycket inslag av dorset så får man gå ner 
minst 3 kg i levande vikt för att slaktkrop-
pen inte skall vara för fet förklarar Kjell. 

Aktuellt just nu – vaccination mot Blå-
tunga 
Just nu är det egentligen högaktuellt med 
vaccination mot Blåtunga berättar Maj-Britt. 

Högdräktiga tackor i oktober i Anderstorp, Ljungbyhed.

Maj-Britt och Kjell Larsson på gården i 
Anderstorp, Ljungbyhed
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Scan är störst på lamm-marknaden i Sverige och vi jobbar för att 
höja vår förädlingsgrad på lamm. Vi ligger långt framme vad gäl-
ler produktutveckling på lamm med olika konsumentpaketerade 
produkter. Vi har även lammkorvar och grillprodukt. 

Höstens lanseringar är marinerad och nätad lammstek med ”klar-
knapp” och medföljande sås eller färdig lammgryta. 
Båda produkterna verkar bli riktiga ”kiosk-vältare”!

Vi behöver omgående mer lamm efter årsskiftet –
 teckna kontrakt nu!

Scan behöver mer lamm!

Ring din lamminköpare idag via växel 0771-510 510
Slaktanmälan 0771-388 399
Scan Direkt 0771-500 500

www.scan.se

Återtag skinn Scan 
ABs anläggningar

Scan sänder årligen drygt 
30 000 skinn vidare för 
återtag. De flesta är tydligt  
märkta men flera leveranser 
per dag är dåligt märkta från 
leverantör.

F
ör att underlätta arbetet i hudbo-
den samt säkerställa att du som 
leverantör får rätt skinn tillbaka 
uppmanar vi dig att se till att dju-

ren är korrekt märkta innan leverans. 

Märkning återtag skinn
−	 Två st SE-märken eller tvådelat SE-

märke där SE-numret finns förtryckt på 
både han- och hondel. Tänk på att ett 
SE-märke alternativt en del av SE-mär-
ket följer slaktkroppen. 

−	 Ett RÖTT signalmärke i vardera örat

−	 Inköpta djur märks med leverantörs-
nummer i vardera örat. Ett leverantörs-

märke följer slaktkroppen. Leverantörs-
nummer kan hängas i signalmärken

Bifoga ifylld och undertecknad följese-
del berederi, fyll i:
−	 Medlems-/leverantörsnummer

−	 SE-nummer

−	 Ev inköpta djurs SE-nummer. Det finns 
inte ruta för detta men anteckna gärna 
i mellanrummet över beredningstyp el-
ler på separat blad om ni har många 
inköpta djur.

Skinn som kommer till Hudboden utan 
SE-nummer/leverantörsnummer eller om 
följesedel saknas skickas till Kontrollhudar 
i Varberg. Kontrollhudar är Scans kund på 
hudar och skinn.

Ring gärna vid frågor!
För mer information, beställning av info-
bladen Märkning av lamm för slakt, 
Återtag av får- och lammskinn eller be-
ställning av märken ring 

Slaktanmälan 0771-388 399 eller Scan Di-
rekt 0771-500 500

Telefon till berederi:AB Tranås skinnbered-
ning 0140-10050, Donnia Skinn AB 0140-
563 55.

Lena Hill, Producenttjänst, Scan AB

Efter övervägande mellan Kjell, Maj-Britt 
och veterinären har man beslutat att av-
vakta med vaccination till vår-vintern 
då alla tackor har lammat färdigt och är 
avskiljda från lammen. Vad händer med 
fostren om en högdräktig tacka vaccine-
ras funderar Kjell? - Ja, fyller Maj-Britt i, 
och hur man än gör så blir det stress för 
djuren vid denna typ av hantering och det 
är ju givetvis inte heller bra när tackorna 
är högdräktiga. - Och att samla ihop och 
tränga samman tackorna med små lamm 
går inte förklarar Kjell, det är för stor risk 
att lammen blir klämda eller springs ner-
av uppjagade tackor.

Det bästa med oktoberlamning 
Vi avslutar dagens diskussion med att åter-
igen konstatera att oktoberlamning flyter 
på väldigt bra och få lamm går förlorade. 
– Det är ingen nackdel att temperaturen 
nu i oktober ofta är väldigt behaglig både 
för oss djurskötare och för djuren själva 
avslutar Maj-Britt. Kjell som brukar sköta 
det mesta av nattvaket kan inte annat än 
instämma i detta!

Stort Tack till Kjell och Maj-Britt för att de 
tog sig tid att dela med sig av sina erfa-
renheter!

Elisabeth Svensson, Scan AB
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