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Anmälan senast tisdag 10 november till 
Max Johansson, tel 0123-129 44, e-post: max.johansson@valdemarsvikssparbank.se

Öka lönsamheten!
Hur ökar man lönsamheten i lammproduktionen? Den frågan 
besvaras 17 november 2015 under en heldag på Valdemarsviks 
Sparbank. Vi har bjudit in några av de mest erfarna producenterna. 
De berättar om sin verksamhet och hur de får sin produkt lönsam.

Vi svenskar äter i dag dubbelt så mycket lammkött som för tjugo år 
sedan. Men sedan 2009 minskar den svenska lammproduktionen. 
För att möta konsumenternas behov importeras istället betydan-
de mängd lammkött. 

Besättningar i Sverige har internationellt sett fler lamm och 
större köttproduktion per tacka och år. Det gör svenskt lammkött 
klimatmässigt bättre än det importerade. Lammproduktionen i 
Sverige har också ett högt naturvårdande värde för att behålla 
landskap öppna och tillgängliga. 

Fördragande är Elisabeth Svensson, HKScan, och fyra olika 
lamm producenter. De har lammproduktion helt eller delvis som en 
del av sin försörjning men har valt lite olika vägar. Dessutom kom-
mer Lena Persson, Lapserums Gård, en svinproducent som berät-
tar hur de gör sin planering för att optimera produktionen utifrån 
sina förutsättningar.

Andreas Svensson, Roger Edström - Företag Valdemarsviks Sparbank

Elisabeth Svensson - HKScan. Lammansvarig

Lena Pettersson - Lappserums Gård. Planerad produktion i grisnäringen

Tomas Olsson - Ordf. Lammproducenterna. Levererar till restauranggrossist

Bertil Gabrielsson - F.d. ordf. Fåravelsförbundet. Slaktar och säljer allt själv

Magnus Jönsson - Ordf. Fåravelsförbundet. Köper bl.a. in vinterlamm som föds upp och säljes

Crister Nilsson - Sek. Lammproducenterna. Levererar allt till HKScan

PROGRAM

TID  Tisdag 17 november kl. 9.30-16.00.
PLATS  Lokalen Kronan, Valdemarsviks Sparbank, Storgatan 15, Valdemarsvik.
PRIS  500 kr. I priset ingår lunch och fika. Meddela eventuell specialkost.

Andreas Svensson (t v), företagschef Valdemars-
viks Sparbank, tillsammans med sin far.

Frågor kring arrangemanget ställs till: Max Johansson, tel 0123-129 44, e-post: max.johansson@valdemarsviksspar-
bank.se. Övriga frågor ställs till Crister Nilsson, tel 073 – 07 121 10, e-post: can.foretagsresurs@telia.com.


