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Fårskötselns lönsamhet

Inom svensk lammproduktion tilläm-
pas flera olika produktionsmodeller. För 
att belysa skillnaderna i foder-, strö- och 
arbetsåtgång till tackor och lamm un-
der stallperioden studerades två gårdar 
med olika lamningstidpunkter och 
olika raser. Data från de två gårdarna 
användes sedan för ekonomiska beräk-
ningar, som kan ligga till grund för 
bedömningar av fårskötselns lönsamhet. 
Studien, som startade 2005 och avslu-
tades 2007, var ett komplement till det 
konsumtionsförsök på Götala Nöt- och 
Lammköttscentrum som publicerades i 
Fårskötsel nr 6, sid 16-18.

Produktionsmodeller
Vårlamning
Gård 1 var belägen i Skaraborg, hade 70 
tackor av rasen gotlandsfår och tillämpa-
de vårlamning i april. Tackorna utfodra-
des med hela rundbalar av vallensilage, i 
Knarrhults rundbalshäckar.

Vinter- och höstlamning
Gård 2 var belägen i Sjuhärad, hade 95 
tackor av rasen finull och tillämpade i 
huvudsak vinterlamning i januari och 
februari. För en liten del av besättningen 
tillämpades höstlamning i augusti och 
september. Vallensilage från plansilo 

utfodrades på foderbord och kraftfoder 
gavs via foderautomater. 

Registreringar och provtagningar
Lantbrukarna vägde dagligen allt foder 
som utfodrades och tog kontinuerligt 
foderprover för analys av torrsubstans (ts) 
och näringsinnehåll (Tabell 1). Strö- och 
arbetsåtgång registrerades dagligen. Gårds-
besök av försökstekniker med vägning och 
hullbedömning av tackorna samt insam-
ling av data och foderprover gjordes efter 
installning och före betessläppning samt 
vid flera tillfällen under stallperioden.

Ekonomiska beräkningar
Efterkalkyler har upprättats för de 
båda gårdarna i studien. I dessa beräk-
nas intäkter för slaktdjur, ull, försålda 
livdjur och pälsskinn, miljöersättningar, 
kompensationsbidrag och gårdsstöd 
samt kostnader för foderodling inklu-
sive stängsel, maskiner, inköpt foder, 
byggnader, ränta på djur- och rörelseka-
pital och diverse. Maskinkostnaderna 
inkluderar förutom underhåll, drivme-
del och inköpt maskinarbete även ränta 
och avskrivning beräknat utifrån den 
egna maskinparkens inköpspris. Bygg-
nadskostnaderna inkluderar ränta och 
avskrivning på de kostnader för om- och 
tillbyggnader som gjorts för att kunna 
bedriva aktuell produktion. Kalkylrän-
tan är 5 %. Lönsamheten anges som 
intäkter minus kostnader per tacka och 
år samt per arbetstimme i djurskötsel 
och foderodling.
 
Resultat
Stallperioden var i genomsnitt 149 dagar 
för de vårlammande tackorna på gård 1 och 
164 dagar för vinterlammande och 182 da-
gar för höstlammande tackor på gård 2. 

Foder-, strö- och arbetsåtgång
Den utfodrade mängden under stall-
perioden framgår av figur 1. Tackornas 
eventuella konsumtion av halm från 
ströbädden är inte inräknad. På gård 1 

En jämförelse mellan två gårdar

Tabell 1. Ensilagets genomsnittliga ts-halt samt energi-, protein- och fiberinnehåll. 
Gård År Ts % Per kg ts 

MJ1 OE2 g råprotein g NDF3 
1 1 32,5 10,6 165 532 
1 2 49,8 10,4 178 480 
2 1 37,6 11,1 134 567 
2 2 42,1   9,6 146 566 
1 MJ = Mega Joule,  
2 OE = Omsättbar energi 
3 NDF = Neutral Detergent Fiber 
 

SLU i Skara har g jort en djuplodande analys av lönsamheten hos två företag med olika produktionsinrikt-
ningar. På gård ett finns Gotlandsfår som lammar i april.
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utfodrades inget kraftfoder till tackorna. 
De släpptes ut på åkermarksbete någon 
eller några veckor efter lamning. Innan 
betessläppning fick lammen tillgång 
till lammkraftfoder i lammkamrar inne 
på stall och flerfödda lamm fick ett 
litet kraftfodertillskott tiden före slakt. 
På gård 2 fick både tackor och lamm 
kraftfoder dagligen. De vårlammande 
tackornas lamm fick 141 kg lammkraft-
foder medan de höstlammande tack-
ornas lamm fick 81 kg lammkraftfoder 
uträknat per tacka.
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Figur 1. Tackornas totala foderkonsumtion under stallperioden.

Tabell 2. Tackornas produktionsresultat i de olika produktionsmodellerna. 
    Uppfödda Födelsevikt Slaktålder Slutvikt Slaktvikt Formklass Fettklass 
Gård  År Lamningstid lamm/tacka* kg dagar kg Kg   
1 1 Vår 1,4 4,2 172 48,3 18,9 O+ 3- 
1 2 Vår 1,6 4,2 158 47,5 18,5 R- 3- 
2 1 Vinter 1,6 3,7 143 45,9 19,5 R- 3 
2 2 Vinter 2,0 3,4 141 47,0 20,2 R 3- 
2  1 Höst 1,8 3,5 135 47,9 19,9 R- 3 
2 2 Höst 2,1 3,5 152 48,3 20,4 R 3- 

*Per stallutfodrad tacka 
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De vinterlammande finullstackorna 
åt under andra året mer grovfoder än 
tackorna i någon av de andra grupperna. 
Tillskottet av kraftfoder ökade den 
totala foderkonsumtionen främst för de 
vinterlammande tackorna.

Den årliga ströhalmsåtgången per 
tacka var 125 kg på gård 1 och 150 kg 
på gård 2. Den totala arbetsåtgången per 
tacka och år var 9,3 timmar på gård 1 
och 7,5 timmar på gård 2. 

Tackornas produktionsresultat
De vårlammande gotlandsfåren fick 
något färre lamm per tacka, hade något 
högre födelsevikter, något lägre slaktvikt 
och var något äldre vid slakt jämfört 
med de höst- och vinterlammande 
finullsfåren (Tabell 2). Det fanns inga 
tydliga produktionsskillnader mellan 
höst- och vinterfödda lamm.

Tackornas hull
De vårlammande tackorna ökade både i 
vikt och hull under dräktigheten. Under 
digivningen gick de ner ungefär en poäng 
i hull, från 3,0 till 2,2 år 1 och 3,5 till 2,5 
år 2. De vinterlammande tackorna hade 
svårt att hålla hullet under dräktigheten 
och hade ett lågt hull när de lammade. De 
vinterlammande tackorna gick ner från 
2,7 till 1,7 år 1 och 2,8 till 2,0 år 2. Efter 
avvänjning återhämtade samtliga tackor 
sin kondition på bete. De höstlammande 
tackorna gick från 3,0 före lamning till 
2,2 i hull efter avvänjning.

Lammens tillväxt
De höst- och vinterfödda finull-
slammen hade något högre tillväxt 

Figur 2. Lammens dagliga tillväxt i de olika produktionsmodellerna.

På gård 2 finns finullstackor som i huvudsak lam-
mar i januari och februari. Tackorna får kraftfoder 
i automater.

»
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än de vårfödda gotlandsfårslammen. De 
höstfödda lammen från första året hade 
högst tillväxt, men antalet höstfödda lamm 
var lägre än vår- och vinterfödda lamm, 
vilket gör resultatet osäkert (Figur 2).
 
Ekonomiska resultat
Tabell 3 visar att intäkter minus kost-
nader är cirka 1 000 kr per tacka och år 
på båda gårdarna. I de beaktade kostna-
derna ingår inte mark och eget arbete. 

Ungefär 1 000 kr är alltså den årliga 
ersättningen till den mark som används 
till bete och odling av vinterfoder och 
det arbete man lägger ner i djursköt-
seln och foderodlingen. Per timme blir 
ersättningen cirka 100 kr. Om man tar 
bort gårdsstödet bland intäkterna mins-
kar arbetsersättningen till cirka 65 kr per 
timme på båda gårdarna.

100 kr per timme inklusive gårdsstöd 
och 65 kr per timme exklusive gårdsstöd 

är bra jämfört med lönsamheten i svenska 
lammföretag enligt en sammanställning 
som LRF KONSULT gjort för de år vi 
följt våra två gårdar (2005-2007). Enligt 
LRF KONSULT-studien var arbets- och 
kapitalinkomsten per timme i besättning-
ar med 50-99 tackor 65 kr med gårdsstöd 
och 20 kr utan gårdsstöd. 

Det finns flera orsaker till de två 
gårdarnas relativt goda lönsamhet. 
Goda biologiska produktionsresultat är 
en orsak. Merintäkter för livdjurs- och 
skinnförsäljning, i synnerhet på gård 1, 
är en annan orsak. Låga byggnadskost-
nader tack vare befintliga byggnader på 
gård 1 och billig om- och tillbyggnad på 
gård 2 är en tredje orsak. Efter tillbygg-
naden kan gård 2 ha fler får än vad man 
hade 2005-2007 utan att byggnadskost-
naderna ökar. Då kan lönsamheten bli 
bättre än vad tabellen visar.

Enligt SLU:s områdeskalkyler kostar 
helt nya byggnader minst 400 kr mera 
per tacka och år än vad om- och till-
byggnaden på gård 2 kostade. Vid så 
höga nybyggnadskostnader hade utökad 
besättning knappast varit lönsam.  

Maskinkostnaderna är relativt höga på 
båda gårdarna. Orsaken är fasta kapital-
kostnader som måste fördelas på en rela-
tivt liten årlig användning på gårdar som 
endast har normalstora fårbesättningar. 
Detta antyder att maskinsamverkan och 
inköp av maskinarbete kan vara lönsamt 
i många fall. Gård 1 köper stor del av 
maskinarbetet och gård 2 har en äldre 
men väl underhållen maskinpark. Om 
man haft nya kompletta maskinuppsätt-
ningar för bl a vallskörd hade maskin-
kostnaderna varit ännu högre.

Posten ”övriga kostnader” innefattar 
ströhalm, veterinär & medicin, försäk-
ringar, el, bil och diverse ”kontorskostna-
der”. Övriga kostnader på de två gårdarna 
är högre än vad de är i många bidragskal-
kyler för får. Orsaken är att man i bidrags-
kalkyler ser vissa av dessa kostnader som 
samkostnader som är gemensamma för 
de produktionsgrenar som förekommer 
på gården. De fördelas därför inte mellan 
produktionskostnaderna. Men på gårdar 
som endast har får måste dessa betala alla 
”övriga kostnader”. 
 
Slutsatser
De ekonomiska kalkylerna visar att man En noggrann bokföring av alla data har fårägarna ägnat sig åt. Här vägs ensilage på en plattform-

svåg på gård 1.

En bild från lammkammaren på gård 2.
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 Gård 1 Gård 2 
Intäkter   
Slaktdjur & ull 930 1650 
Merintäkter för livdjurs- & skinnförsäljning 310 100 
Ökat djurkapital minus inköpta djur  200 
Miljöersättning & kompensationsbidrag 680 920 
Gårdsstöd 420 350 
Kostnader   
Foderodling exkl. maskinkostnader -160 -290 
Maskiner inkl. drivmedel & inhyrt maskinarbete  -420 -520 
Inköpt foder -110 -750 
Byggnad - 90 -220 
Ränta på djur- & rörelsekapital - 120 -100 
Övriga kostnader - 390 -340 
Intäkter – kostnader = ersättning till arbete & 
mark 

1050 990 

Arbete med får & foderodling, timmar per år 10,1 9,4 
Ersättning till arbete och mark per arbetstimme 104 105 
 

Tabell 3. Intäkter minus kostnader i kr per tacka och år samt ersättning till arbete och mark per arbetstimme i djurskötsel och foderodling.

med goda biologiska produktionsresul-
tat, merintäkter för försäljning av livdjur 
och/eller skinn samt billiga om- och 
tillbyggnader i stället för dyr nybyggnad 
kan komma upp i en timpenning på cir-
ka 100 kr på fårgårdar. Om gårdsstödet 

räknas bort blir timersättningen cirka 
65 kr. Skulle även miljöersättningarna 
och kompensationsbidragen försvinna så 
försvinner också hela arbetsersättningen. 
Ekonomin i fårskötseln vilar alltså på två 
ben: intäkter för kött mm och betalning 

för fårens insats för öppet landskap och 
biologisk mångfald. 
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