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Daltorps lamm - fårhållning och lammproduktion
Gårds- och besättningsfakta
På Daltorp bedrivs lammproduktion med ca 100 tackor. Till gården hör ca 31 ha åkermark som
används till grovfoderproduktion och bete samt 5 ha naturbete. Ungefär 90 stycken av tackorna är
korsningar mellan texel, finull och suffolk och 10 stycken är renrasiga suffolk. Baggarna som används
är främst renrasiga texel, finull och suffolk. Tackorna inryms dels i en äldre ladugård samt i fyra
stycken mindre rundbågshallar. Av åkermarken är 22 ha inhägnat med rovdjursavvisande stängsel.
Besättningen har M3-status och F-status samt är ansluten till Elitlamm och Gård och Djurhälsans
paket ”Får Plus”. Alla lamm mönstras och något/några renrasiga suffolkbagglamm visas på
riksbedömningen.
Produktion
Produktionen utgörs av lammkött, livdjur och skinn. Lamningen sker i två omgångar, äldre tackor i
andra halvan av februari och ungtackor i andra halvan av mars. Lamningen delas upp för att frigöra
tid till ungtackorna så att de kan få den bästa omsorgen. Lammen skickas till slakt under juni, juli och
augusti. Under denna tid vägs lammen en gång per vecka.
Utfodring
Djuren utfodras med rundbalsensilage samt inköpt kraftfoder som är ett färdigfoder. Det är mycket
viktigt att ensilaget håller en hög näringsmässig och hygienisk kvalitet för att lammproduktion ska
lyckas. Lammen får under stallperioden tillgång till ett färdigfoder för lamm i lammkammare.
Övertaliga lamm föds upp på lammbar. Alla djur har fri tillgång på kopparfria mineraler och kopparfri
saltsten. Tackorna och lammen betar på vallar som sköts för att producera ett högkvalitativt gräs. Det
är mycket viktigt att betet är spätt och smakligt. Vid behov putsas betena för att kunna producera
nytt gräs av hög kvalitet. För att undvika nedsatt tillväxt p.g.a. parasiter betesplanerar vi för ett så
parasitfritt bete som möjligt.
Tackornas skötsel
Tackorna klipps före betäckning och före lamning. Klövverkning sker samtidigt. Hullbedömning görs
flera gånger under året. Juverkontroll sker före betäckning, vid lamning samt vid avvänjning.
Tackornas flushas före betäckning samt brunstsynkroniseras. Innan lamning gasbrandvaccineras de
samt får extra Se och E-vit. Lamningen övervakas noga för att klara så många lamm som möjligt och
ge dem en bra start.
Rekryteringstacklamm
Tacklamm till rekrytering väljs ofta ur stora kullar. God tillväxt, god exteriör samt gott lynne
prioriteras. Målet är att tacklammen ska lamma in vid ett års ålder och kunna föda upp två stycken
lamm till 50 kg levande vikt under sommaren. För att detta ska lyckas måste tacklammen ges bra
förutsättningar. De hålls i en egen grupp från sensommaren till våren året därpå för att inte behöva
konkurrera med äldre tackor som ofta tränger undan mindre djur. De ska under sensommaren ha ett
bra bete samt under höst och vinter fodras med det bästa grovfodret i fri tillgång ev. med ett
kraftfodertillskott om hullet inte är gott nog, d.v.s. minst hullklass 3. Tacklammen klipps, avmaskas
och gasbrandsvaccineras under tidig höst. Före betäckning flushas de samt brunstsynkroniseras. En
lättare typ av bagge används vid betäckningen för att undvika lamningssvårigheter. Under
högdräktigheten ökas näringsintaget genom utfodring av kraftfoder. Lamningen övervakas och extra
omsorg ges både tackor och lamm vid behov. Efter lamningen trappas kraftfodergivan upp
ytterligare. Ettåriga ungtackor med två lamm är mycket foderkrävande, de ska både mjölka, växa och
helst inte tappa för mycket i hull. Detta gör att utfodring och omsorg är extra viktigt för att de ska
lyckas i produktionen. Var rädd om dina ungtackor, de är utvalda att föra produktionen framåt!

