Fokusträffar för lammproducenter
Vi vill öka lammproduktionen i Sverige – vill du vara med?

I samarbete med våra projektpartners LRF Kött, Svenska Fåravelsförbundet och
Sveriges Lammköttproducenter

Under hösten 2016 anordnar vi
5 fokusträffar på olika platser i
landet inom tema avel och fertilitet
Program på respektive fokusträff:
Gårdsbesök
hos erfaren lammproducent som presenterar sin produktion.
Presentation av gårdens avelsstrategi, nyckeltal, management,
byggnader och framtidsplaner.
Seminarium
• Avelsarbete i praktiken
• Avel utifrån gårdens förutsättningar
• Friskt avelsmaterial
Föreläsningar av lammproducent, rådgivare och veterinär.

Datum, plats och tid för våra fokusträffar:
8/11

Varberg

9/11

Visseltofta kl 13–17 Gräsljunga gård/Visseltofta hembygdsgård

15/11 Skövde

kl 13–17 Algustorp, Gödestad/Grimetons bygdegård

kl 13–17 Daltorp/Knistad herrgård

16/11 Eskilstuna kl 13–17 Ekeby gård/Studiefrämjandet
22/11 Lärbo

kl 13–17 Nors gård/Seminarium på gården

Under våren 2017 planeras ytterligare fem fokusträffar
med tema parasiter och bete. Håll utkik!

Har du frågar angående programmet?
Kontakta projektledare Titti Strömne tel 070-589 32 33 eller titti@gladafaret.se

Gårdspresentationer:
ALGUSTORP – TISDAG 8 NOVEMBER

Mia Hedberg driver lammproduktion på heltid på gården Algustorp
utanför Varberg. Hon har ca 220 tackor, varav merparten är korsningar mellan Finull och Dorset. Men det finns även några renrasiga Gotlandsfår på gården. Merparten av djuren lammar i januari,
resterande i mars-april.

GRÄSLJUNGA GÅRD – ONSDAG 9 NOVEMBER

Gräsljunga gård drivs av paret Annika och Mikael Pettersson sedan
slutet av 90-talet. På gården huserar en avelsbesättning bestående
av ca 160 Gotlandsfår. Paret säljer egna bagglamm och köper nytt
djurmaterial på baggauktionerna. Fåren utfodras med hjälp av ett
transpondersystem under stallperioden. Investeringar har gjorts i ett
gårdsslakteri och butik vilket gör att hela kedjan från produktion till
konsument finns på gården.

DALTORP – TISDAG 15 NOVEMBER

Victoria Gustafsson har en besättning om ca 100 tackor på Daltorp.
Flertalet av tackorna är korsningar, huvudsakligen mellan Texel,
Finull och Suffolk, men även en del renrasiga Suffolkfår finns på
gården. Victoria har en plan för sin korsningsavel och jobbar systematiskt med sitt management för att producera minst två uppfödda
lamm per tacka samt uppnå en bra tillväxt hos lammen.

EKEBY GÅRD – ONSDAG 16 NOVEMBER

Karin Ericson tillsammans med sin man Bengt driver Ekeby gård.
Karin har lång erfarenhet av lammproduktion och samarbetar
tillsammans med andra lammproducenter för att kunna erbjuda
kunden vad den vill ha, men också för att utbyta erfarenheter kring
produktionen. Ekeby gård har ett tydligt marknadsfokus med sin
avel. På gården huserar ca 200 tackor, varav merparten lammar
under vintern.

NORS GÅRD – TISDAG 22 NOVEMBER

Maud och Elof driver Nors och Bäcks gårdar AB och har ett stort
avelsintresse. Deras aff ärsidé bygger på ”att med hjälp av våra djur
sköta den fantastiska natur som omger gårdarna, och sedan vidareförädla det djuren producerar i form av avelsdjur till andra besättningar, kött och skinn”. På gården finns en avelsbesättning med
Gotlandsfår samt en köttdjurbesättning av Charolaisras. Produktionen är KRAV-certifierad.

Anmälan

– fokusträffar för lammproducenter
Anmälan via:
www.gardochdjurhalsan.se/sv/far/kurser/
Frågor angående anmälan:
Maria Melin
Telefon 018-68 28 91
maria.melin@gardochdjurhalsan.se
Anmälan görs senast 1 vecka före respektive fokusträff.
Kostnad: 500 kr exkl moms, faktureras i efterhand.
Fika ingår

Varmt välkommen!

I samarbete med våra projektpartners LRF Kött, Svenska Fåravelsförbundet och Sveriges Lammköttproducenter

www.gårdochdjurhälsan.se

