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Kan napplamm växa lika bra som när de går hos tackan? 
Hur mycket mjölkersättning går det åt? Blir det några 
pengar över? Detta är några av de frågor som undersökts 
av SLU i projektet ”Strategier och lönsamhet vid napp-
lammsuppfödning”. 

De flesta får- och lammproducenter behöver någon 
gång ta ställning till om överskottslamm ska avlivas 
eller födas upp på mjölkersättning om adoption inte 

är möjlig. Anledningen till att lammet blir napplamm kan 
vara att det av någon orsak inte kan födas upp av sin mor. 
Uppfödaren kan också tagit ett medvetet beslut att föda upp 
det som napplamm om antalet lamm i kullen bedöms vara 
för stort för att tackan, under rådande förhållanden, ska 
klara av att föda upp dem själv. 

Uppfödning av napplamm

Totalt Orsak till att lammet flyttades till napplammsgruppen: 
Gård antal Stor 

kull  
Bort-
stött 

Lamm 
klent 

Tacka hälso-
problem  

Mor 
död 

Svår 
dräktighet 

Övrigt 

A 30 27 1  2 
B 13 10 3 
C 25 24 1 
D 17 1 2 8 5 1 

 

Från hösten 2019 till 2021 pågick ett napplammsprojekt 
finansierat av Stiftelsen Svensk Fårforskning och Västra 
Götalandsregionen i regi av Sveriges Lantbruksuniversitet, 
Skara. I projektet följdes napplammsuppfödning på fyra 
gårdar med betesbaserad höstlammproduktion. I projektet 

 Heatwave milkwarmer. Den uppblandade, kalla mjölkersättningen leds från 

tunnan via ett varmvattenbad till napparna. Foto: Annelie Carlsson

Tabell 1. Antal napplamm som flyttades till napplammsgruppen och angiven orsak till att lammet blev napplamm.

undersöktes napplammens och deras syskons tillväxt och 
slaktresultat, åtgång av mjölkersättning och kraftfoder, ned-
lagd arbetstid samt ekonomi i napplammsuppfödningen. 

Gårdar och teknik
Antalet insatta napplamm i besättningarna 2020 varierade 
mellan 13 och 30 lamm. Antalet följda syskon som var kvar 
hos tackan var mellan 18 och 53 lamm. Två av gårdarna an-
vände napphinkar med kall, syrad mjölkersättning, de andra 
två använde Heatwaves med kontinuerlig tillförsel av varm 
mjölkersättning.

Tre av gårdarna hade som strategi att reducera stora kullar 
och lät tackorna behålla maximalt två lamm. På den fjärde 
gården var flertalet av napplammen lamm som inte hävdat 
sig i kullen, se tabell 1.

Avvänjning samt förbrukning av mjölkersättning och kraftfoder
Napplammens tillväxter fram till avvänjning låg vid de olika 
gårdarna mellan 290 g till 353 g/dag och de var mellan 39 och 
63 dagar gamla vid avvänjningen, se tabell 2. Enligt anvis-
ningarna från företagen som sålde mjölknäring avvandes 
lammen tvärt på samtliga gårdar under förutsättning att 
lammen visat att de åt kraftfoder och drack vatten. 

Lammen var tyngre vid avvänjningen på samtliga gårdar än 
vad som rekommenderades. Oavsett fabrikat angavs att lam-
men ska vänjas av när de ökat minst 10 kg i kroppsvikt sedan 
födelsen vilket motsvarar en levandevikt på minst 14 kg vid 
normal födelsevikt. Lammen på gården med lägst avvänj-
ningsvikt vägde 16,7 kg, på gården med högst avvänjnings-
vikt vägde de 23,0 kg.

Mängden förbrukat pulver per lamm påverkas av lammens 
födelsevikt, avvänjningsålder och tillväxthastighet. Lamm 
med låg födelsevikt, dålig tillväxt samt hög avvänjnings-
vikt förbrukar mer pulver fram till avvänjning än ett stort, 
snabbväxande lamm som vänjs av tidigt.   Total åtgång 
av mjölkersättning var mellan 13 kg till 23 kg pulver per 
lamm, total kraftfoderförbrukning var mellan 46 kg till 56 
kg per lamm. Fram till avvänjningen var kraftfoderkon-
sumtionen mycket låg, 3 kg till 15 kg per lamm beroende 
av avvänjningsålder. 
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Gård Till Heatwave/ napphink: Avvänjning från 
Heatwave/napphink: 

Tillväxt födelse -
avvänjning 

datum ålder, 
d 

vikt, 
kg 

datum ålder, 
d 

vikt, 
kg 

g/dag 

A1) 2020-02-17 1,6 4,7 2020-04-19 63 23,0 0,290 
B1) 2020-04-06 0,5 4,2 2020-05-23 47 18,5 0,308 
C2) 2020-05-21 3,0 3,4 2020-06-25 39 16,7 0,353 
D2) 2020-04-13 4,6 3,2 2020-05-27 49 18,4 0,319 

Tabell 2. Medeldatum för napplammens ankomst till amman, napplammens medelålder och vikt vid ankomst till amman, vikt vid avvänj-

ning samt tillväxt från födelse till avvänjning.

1) Heatwave 2) napphink

Napphink Foto: Annika Arnesson

Utfodring av kraftfoder i creepfeeder. Foto Annika Arnesson

»

Producenterna poängterade betydelsen men också svårig-
heten att snabbt få lammen att äta tillräckligt med kraft-
foder vid tidig avvänjning från mjölkersättning utan att 
lammen råkade ut för ett tillväxttapp. Andra erfarenheter 
var att inte ha ett stort antal lamm per napp samt dela upp 
napplammen i flera och jämna grupper för att kunna vänja 
av vid optimal vikt och ålder. Under betesperioden är det 
fördelaktigt att ha napplammen i egen grupp då de behöver 
stödutfodras med kraftfoder vid övergången mellan mjölk-
perioden och betesdrift. 

Tillväxt
Erfarenheterna från projektet visade att napplamm kan ha 
hög tillväxt och uppnå minst samma slaktresultat som sys-
kon som går kvar hos modern. Förutsättningen är att de får 
en omsorgsfull skötsel, mjölkersättning av god kvalitet och 
utfodras med anpassat kraftfoder under tillräckligt lång tid. 
De behöver ha tillgång till grovfoder alternativt bete men 
hur grovfoder eller bete påverkat tillväxten är inte undersökt 
i denna studie.

FS nr 1 2022.indd 11 2022-01-24 13:06:12



12

Gård Kostnad  
foder 1)  

Värde per 
slaktat lamm 2) 

Kvar kr per 
slaktlamm 

Värde per 
genomsnittslamm3) 

Kvar kr per 
genomsnittslamm  

A 935 kr 1122 kr 187 kr 1150 kr    215 kr 
B 665 kr   915 kr 250 kr 2227 kr4) 1 562 kr 
C 697 kr   883 kr  186 kr 1098 kr    401 kr 
D 563 kr 1020 kr 457 kr 1076 kr    513 kr 

Kylväska och kylklampar håller den uppblandade mjölkersättningen vid rätt 

temperatur för att undvika hygieniska problem. Foto Annelie Carlsson

Tillväxt för napplammen till 110 dagar var mellan 256 och 
281 g/dag, syskonens tillväxt låg mellan 229 till 307 g/dag 
under motsvarande period. Napplammens slaktresultat i 
projektet var överlag goda till mycket goda. Napplammens 
slaktålder var mellan 151 och 219 dagar och slaktvikterna låg 
mellan 18,9 och 21,3 kg. Syskonens slaktålder var mellan 159 
och 193 dagar och slaktvikterna låg mellan 18,9 och 21,6 kg.

Hälsa
Dödlighet och ohälsa bland napplammen i projektet var 
i de flesta fall låg. Viktiga framgångsfaktorer för en väl 
fungerande uppfödning är att lammen får råmjölk innan 
de flyttas till napplammsgruppen och att snabbt få igång 
dem på amman. Andra hälsobefrämjande åtgärder är att de 
får rikligt med mjölkersättning av bra kvalitet och anpas-
sat kraftfoder. Under betesperioden är det viktigt att ha god 
kontroll på parasitläget och helst släppa napplammen på 
beten med lågt parasittryck.

Tidsåtgång
Framgångsrik napplammsuppfödning är tidskrävande. Det 
är mycket viktigt för ekonomin och djurvälfärden att vara 

Tabell 3. Kvar efter foderkostnader bortdragna från värde per slaktat napp-lamm respektive värde per napplamm. Värde vid slakt inkluderar inte skinnvärde. Värde 

per genomsnittslamm var ett genomsnittligt värde för lammen sammanvägt av slaktpris och livdjurspris. Gårdarnas egna uppgifter om foderpris, slaktpris och 

livdjurspris har använts. 

1) Total kostnad var fördelad på överlevande lamm. 2) Slaktpris exklusive skinnvärd,3) Egen rekrytering värderat till besättningarnas respektive försäljningspris för 

livlamm.4) Gård B sålde gotlandsskinn direkt till konsument, nettovärde 850 kr efter beredning och svinn.

noggrann med tillsyn och skötsel samt hålla mycket god 
hygien vid mjölkutfodringen. Besättningarna i projektet 
redovisade mellan knappt två till tre timmars arbetstid per 
napplamm. Oavsett teknikval var momenten blandning 
och utfodring av mjölkersättning samt rengöring av utrust-
ning de mest tidskrävande. Viktiga faktorer för att minska 
arbetstiden är att ha kort mjölkperiod, bra rutiner och att 
arbeta rationellt. 

Ekonomi
Framgångsfaktorer ur ekonomisk synpunkt var låg död-
lighet, god hälsa och godtagbar tillväxt, kort mjölkperiod 
samt låga kraftfoderpriser. För godtagbar tillväxt krävs 
sannolikt att de får ha med sig kraftfodret ut på betet för 
att kompensera att de fått mjölk kortare tid än lamm som 
går kvar hos tackan. 

Napplammen i projektet som gick till slakt kunde bära sina 
kostnader för mjölkersättning och kraftfoder fram till att de 
släpptes med gårdarnas övriga lamm. Ekonomiska beräk-
ningar visade att per slaktat napplamm  blev överskottet 
mellan 186 och 457 kr. Nettot gav ett bidrag till kostnader för 

Bygeln som hänger på grinden över fodertråget hindrar lammen från att ställa 

sig i tråget. Foto Annika Arnesson
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arbetstid, utrustning av byggnader, tackans kostnader och 
kraftfoder fram till slakt men täckte dem inte fullt ut. Kan in-
täkterna från napplammen ökas genom försäljning av skinn 
eller livdjur kan intäkterna för napplammen täcka mer av 
övriga kostnader, se tabell 3.

Överlag ansågs det inte vara några problem att låta friska 
överskottslamm gå vidare i avel. Däremot undvek uppfö-
darna att sätta in napplamm i avel vars mödrar stött bort 
dem vid födelsen. 

Andra positiva effekter
De producenter som reducerade kullar framhöll att deras er-
farenheter var att det mindre slitaget på tackan och hennes 
juver minskar risken för ohälsa framförallt i form av mastit. 
De kvarvarande lammen hos tackan bedömdes också växa 
både bättre och jämnare. Detta  kan minska förekomsten av 
eftersatta lamm samt underlätta jämnare och tidigare leve-
ranser av slaktlamm. En annan viktig aspekt som framhölls 
var att arbetsåtgången minskar och arbetsglädjen ökar när 
produktionen går bra och inte strular. I projektet kunde 
inte de nämnda eventuella positiva effekterna undersökas. 
Däremot stödjer andra studier och försök producenternas 
erfarenheter av att en mindre kullstorlek är positiv för tack-
ans och syskonens hälsa och produktion.

Sammanfattning för en lyckad napplammsuppfödning
•  Napplamm kan växa lika bra som sina syskon som går kvar

hos tackan om de får tillräckligt med högkvalitativ mjölk-
ersättning och kraftfoder samt omsorgsfull skötsel.

•  Se till att lammen tidigt får rikligt med råmjölk och att
de håller sig friska under uppfödningen. Lamm som blir
sjuka eller dör under uppfödningen är arbetskrävande och
innebär en stor kostnad.

•  Friska, vitala och stora lamm har lättare att klara tillvänj-
ning till amman samt behöver utfodras med mjölkersätt-
ning kortare tid innan de är redo att avvänjas.

•  Följ tillverkarens rekommendationer vid blandning av
mjölkpulvret och vatten. Blandningen måste vara rätt, un-
derdosera inte. Väg helst pulvret om blandningsinstruktio-
nerna anger gram pulver för att mängden skall bli den rätta.
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•  Utfodring med varm mjölkersättning, speciellt vid kall
väderlek, ökar lammens mjölkkonsumtion och tillväxt.

•  Förutsättningen för en tidig avvänjning utan tapp i till-
växten är att de äter tillräckligt med kraftfoder vid av-
vänjningen. Vänj lammen vid kraftfoder mycket tidigt för
att deras vom ska utvecklas och för att lammet ska kunna
tillgodogöra sig kraftfodret.

•  Kort mjölkperiod men med bibehållen hälsa och tillväxt är
positivt för det ekonomiska resultatet och minskar arbets-
behovet kraftigt.

•  Var uppmärksam på att alla lammen får tillfälle att äta om
många lamm delar på få nappar. Ha gärna flera napp-
lammsgrupper med jämnstora lamm för att undvika
konkurrens om nappar och foderutrymme samt för mer
rationell gruppavvänjning vid optimal vikt och ålder.

•  Ha napplamm i egen grupp på bete, de behöver oftast
stödutfodras med kraftfoder för att kompensera den
korta mjölkperioden jämfört med lamm som går kvar hos
tackan. Försök ge dem bete med lågt parasittryck och håll
god kontroll över deras parasitstatus.

•  Napplammsuppfödning tar tid men måste få ta tid om resulta-
tet ska blir bra. Oavsett teknikval är blandning och utfodring
av mjölkersättning samt rengöring av utrustning tidkrävande.
Se över rutinerna för att göra uppfödningen rationell.

• Intäkterna från lammen i projekten betalade kostnaderna
för mjölkersättning och kraftfoder fram till dess att napp-
lammen släpptes ihop med övriga lamm. Om intäkterna
kan ökas genom försäljning av skinn och livdjur kan napp-
lammen bära mer av kostnader som arbetstid, utrustning,
byggnader, tackans kostnader m.m.

Annelie Carlsson och Annika Arnesson, Sveriges Lantbruksuniver-
sitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Skara.

Projektet har genomförts av Annelie Carlsson och Annika Arnes-
son. Tyvärr gick Annika bort i sjukdom under 2021 så sluttexten 
har producerats av Annelie.
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