
    Lamm 2016 

   
 

Kunskap och inspiration 

7-8 oktober Gyllene Uttern, Gränna 
 

Under flera år har Lammproducenterna arbetat med att utveckla och sprida kunskap om 

lammproduktion.  

 

Vi har under flera år haft internationella föredragshållare som alla inspirerade oss med kunskap  

och med vilka möjligheter vi har att producera lamm. 

Låt oss ta tillvara på detta och samla hela fårsverige för att och inspireras av varandra och de  

olika aktörerna som finns. 

Tanken med dagarna är att vi samlas under ”rundabords former” där vi delger allt från den  

senaste forskningen, marknadssignaler och inte minst våra egna erfarenheter. 

Tanken är att detta ska bli ett arrangemang som återkommer vartannat år. 

 

Lamm 2016 arrangerar vi tillsammans med Gård & Djurhälsan 

 

Oavsett vilken inriktning du har på din produktion så är tanken att detta ska passa för alla. 

 

Detta bör ni inte missa 2016, så är det just dessa 2 dagar 

 

 

 



 

 

Preliminärt program: 

Fredag 7 oktober 

9,30 Kaffe i foajén 

10,00 Marknad   

• Hur ser marknaden ut idag - hur utvecklas den? • Marknadens aktörer - SCAN, KLS och Visby Slagteri  

12,00 Lunch 

13,00 Ull – Skinn 

 • Vad gör vi med ullen - finns det pengar i den? • Framtidsutsikter för skinn - hur ser trenden ut? 

14,50 Kaffe 

15,10 Avel  

• Hur använder vi avelsvärdena – vad har hänt sedan starten av avelsvärden? 

• Debatt - behövs avelsvärden 

16,30 Avslut 

19,00 Drink i foajén 

19,30 Middag 

 

Lördagen 8 oktober 

  8,30 Semin  

• Semin resultat i Sverige • Vilka importer görs idag • Regelverk för importer 

 9,30 Djurhälsa 

 • Aktuella parasitfrågor, SLU • Stora leverflundran • Aktuellt från fältet  

12,10 Sammanfattning 

12,30 Lunch  

 

Bokning och priser: 

Vi ser gärna att ni är med båda dagarna och på middagen  

 

 

 

 



Priser 

Hela paketet  

Allt inklusive i dubbelrum   2 300 :- 

Tillägg för enkelrum     300 :- 

Medlem Lammproducenterna   - 500 :- 

 

Delar av paketet inklusive alla föredrag i mapp 

Hela fredagen exklusive middagen                          1 500 :- 

Fredag förmiddag. inklusive kaffe o lunch      600 :- 

Fredag eftermiddag inklusive lunch o kaffe   1 150 :- 

Lördag inklusive lunch o kaffe    1 150 :- 

Medlem Lammproducenterna                           - 250 :- 

 

Bokning görs till Karin Petersson senast den 6 september 2016 

Mail rastorp@rastorp2.se 0470-945 34 

För mer info kontakta  

Tomas Olsson 0706-87 08 61 mail norrby-gard@telia.com eller  

Crister Nilsson 0730-71 21 10 mail can.foretagsresurs@telia.com 

 

Mycket varmt välkomna önskar  

 

    och    

mailto:rastorp@rastorp2.se
mailto:norrby-gard@telia.com
mailto:can.foretagsresurs@telia.com

