HKSCAN PRESENTERAR STOLT

LAMMGUIDEN

FÅRET OCH LAMMETS HISTORIA
Tamfåret är ett av de äldsta husdjuren och redan för 900011000 år sedan började man tämja vilda får, framförallt i
Iran och Irak där får- och lammkött, tillsammans med ull var
viktiga produkter.
Även mjölken användes till bland annat osttillverkning. Vilka
som är tamfårets vilda förfäder är omdiskuterat men troligen
är den orientaliska mufflonen ursprungsart till dagens år.

Tamfåret är en idisslare och har fyra magar: våm, nätmage,
bladmage och löpmage. De betar allt från gräs och örter till
sly, blad och bark från de flesta t ädarter, till exempel sälg
och asp.
Fårhonan kallas tacka, hanen bagge, bäse, gumse eller
vädur – en kastrerad bagge kallas hammel – och ungarna
kallas lamm. Förutom på Gotland där får kallas lamm och
lamm för lammungar.

HUR PÅVERKAR FÅR OCH LAMM ODLINGSLANDSKAPET?
Den svenska får- och lammproduktion är en naturlig del av
ett hållbart jordbruk och bidrar till att våra öppna landskap
är just öppna. Det är betande djur som ger ett bra odlingslandskap med stor variationsrikedom av djur, växter och
kulturmiljöer.

I Sverige pågår ett aktivt arbete med att minska övergödningen och vall läcker mindre växtnäring än andra grödor
och odlas med betydligt mindre växtnäring. En växtföljd
med mycket vall binder mycket kol vilket är nödvändigt för
att hålla jorden bördig för odling av grödor vi kan äta.

VARFÖR SVENSKT LAMM?
I Sverige är det lag på att djur ska leva naturligt och därför
hålls får och lamm alltid på bete över sommaren. Vi jobbar
med förebyggande djurhälsovård för att undvika sjukdomar
hos djuren vilket har resulterat i att vi i Sverige använder
minst antibiotika till livsmedelsproducerande djur av alla

EU-länder. Den svenska djurskyddslagen säger även att
de ska få behålla sina svansar och att bagglammen inte ska
kastreras. Dessutom får djur transporteras max åtta timmar
och bedövas alltid vid slakt.

OM LAMM OCH FÅRRASER
Det finns ett flertal årraser i Sverige, även om Gotlandsfåret
(Pälsfår) är det vanligaste. Det är Gotlandsfåret som ger det
fina älsskinnet med de unika grå och silverfärgade lockarna.
Andra exempel på fårraser i Sverige är Texelfår, Finullsfår,

Dorset, Dorper och Suffolk år. Ofta korsas olika raser för att
avla fram önskvärda egenskaper. Hybriden för vårt lammkött
på HKScan är en tacka av en korsning mellan Finull och Dorset
och för baggen en korsning mellan Texel eller Suffork
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Rasen är störst i Sverige
och har sitt ursprung i
det gamla gotländska
utegångsfåret med anor
från vikingatiden. Köttet
anses mört, magert och
välsmakande. Fårrasen är
utmärkta betesdjur
och kan beta på låg
producerande marker.

Texel har högst tillväxt
och ger bäst slaktkropp
av alla fårraser i Sverige.
Styckdetaljerna har djupa
kotletter, stor innerfil ,
stora stekar och välfyllda
bogar. Köttet är välmarmorerat och har en mild
smak, som faller de
flesta i sma en.

Finullsfår är en mycket
fruktsam ras där medeltalet lamm per tacka och
kull är mer än två och
enstaka tackor kan få
upp till sex lamm.
Den har lätt för att
lamma och har hög
mjölkavkastning.

Dorset är ett medelstort, lugnt, härdigt och
kompakt köttfår som
kan producera lamm
året runt. Det är ett får
med en välutvecklad
ryggmuskulatur och låg
fettansättning.

Suffolk är m cket
eftertraktad som bagge.
Lammen är snabbväxande
och ger en utmärkt slakt
kropp. Utmärkande är
dess förmåga att ge höga
slaktvikter utan fett.

Den sydafrikanska
köttrasen Dorper är ett
medelstort får. Lammen
föds livskraftiga och växer
snabbt. Dorper används
med stor framgång
i korsningsprogram i
produktionsbesättningar
och det mycket möra
och smakfulla köttet är
eftersökt världen över.

VARFÖR KALLAS DET VÅR- OCH HÖSTLAMM?
Traditionellt sett lammar tackorna på våren och sedan
slaktas lammen på hösten efter avslutad betessäsong.
Men ökande efterfrågan har gjort att idag föder svenska
bönder upp lamm året runt. Så här fungerar det.
VÅRLAMM – föds på vintern och slaktas på våren vid

3-5 månaders ålder.

HÖSTLAMM – föds på våren och slaktas under hösten

vid ca 6 månaders ålder efter avslutad betessäsong.

VINTERLAMM – födda under sen vår eller sommar.

De stallas in efter betessäsongen och utfodras för att
bli tunga nog för att slaktas under vintern.

SOMMARLAMM – föds under tidig vår och slaktas

under sommaren.

STYCKNINGSSCHEMA AV LAMM
ALLA STYCKDETALJER:

1. Entrecôte
2. Ytterfil
3. Innerfil
4. Lammstek
5. Tunnbringa
6. Lammbringa
7. Bog
8. Lägg

