
Rønn & Rudi Lam 



Hvilken bransje har hatt størst 
produktivitetsutvikling siste 50 år?

2

Minkende rekruttering
Stor risiko for ulykker

Få formelle krav til kompetanse
Stor avstand til kunden

=                
Lav lønnsomhet



Samarbeidsmodell

Rønn & Rudi Lam 
• Etablert 2012

• To garder

• 50/50, selskapsform DA

• Fellesskapet disponerer all dyrka 
mark og alle beiter.

• Utmarksbeite fra 750-1300 moh

• Driftsbygninger
– Nyfjøset 2012, plastrister

– Kaldfjøset 2002, talle

– Gammelfjøset 1927, strekkmetall

• En fast ansatt

• Optimalisert utifra drift, ikke utifra
gjeldende tilskuddsordninger

• Samarbeid gir kapasitet, fleksibilitet, 
inspirasjon og krav til struktur. 



Rønn & Rudi Lam



Rase, avlsfilosofi

• Norsk kvit sau, 600 vfs p.t.

• Morlinje/slaktelinje 50/50

• Benytter avkomsgranska

værer fra god værring

• Inseminerer ca 10%

• Med i værholdslag

• Prestasjoner og bruks-

egenskaper viktigere enn 

eksteriør.



Prioriterte egenskaper

Morlinje, 
kriterier for påsettlam

1. Morsevne vår 

2. Egen tilvekst

3. Bruksindeks mor

Slaktelinje, 
kriterier for valg av vær

1. Tilvekstevne

2. Kjøttfylde

3. Fett



Elementer for trivsel

God plass og mye bevegelse – ikke helt som ute 

Kontinuerlig tilgang på for - som ute

Tilgang på vatn – som ute

Mye luft – som ute

Tørt klima – bedre enn ute

180 lammingsbinger med drikkekar

Halm som strø i lammingsbinger

Lammegjømme i alle fellesbinger

Fiberduk med flis som underlag

Egne drikkenipler for lam

Kraftfor i lammegjømme

Miljø i fjøset



Miljø og næringsgrunnlag
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Resultat

Oversikt

Slaktedata

2014:

Kvalitets-poeng

10,8

Måling og forbedring er viktig

«plukkslakting» er nødvendig



Produksjonen pr søye

• Mål:+100 kg lam/søye.

• Sterk økning i antall vfs

gjennom mye påsett har 

gitt lavere avdrått

– 2013 50% påsett

– 2014 45% påsett
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Byggeprosessen



Hovedpremisser for Fjøset som bygg

• Fasade med "Gudbrandsdals-look" 

• Terreng tilpassning og massebalanse

• «Rette streker», unngå utsparinger og 
retningsendringer som fordyrer

• Forenklet bæresystem/opplagring av gulv.

• Glatte lyse flater innvendig med lite 
vedlikehold

• Velge leverandører som har kunnskap og 
leveringsdyktighet

• Styre byggeprosessen sjøl















Fra åpningsdagen med 350 frammøtte



Hovedpremisser for Fjøset som 

produksjonslokale
• Dimensjonert for 800 vfs

• Dyrevelferd
– mye bevegelse,lys og luft, 

– rent bord og mye drikke, 

– individuell foring av kraftfor 

• Logistikk 
– drivganger, veiing, sortering, behandling

– NB plassering av porter

• Effektivitet
– arealeffektiv foringsplass

– minimere tid til rensking

– Fleksibel og effektiv grovfor-løsning

– Tid skal fortrinnsvis benyttes til tilsyn.

• Lave drifts- og vedlikeholdskostnader



Fullformiks
(ensilert gras, halm, kraftfor , vitaminer, mineraler, 

proteiner)



Forsentral og rullende forbrett



Foring



Vekt og sorteringsrenne



Sortering



Dyreflyt rundt lamming 



Dyreflyt rundt lamming 



Dyreflyt rundt lamming 



Dyreflyt rundt lamming 



Dyreflyt rundt fjøset



Estimert tidsforbruk pr dag 600 vfs
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Erfaringer etter snart 3 sesonger med drift

• God trivsel

• Friske dyr
• Unntaket er for mye klauvspalte- og leddbetennelse på lam

• Stasjonær fullforblander er ikke en «svindyr rundballkutter», 
den er en fleksibel mikser som gir fantastisk jevn kvalitet .

• Rullende forbrett tar lite plass gir arbeidseffektiv foring, 
minimalt med driftsstans og «rent bord».

• Sauene går sjøl, inn og ut, vekt, sortering, lamming

• Kraftforautomater gir fleksibilitet, noen barnesjukdommer. 
(ikke gi «godteri» for ofte)

• Automatisk vekt- og sorteringsrenne er en nødvendighet

• Endring fra 2 til 3 rullende forbrett gir større fleksibilitet 
spesielt i lamminga samtidig som vi holder drivgangene åpne.

• Positive dyktige samarbeidspartnere



Fokus lammesesongen 2015

• Alltid min. 2 personer på vakt

• Rikelig med halm 1.døgn etter fødsel

• Spraying av navle med jod ved fødsel og ved merking

• Jern ved merking for alle lam

• Øke proteinmengden i fullformiksen for å øke 
mjølkemengden

• Søyer/lam som «sliter» flyttes til spesialavdeling etter 
2 døgn (økt tilsyn/næring).

• Øke frekvensen av tilsyn på innmark.



Takk for oppmerksomheten 

og 

lykke til med lamminga!


