
 

                                                                                                                                               

Välkommen på HKScans och Lammproducenternas seminariedag -  

Karlsbergs Gård, Hjo den 2 mars 

Just nu pågår arbete inom HKScan för utt utveckla för tjänster och verktyg som är till nytta för er 

producenter så att ni lyckas ännu bättre med er lammproduktion. Med ökad tidsutnyttjande och 

avkastning per tacka kan vi producera mer lamm i Sverige vilket är efterfrågat av våra kunder. Nu är 

alla som vill välkomna till vårens seminariedagar där ni kan få ta del av kunskap, praktiska tips och 

ideer.  

2 mars klockan 11:00 hos Susanne och Sven-Ove Flykt, Karlsbergs Gård, Hjo 

Vi inleder med studiebesök hos Susanne och Sven-Ove och får höra om produktionen. Susanne 

berättar och visar sin lammskinnsverksamhet. HKScan bjuder på grillad hamburgare till lunch. 

Gårdsfakta 

Gården har ca 400 tackor av raserna Päls, blandningar av raserna Leicester, Finull, Päls. Lamning sker 

i mars-april. Produktionen är ekologisk och foderstaten baseras på grovfoder av god kvalitet. 

Lammen slaktas under december – februari.  

Öka avkastningen i din produktion 

Under eftermiddagen blir det föreläsning av Tomas Olsson, Kungsör och Crister Nilsson, Valdemarsvik 

samt Elisabeth Svensson från HKScan. Vi kommer vara på Hjällö Slott under eftermiddagens 

föreläsning. Ämnen som tas upp är: planera din produktion, vikten av uppföljning, öka din produktion 

på bete, parasiter, lyckas med betäckning med mera. 

Anmälan 

Fika och kursmaterial ingår i kursavgiften som är 500 kronor inklusive moms. Avgiften betalas 

kontant (ej kort) på plats. Vi behöver veta hur många som kommer och vill därför ha anmälan senast 

23 februari via vår hemsida, www.hkscanagri.se och välj ”Info och anmälan till Leverantörsmöte”. Vid 

frågor kan du kontakta Elisabeth Svensson, HKScan på 044-19 40 63. Vi vill gärna att många kommer 

– tipsa dina kollegor och kom tillsammans! 

Vägbeskrivning 
Från Jönköping : Väg 195 mot Askersund / Hjo. 
Ca 5 mil från Jönköping (ca 3 km efter läns och 
kommungräns, Västra Götaland / Hjo). Sväng 
vänster vid GATE 2. Håll höger direkt i första 
korsningen , ( asfaltsväg ) kör ca 600 meter. 
Allé , liten skylt Karlsberg sväng vänster. Hus, 3 
vita med flyglar, ladugård. 
 
Från Hjo: Väg 195 mot Jönköping 
Ca 1.8 mil från Hjo. Sväng höger vid GATE 2 
Se samma väg beskrivning som ovan!  
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