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Hur känns det att ha blivit 
utsedd till årets lammleve-
rantör 2013?
– Jättekul! Det är ett bevis 
på att man lyckats bra med 
det man gör. Jag försöker att 
lägga lamningen så att det 
tajmar med exempelvis påsk- 
och midsommarkampanjerna. 
Lamm efterfrågas egentligen 
hela våren och det är viktigt 
med jämna leveranser. 

Hur många tackor har du?
– Ungefär 300 och snart räknar 
jag med att få runt 450 lamm. 
Jag är fjärde generationen som 
driver gården och den första 
att föda upp lamm. Innan har 
det mest varit kor. 

Vad gör ni med ullen?
– Den slänger vi. Kvaliteten är 
inte lika fin hos köttlamm och 
ullen kan vara ganska smutsig, 
men om någon är intresserad 
kan jag komma och tippa av 
ett lass. Sist klippte vi 130 djur 
och det blev 20 säckar.

Det måste bli mycket 
arbete när alla ska lamma 
samtidigt?
– Jo, då har man en del att 
göra. Särskilt eftersom de mås-
te avskiljas från resten. 

Vad är det viktigaste när 
det gäller fårskötsel?
– Bra foder, både spannmål 
och pellets och tillräckligt 
med plats och sedan att man 

är noga med att väga dem in-
för leverans så att de uppfyller 
kraven. 

Ökar efterfrågan på lamm?
– Ja, hela tiden. Mycket beror 
på fler nya kulturer där man 
äter mycket lamm. Sedan är 
det många som grillar lamm 
och folk börjar väl komma 
över det där med att det skulle 
smaka kofta.

Var det ett svårt beslut att 
ta över gården?
– Nej, för mig har det alltid va-
rit en självklarhet, det är något 
jag velat. Jag har alltid haft djur 
omkring mig och trivs bra med 
det. Jag har ju även kaniner 
som jag ställer ut, ett gammalt 
intresse som kanske kan verka 
lite nördigt, men man träffar 
mycket folk på utställningarna. 

Händer det att du fäster dig 
vid lammen så att det blir 
svårt att skicka iväg dem?
– Jo, så kan det vara, fast det 
var värre förr när vi bara hade 
några få tackor. Ibland händer 
det ju att tackan dör så att man 
får mata lammet med napp-
flaska och då blir det ju ganska 
tamt. Vissa favoriter sparar 
man. 

JOHANNA ROOS

Gillar sina lamm
Han utsågs till Årets lammleverantör 2013 av inköpsorganisationen SLS.

Martin Petersson på Starrkärrs prästgård är noga med sina djur.
– Visst händer det att man fäster sig vid vissa och favoriterna sparar man.

MARTIN PETERSSON

Ålder: 33

Bor: Starrkärr

Familj: Singel

Gör: Lammbonde, fjärde 

generationen på Starrkärrs 

prästgård, som han driver 

tillsammans med sin far. (Har 

även kor, tjurar och kaniner)

Intressen: Djur, traktorer, 

fiske

Bästa med att vara bonde: Att 

få jobba med det man tycker 

är roligt och till viss del själv 

bestämma över sin arbetsdag

Sämsta: Det är väl att det 

alltid finns saker som måste 

göras

Gör helst en lördagskväll: Tar 

det lugnt och träffar vänner

Framtidsvision för gården: En 

ny lösdriftsladugård åt korna 

hade varit bra.

Aktuell: Utsågs till Årets lamm- 

leverantör 2013 av Scans 

inköpsorganisation SLS.
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Det är vi som 
är Axelssons!

Välvårdat strax utanför Lilla Edet

Vill ni också bo lantligt men nära bebyggelse? Då är ni välkomna till detta hemtrevliga 

Välkomna hit på visning! 72+70 kvm. 

Pris 795.000:- som utgångspris. 
Visas 2/2 kl 11-12 & 4/2 kl 17-18
Adress  Sannersby 148.

Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se

Välplanerad 3:a med hiss från markplan

Välkommen till denna välplanerade trea i centrala Surte. Här bor du enkelt och 

Pris 895.000:- som utgångspris.
Visas 1/2. 
Adress Göteborgsvägen 97C. 

Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Lilla
 Edet

Surte


