
Sjukdom rundt lamming og 

snylterbehandling
Helsetjenesten for sau – Animalia (ht.sau@animalia.no)



Organisert som en del av Animalia

To veterinærer - Tore Tollersrud og 
Vibeke Tømmerberg
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Helsetjenesten for sau

Utrednings- og forskningsprosjekter 

Forebyggende helsearbeid

Henvendelser fra produsenter og 
veterinærer 

Nettbasert oppslagsverk om helse og 
velferd hos sau 
www.animalia.no/sauehelsenett

Videoen «Helse og velferd i lamminga» er 
tilgjengelig på nett – forberedelse til 
lamming ☺

Les mer - boka «Helse og velferd hos sau»

http://www.animalia.no/sauehelsenett


Hva skjer i 2019?
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Vaksineutprøvinger

• munnskurv 

• leddbetennelse (Streptococcus dysgalactiae) 

• spørreundersøkelse om leddbetennelse – vinn fine premier!

Mastitt hos søye

Mosjon i drektigheten – fødselsvansker, dødfødte lam m.m.

Bunntekst



Tema 
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Melkefeber

Jurbetennelse

Munnskurv

Snylterbehandling 
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Melkefeber 



Årsak 

Lavt kalsiumnivå i blodet 

• Stort behov til oppbygging av fostrenes skjelett og melkeproduksjon 

Vanligvis i perioden 6 uker før - 2 uker etter lamming 

• Stress kan utløse sjukdom hos dyr som «ligger på vippen». Ofte etter 
stresspåkjenninger som klipping, vaksinering o.l.

• Økt risiko for dødfødte lam

Gamle søyer og søyer med mange lam er utsatt. Raseforskjeller 
– spæl mer utsatt enn NKS?  



• Kalsium er nødvendig for 

nervesignaler, muskelfunksjon m.m.

• Sløv 

• Ustø, blir etter hvert liggende

• Tungpustet, skummer fra nese/munn

• Oppblåst i buken, ikke avføring

• Temperatur normal - lav (< 38,5)

Symptomer 



• Haster for å berge søya og lammene

• Kalsium gis i blodet og under huden. 
Evt. i kombinasjon med magnesium.

Behandling



Forebygging 

• Gamle søyer med høyt lammetall er mest utsatt

• Jevnt hold (magre og svært feite dyr mer utsatt), unngå brå 
fôrskifter

• Alle endringer (opptrapping av kraftfôr o.l.) bør gjøres gradvis over ca. 1 uke 
så vom-mikrobene får tid til å omstille seg

• Mineraltilskudd 

• Erfaringer fra ku (lite undersøkt hos sau) 

• Høyt kaliumnivå i fôret er ugunstig 

• Gunstig med tilstrekkelig magnesium

• Ved besetningsproblemer uten andre klare årsaker – vurder å ta fôrprøve
med mineralanalyse (kalium, fosfor, kalsium, magnesium m.m.). Se på 
gjødslinga. Mye kalium i husdyrgjødsel.
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Forebygging

Lufting (dagslys og mosjon) er positivt

Klipping 

• Faste før klipping? Bør ikke fastes 
lengre enn 12 timer, skal ha tilgang til 
vann. 

• Minst et par dager mellom klipping og 
vaksinering

• Uisolert hus – fordel å klippe i 
finværsperiode hvis det er mulig

• Nyklipte: ekstra fôr, hindre nedkjøling 
(vinduer, halm o.l.)
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Jurbetennelse hos søye



Symptomer 

Akutt jurbetennelse

• Halthet (for å lette trykket på juret) kan være
første symptom

• Nedsatt melkeproduksjon (-> sultne lam!)

• Feber og nedsatt matlyst i alvorlige tilfeller

• Juret blir hovent, rødt, smertefullt og varmt (i 
varierende grad)

• Forandringer i melka (gul, klumpete, vannaktig, 
blodfarget o.s.v.)

Kroniske forandringer i juret

• Svært vanlig på sau etter jurbetennelse

• Harde klumper («arrvev»), forskjell i størrelse på 
kjertlene

• Evt. sammen med forandringer i                              
spenen/ spenekanalen (hard streng)

Koldbrann: Anslagsvis 8-10% 
av de akutte tilfellene. 



Jurbetennelse i ulike perioder

• Flere norske undersøkelser viser at det er størst risiko for 
mastitt de fire første dagene etter fødsel

• Ca. 50% av tilfellene forekommer i perioden en uke før til 
en uke etter fødsel 

• Det kan være en ny topp i risiko etter 3-5 uker
• lammas næringsbehov øker, spenesår



Mastittundersøkelse 2018
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Prøver fra 162 besetninger (238 søyer) i hele landet

Gule stafylokokker (Staphylococcus aureus) helt dominerende, funnet 

i 58% av prøvene med bakterier

• Omtrent de samme resultatene som fra 2003-4

Lite antibiotikaresistens (men forekomsten har økt litt)

Behandlingsanbefaling – fortsatt ren penicillin 

Bunntekst



Staphylococcus aureus

• Finnes i liten grad i jur uten synlig jurbetennelse (i motsetning til 

melkeku)

• Vanlig på hud, sår, byller m.m.

• Nye undersøkelser: Veldig mange søyer og lam har den i nesa!

• Bakteriene som forårsaker jurbetennelse er vanlige, finnes «over alt» 

og kan også forårsake andre infeksjoner -> kan ikke bli kvitt bakteriene i 

en flokk

Forebygging 

1. Redusere antall bakterier som kommer inn i juret

2. Styrke den generelle og lokale motstandskraften mot 

infeksjon 



Forebygging er lønnsomt!
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Gjennomsnittlige kostnader for ett tilfelle er beregnet til ca. 

3000 kr (Bakken, Nortura, 2015)



Lavt smittepress

God hygiene ved fødselshjelp

Evt. vaske/ tørke av juret etter lamming (lunket vann) -

fostervann er god næringskilde for bakterier

Tørt og rent miljø

Forebygg videre smittespredning

• Skill sjuke søyer og lam i sjukebinge (gjerne egen «avdeling»)

• Rask behandling

• Ikke melk på gulvet

• Vask hendene etter håndtering av sjuke dyr



Søyer med god 

motstandsevne

Friske sauer i godt hold og kondisjon

Forebygg sår og skurv på spener

• Nok plass i bingene

• Underlag/ oppstalling? Mindre mastitt på talle (vs. strekkmetall), uisolert 
fjøs og tilgang til uteareal

• OBS søyer som har for lite melk

• Vurder rutiner for tilleggsfôring av lam, evt. ta fra lam

Unngå brå endringer i fôring 

• OBS opptrapping av kraftfôr rundt lamming og overgangsfôring etter 
utslipp

• NB! Vanntilgang vårbeite

Dårlig vær, gjørmete liggeplasser o.l. vårbeite? 

Høyt lammetall – økt risiko 



Utrangering om høsten

• De fleste jurbetennelser oppstår trolig rundt lamming, men 

det kan være milde symptomer og «blusse opp» seinere

- Sjekk juret hvis lammene er små/dårlig tilvekst

- Jursjekk - etter fødsel, ved utslipp og fjellsending, høst og klipping

- Får trening i å oppdage unormale funn

• Det anbefales å utrangere

- Søyer som har hatt jurbetennelse (selv om man ikke kjenner noe 

om høsten)

- Søyer med forandringer i spener og jur (harde klumper o.l.)

- Søyer med dårlige jur (store spener, side jur osv.)

- Gamle søyer – økt risiko. MEN dette må vurderes ut fra 

helsetilstand osv.



Avvenning
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• Manglende tømming av juret øker risikoen for mastitt ved 

at subkliniske bakterieinfeksjoner kan blusse opp 

• Skrinne beiter i tida rundt avvenning

• Evt. ta fra værlamma først 

• Erfaringer?



Munnskurv (ecthyma, orf) 



Munnskurv

Skyldes et virus

Smittsomt

Kontaktsmitte

• Direkte fra andre dyr

• Fra skorper i fjøs/innredning

Tid fra smitte til symptomer: 2-3 dager - 2 uker

Munnskurv-virus



Symptomer 

Trenger gjennom små sår, gir lokal 

betennelse (røde punkter/områder)

«Blemmer»  skurv/ skorper (vortelignende)

• Lepper, munn, nese, (spiserør)

• (Kjønnsorganer, kronranda)

• Jur (viktig indirekte årsak til jurbetennelse)
– Smerter - manglende tømming av juret

– Sår som gir innfallsport for bakterier

– Vanlig at lam smitter andre søyer når de prøver å stjele melk dersom de ikke får suge hos 

mora pga smerter



Smitteveier og immunitet

• Etter 2-4 uker vil 
immunreaksjonen hos dyret 
oftest få bukt med sjukdommen.

• Et utbrudd i en flokk varer ofte 
6-8 uker

• Omfang (få – mange dyr) og 
alvorlighetsgrad varierer mye

• Delvis immunitet de nærmeste 
2-3 årene

- Obs! Cellulær immunitet, 
dvs. råmelk beskytter IKKE!

• Smittekilder ved utbrudd:

- Introduksjon via 

smittede dyr

- Smitte i miljøet

- Evt. friske smittebærere  

(siden forrige utbrudd)



Overlevelse virus

Viruset kan holde seg smittefarlig i tørre skorper i flere år 

der det er kjølig og mørkt

Smitteevnen går raskere tapt ved fuktighet og høyere 
temperaturer

Kan leve lenge i hus, innredning, strø o.l.

Kan antakeligvis også ha friske smittebærere 



Behandling

Behandling mot virus 

• Ikke mulig

Behandling for å hindre sekundærinfeksjoner

• ”blåspray”, sårsalve, Optima®? o.l.
- desinfiserende og uttørkende midler for å  forebygge bakterieinfeksjoner 

• evt. antibiotika ved følgeinfeksjoner med bakterier

Pass på at dyrene får i seg næring og væske 

Vær oppmerksom på jurbetennelse



Forebygging 

Unngå sår i slimhinnene (godt fôr, ikke 
grove strå)

Fuktig underlag inne kan føre til at 
huden rundt klauvene bløytes opp, og 
blir mer utsatt for infeksjon

• Fuktig talle inne

• Dette kan også skje på beite, særlig 
på håbeite om høsten. 

• Stive strå og grasstubb kan gi 
småsår som sammen med fuktig vær 
disponerer for infeksjoner med 
munnskurv-virus og bakterier i huden 
nederst på beina.



Smittevern – i besetningen

Ved utbrudd:

- Isolering og oppfølging 

av sjuke dyr - raskt

- Viktig!
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Smittevern – i besetningen

Vask og desinfeksjon

- Håndhygiene

- Utstyr

- Fjøs
- Etter utbrudd om våren

- Høst/  vinter: binger / 

arealer der det har stått 

sjuke dyr
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www.osid.no

www.bondekone.com



Smittevern – mellom besetninger

- Livdyr

- Vurdere 
selgerbesetning

- Personer og utstyr

- Kåringssjå o.l.

- Ikke ta med dyr med 
symptomer!
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Smittevern – mellom besetninger

Fellesbeiter

- Dyr med 
munnskurv bør 
holdes hjemme

- Ikke felles transport

- Slipp hver besetning 
for seg

- Saltsteiner – mange

- Samlingsplasser?
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www.hyttavaar.no



Vaksine mot munnskurv?

Inaktiverte vaksiner virker ikke  -

må bruke «levende» vaksine

- «Autovaksine» i besetningen

- Kommersielle vaksiner    

Scabivax Forte®, bl.a. i UK

Echtybel® - fransk

Ingen markedsført i Norge

Foto: Grethe Ringdal



Autovaksine?

«Hjemmelaget», besetningsspesifikk vaksine

Veterinær kan evt. lage «autovaksine» av skorper fra besetningen 

• Vaksinere lammene, evt. søyene (Husk! ikke immunitet gjennom råmjølk)

• Gis i risp i huden -> skorpedannelse, immunitet

• Tidspunkt og hvilke dyregrupper avhenger av sjukdomsbildet/ historikk i 
besetningen

OBS! ”Nisser på lasset” – praksisen er omdiskutert!

• Risiko - andre sjukdommer (virus)

• Vurdere problem opp mot risiko

• Vaksinen må kun brukes i opprinnelsesbesetningen!



Utprøving av vaksine mot munnskurv
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• Kommersiell vaksine fra Merial

• Levende virus

• 5000 doser

• 1 dose per dyr

• Alle voksne - årganger 2015, 2016, 2017

• Alle lam med partallsnummer 

• Lam vaksinert innen 10 dager fra fødsel

Erfaringer

• Lite munnskurv både hos vaksinerte og uvaksinerte

2019

• Merial sin vaksine kommersielt tilgjengelig i Norge?

Bunntekst



Husk! ZOONOSE  
(kalles ofte ”sauekopper” av leger)

= Smitter mennesker

• Via rifter i huden

• Danner «blemmer»

• Evt. hevelse i lymfeknutene og i sjeldne tilfeller oppleves 

influensalignende og mer alvorlige symptomer

Bruk hansker ved håndtering av sau med munnskurv!

Foto: Asle Bjørgaas



Behandling mot rundorm og 
koksidier



Resistens 
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Parasitter som er resistente (motstandsdyktige) mot parasittmidlene 
som brukes til behandling

• Stort problem i mange land, særlig når det gjelder rundorm 

• Økende problem i Norge (rundorm, koksidier)

Bunntekst



Riktig bruk av parasittmidler
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• Unngå unødvendig behandling

• Behandling mot rundorm: Veksle mellom hvit (Panacur®, Valbazen®, Curaverm®) 
og blank (Ivomec®, Ivermax®, Dectomax® - injeksjon) gruppe med 2-3 års 
mellomrom

• Parasittmiddelet skal lagres etter bruksanvisningen. Følg holdbarhetsdato, og 
unngå lagring i frost, høye temperaturer eller direkte sollys. 

• Sjekk at doseringspistolen virker og at den gir rett mengde

• Unngå underdosering - doseres etter de tyngste dyrene i hver gruppe

• Inngiving - enden på doseringspistolen skal bak på tunga (godt bak i munnen)

Foto: Atle Domke Foto: Atle Domke Foto: Atle Domke



Høst 
Behandling mot rundorm (ormkur)
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• Livdyr behandles etter innsett (utegang: frost), og før paringa 
starter

• Parasittmidler: Panacur®, Valbazen®, Curaverm®, Ivomec®, 
Ivermax®



Vår 
Behandling mot rundorm
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• Lam behandles ved slipp i utmark

• Innmarksbeite hele sommeren: 3-5 uker etter utslipp. Vurder beiteskifte i 
forbindelse med behandlingen. 

• Helårs utegang/villsau: Behandling i forbindelse med at flokken samles for 
klipping og slipp på sommerbeite.

• Voksne dyr skal i utgangspunktet ikke behandles

• Unntaket er enkeltdyr som er spesielt tynne, sjuke eller har symptomer på 
parasitter.

• Besetninger/beitelag som pleier å behandle søyene ved slipp i utmarka bør ta 
avføringsprøver for å sjekke om behandlingen er nødvendig.

Bunntekst



Vår
Behandling mot koksidiose

Diaré 2-3 uker etter beiteslipp 

Ofte på vårbeiter som har blitt brukt 2-3 år 
eller mer til sau.

Baycox®, Chanox® - kun lam

• 7-(9) dager etter utslipp 

eller

• Ved utslipp (Dag 0) – OBS, lammene bør være minst 
2-3 uker gamle

Forskningsprosjekt - ny kunnskap om koksidiose. 
Nye anbefalinger våren 2019.



Forebygging - muligheter for å redusere 
behandlingsbehov
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• Nok råmelk, robuste lam og tidlig utslipp - gunstig 

• Kopplam inne - fôrkrybber opp fra bakken, rengjøring av binger, stabile 
grupper og nok strø/holde det tørt ved tett gulv

• Tidlig utslipp gunstig

• Bruk av beiter med lavt smittepress 

• Hvis mulig/mye areal – bruke vårbeiter som ikke ble beitet av lam i fjor, eller 
slått/pusset etter beiting

• Unngå at alle lam slippes på beitet rundt fjøset (høyest smittepress), høyt 
smittepress for lammene som slippes ut sist

• Ved flytting av dyr mellom beiter er det uheldig å alltid bruke beitene til de eldste 
lammene først, for så å fylle på med yngre lam. Høyt smittepress for de yngste 
lammene, som kommer til beitene sist. I slike tilfeller kan man flytte de yngste 
dyrene til ubenyttede beiter.

• Fôrkrybber på beitet bør stå opp fra bakken, kraftfôrautomater og saltsteiner bør 
flyttes rundt for å unngå "smittepøler"

Bunntekst



Sommer
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Kun behandling ved parasittproblemer - avføringsprøver

• OBS Diaré kan også skyldes overgang til kraftig beite

Bunntekst



Parasitter hos sau - oppsummering
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God fôring og godt stell

Riktig bruk av parasittmidler - riktig 
oppbevaring, dosering og inngiving

Gjennomtenkt beitebruk

• Nok gras

• Beiteskifter

• Veksling mellom beiting og slått 

• Plassering av saltstein

• Hvis mulig: Vekselbeiting eller 
sambeiting med storfe eller hest


