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Levende, livskraftige lam!

Reduksjon av lammetap

Ørsta, 16.mars 2013

Tidlig lammetap
• Omfang
• Årsaker
• Tiltak

Lammetap på vårbeite 

Vaksinering

Parasitter
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Lammetap, SK 2012

Kasting (% av søyene) ca 1

Totalt fødte (per søye per 1. januar) 2,07

Levendefødte (per søye per 1. januar) 1,98

Dødfødte % 4,51

% tapt inne (av levendefødte) 3,60

% tapt på vårbeite (av sluppet) 1,17

% tapt på sommerbeite + drept av rovdyr + mangler opplysninger 9,98

• Hvor mange døde lam før slipp i utmark blir dette totalt?
Forutsetning: 1 mill. søyer og 1,5 lam per søye (hele landet) -> 1.5 mill lam/år

• Før slipp -> ca 135.000 døde lam ++

Totalt av fødte: ca 9%

Høst 1,69

Variasjon mellom besetninger
– Sauekontrollen 2011

Flokkene i SK delt i 3 like store grupper. OBS! Ny inndeling for hver periode
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Hvor blir det av disse lammene?

Litt fra forskningsprosjektet: 
Hvorfor øker perinatal lammedød i Norge?

• Finansiering
– via Norges forskningsråd (80%)

• Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

og

• Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) 

– 20%: Animalia og NSG 

• Prosjektledelse og gjennomføring:
– Norges veterinærhøgskole

• Steinar Waage, prosjektleder/forsker 

• Ingrid Holmøy, stipendiat

– UMB  (genetikk)
• Dag Inge Våge
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Litt om prosjektet:

• Undersøkelser av døde 
lam fra 17 flokker, 2010 
og 2011

• Registreringer og 
prøvetaking i 66 flokker 
(ca 11.000 søyer inkludert, 
gj.snitt 167 vfs), 2010 og 
2011

• Analyser av SK-data

• Genetikk 

• m.m.

Døde lam 2010 (2011 ikke med her)

• Samlet inn lam fra 
17 besetninger

– Ikke spes. 
problembesetninger

– Noe større en gj.snitt

• 6 fylker, flest lam fra

– Rogaland

– Buskerud

– Hordaland

• 380 lam 

– 217 dødfødte

– 163 døde dag 0-5

• Obduksjon, bakteriologi, 
toxoplasma, blodprøver  
m.m.
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Undersøkelser dødfødte lam (2010)

Fra Waage et. al, Husdyrforsøksmøtet, 2013

Dødfødte - død under fødsel (96 lam)

Årsaker:

– Skader:  (39%)

• Ribbeinsbrudd

• Leverruptur (-> blødning til bukhula)

• Kombinasjon (ribbein + lever)

– Andre: 61%

• Fostervann eller fostervann/tarmbek i lungene

->> Døde som følge av komplikasjoner under fødselen

Fra Waage et. al, Husdyrforsøksmøtet, 2013
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Død under fødsel forts.

– 96% av disse fra kull 
med 2 eller flere lam

– 74% fra kull med 3 
eller flere lam

– Fødselshjelp gitt til 
62% av lamma

• 49% av de med 
fostervann i lungene

• 86% av de med 
skader

– 25% av lamma < 3 kg

Fra Waage et. al, Husdyrforsøksmøtet, 2013

Død før fødsel (fullgåtte lam) (121 lam)

Årsaker:
– Infeksjon: 20%

• Toxoplasma 13, Listeria
4, Salmonella diarizona 2, 
+ diverse

– Misdannelse: 1lam

– Betennelses-
forandringer i 
fosterhinner: 2 lam

– Ingen funn: 78% (94 
lam ) (utgjør 43 % av alle 
dødfødte)

Fra Waage et. al, Husdyrforsøksmøtet, 2013
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Død før fødsel (fullgåtte) (121 lam)

Lam uten funn:

– En enkling, ellers kull med 2 eller flere lam

– 72% fra kull med 3 eller flere lam

– 86% hadde levende søsken

– Fødselsvekt 1- 6,3 kg

– 36% < 3 kg  (-> små lam fra store kull)

– Rel. jevnt fordelt mellom de 16 besetningene (13/16)

Fra Waage et. al, Husdyrforsøksmøtet, 2013

Mulige årsaker – dødfødte uten funn

• Antakeligvis mange ulike årsaker

• Store kull (og tendens til små lam)

• «Naturlige» fysiologiske begrensninger?

– I hvert fall hos noen søyer…

• Individforskjeller - Er det en arvelig komponent?

• Ernæring/ hold 

– Ingen forskjeller i hold i denne undersøkelsen, men for «grovt» mål? 

• Utvikling av fosterhinner?

– Eks. ant. placentomer øker ikke proporsjonalt med ant.lam

– Fôring tidl. drektighet (sterk fôring unge dyr?)

• Ernæringsrelatert?(endret behov med større kull)

– Eks. vitamin E (forsøk ble gjennomført i Norge i 2012)

• Sjukdom hos søya
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Oppsummering – alle dødfødte 

• Fødselsvansker

– Stor andel hadde fått fødselshjelp

– 44 % døde under fødsel

• Skader

• Stopp i blodtilførselen 
før lammet kunne puste -> trekker inn fostervann 

• Infeksjoner 

– Liten andel

• Toxoplasma 6% (men kan bli alvorlig i utbrudd)

• Uten funn 43% 

Fra Waage et. al, Husdyrforsøksmøtet, 2013

Dødfødsler (uavhengig av årsak)
- risikofaktorer hos søyer (hele SK)

• Kullstørrelse > 2 (særlig > 3)

• Store kull «aller verst for unge dyr»

– Åringer OR=8,2 (trillinger/ enkling)

– 3-år gml søyer OR = 4,5 (trillinger/enkling)

- Sykdommer før lamming øker risikoen for dødfødte 

- mastitt, melkefeber, skjedefremfall, halthet, vom i skinn 

- Spæl noe høyere risiko enn andre raser(OR = 1,2)

- Lamming tidlig i sesongen (OR= 1,6)

Waage et al., 2012
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Årsaker, dødelighet dag 0 – 5
(samme prosjekt)

– 21% fra åringer

– 63% fra kull med 
3 eller flere lam

– Vekt gj.snitt 3,8 kg 
(1,6 – 8,2)

Fra Holmøy et. al, Husdyrforsøksmøtet, 2013
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Årsaker – død dag 0-5

• Infeksjoner 33%
• E.coli –sepsis dominerer (ikke uventet)

• Skader (under eller etter fødsel) 21%
• 21 oppstått under fødsel

• 13 oppstått etter fødsel

– Ribbeinsbrudd - vanligst i begge gruppene 

– Leverruptur (fødselsrelatert)

• Ingen spesifikke funn 18% 

• Misdannelser 9% (hovedsakelig skjelett, mage/tarm)

• Sult 10% (mindre andel enn i noen tidligere undersøkelser)

• Fødselsstress (fostervann i lungene m.m.) 4%

• Diverse andre årsaker 5%: melk i lungene, ruptur av urinblære, løperuptur m.m.

Fra Holmøy et. al, Husdyrforsøksmøtet, 2013

Dødelighet nyfødte (0-5 døgn)

• Flest døde Dag 0 (den dagen de ble født)

• De fleste (63%) var fra kull med 3 eller flere lam

• Lam med skader levde gj.sn. 0,8 døgn

• Lam med infeksjoner levde gj.sn. 2 døgn

Fra Holmøy et. al, Husdyrforsøksmøtet, 2013
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Når dør levendefødte lam (SK)
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Som vi så…

• Død relatert til 
fødselsforløpet

– Skader (død under 
eller etter fødsel)

– Fostervann / 
tarmbek i lungene

• Infeksjoner

• Sult
Utgjør mer enn halvparten
Det kan vi gjøre noe med

Dødelighet 0-5 dager 
- besetningsfaktorer 

• Spørreundersøkelse (2007, Sauens velferd) 

• Svar fra 1125 flokker inkludert

• Svarene sammenholdt med SK-data for dødelighet

• Økt dødelighet med 

– Økende lammetall

• Mindre dødelighet med:

– Økende grad av tilsyn i lamminga

– Rutiner for å sikre råmelkstilførsel

– Økende erfaring (år)

– Grovfôr tildeling > 1 x per dag

Holmøy et al, 2012
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Tilsyn med lamminga

• Observere, oppdage 
problemer

• Balanse

– Gripe inn når det er 
nødvendig

– Men helst ikke mer 
enn nødvendig

Normal fødsel

Både forlengs og baklengs fødsel er normalt, men forlengs fødsel forekommer oftere

Klauvspissen opp Klauvspissen ned
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Hvem trenger fødselshjelp?

Forhold mellom kullstørrelse og behov for fødselshj elp
Sauekontrollen 2007
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Dette er mye…..

Når bør man gripe inn?
(«gamle» tommelfinger-regler)

• Pressveer i mer enn  
2–3 timer uten synlig 
fostervannsblære

• Mer enn 1/2 time fra 
fostervannsblæra til 
fosterdeler

• Andre fosterdeler enn to 
klauver først

• Mer enn 1 time fra et lam 
til neste

Viktig å lære seg å 
undersøke - kjenne hva 
som er normalt!

Bare hodet = ”trøbbel”
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Undersøkelse/fødselshjelp
– Hygiene!

• Vask søya og fosterdeler
som er ute

• Vask hendene

• Bruk hansker

– Beskytter søya!

– Beskytter deg selv!

– Glidemiddel
• Rikelig!

– Vær forsiktig!
• Tilkall hjelp om nødvendig

Hovedprinsipp: 
gjør om til normal fødselsposisjon
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Baklengsfødsel

Økt risiko for ribbeinsbrudd (særlig store lam, fødselshjelp)
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Tidlig lammedød 

• Infeksjoner

• Sult

Dette handler i stor grad om RÅMJØLK!

• Skader (20%)

• Fødselshjelp

• Oppstalling, tilsyn etter fødsel, søyas helse, 
morsatferd,..

Råmjølk

To hovedfunksjoner:

• Energi

• For å opprettholde kroppstemperatur (unngå nedkjøling) og
tilføre næringsstoffer

• Antistoffer (immunstoffer)

• Beskytter lammet mot infeksjoner



19.03.2013

18

Råmjølk – hvorfor viktig?
• Lammets eneste antistoffkilde

– Lokalt i tarmen og systemisk 

• Energi 

• Vitaminer (A,D,E, B12, ++)

• «Avføringsmiddel»

• Fordøyelsesenzymer Sau Ku
Protein 18  % 14,3 %
Fett 11 % 6,7 %
Melkesukker 3 % 2,7 %

Råmjølk

• Råmjølk skal være det 
første lammet får i seg

• Evne til opptak av 
antistoffer avtar 
gradvis. Råmjølk så 
fort som mulig, helst i 
løpet av de første 2 
timene

• Totalbehov første 
levedøgn: min 1 liter til 
et lam på 5 kg
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Råmelksprosjektet 
i N-Trøndelag (04-05)
• Hensikten: 

– Kartlegge nivået av antistoffer hos lam

– Peke på forhold hos søyer og lam 
som påvirker nivået 

– Finne eventuelle sammenhenger 

• Antistoffnivå - sjukdom, overlevelse og tilvekst.

• Synnøve Vatn

• Tore Malmo

• Siv Svendsen

• Harald Waldeland

• Bente Fredriksen Foto: Grethe Ringdal

Foto: Siv Svendsen

Økt risiko for å dø inne (første 2-3 uker):
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For lite råmelk – hvem er utsatt?

• Opp mot 30% av 
lammene får for lite 
råmelk

• Økt risiko for lite råmelk 
og økt dødelighet: 
– Små lam

– Lam under gamle søyer

– Lam under søyer med side jur

– Trillinger (og flere) og 
enklinger

– Slappe lam

– Kopplam Foto: Mads Borgen
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Forebyggende tiltak:

• Ekstra tilsyn med risikolam (jfr. 
forrige plansje)

– Har de fått i seg råmjølk? 

– Hjelpe i gang med suging

Om nødvendig:

– Gi ett mål råmjølk med flaske 
eller sonde (flere ved behov)

Forebyggende tiltak, forts.

– RÅMJØLK: Totalt første levedøgn: 1 liter til / 5 kg lam

• Per mål: 1-1,5 dl - Heller lite og ofte enn mye på en gang

– Reserveråmjølk 

• Fra søyer med mye mjølk / få lam

• Ku (noen gir blodfattige lam, men sjelden)

• Geit - fra sanerte/friske flokker

– Råmjølk kan fryses i 1 år

• Melkekartong, yoghurtbeger, + +

• Tin i kjøleskap, holdbar noen dager

• Eller i vannbad, ikke mikrobølgeovn
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Nedkjøling og sult
Forebygging - miljø og omgivelser

• Tett liggeunderlag til lam:

– Tørt

– Tett

– Trekkfritt

– For å redusere risikoen 
for nedkjøling

– Tørt og rent -> mindre 
infeksjonsfare

– Forskriftskrav

Ulike løsninger

Kopplam

Viktig at underlaget holdes tørt og rent!!! 
Skiftes eller rengjøres ved behov, alltid før nye kull.
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Forebygging - miljø og omgivelser

Ta ”barfotsjekken”

• Våte, bare føtter 
der lamma 
ligger…..

• Føles det bra?

Forebygging – miljø og omgivelser

• Lavest mulig dyretetthet

– Bedre hygiene

– Bedre luftkvalitet

– Mindre stress

• Avlastningsarealer

• Tidlig utslipp
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«Slappe lam» (nedkjøling/sult)
- fatal følge av lite råmjølk / uheldig miljø 

Nedkjølte lam
• Hva er nedkjølt?

– Vanlig temp. spedlam: 39-40,5 oC

– Moderat nedkjølte lam: 37-39 oC

– Alvorlig nedkjølte lam: < 37 oC

Temperatur måles i endetarmen med vanlig febertermo meter

• Symptomer på nedkjøling/ næringsmangel
– lav kroppstemperatur, samla bein, blir slappe, etter hvert bevisstløse

• Årsaker
– Under 12 timer: oftest miljøbetinget (eks. trekk), tung fødsel m.m.

• Lammene er våte, stor kroppsoverflate 

• Mange lam -> mangelfull slikking (tørking) fra mor 

– Over 12 timer: for lite råmelk
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Temperatur, alder og bevissthetsnivå avgjør behandling

Hovedprinsippet:
Mat/næring –> Oppvarming –> 
Mer mat!
Det er ALDRI feil å gi næring 
før oppvarming!

Oppvarming Varmekasse, evt. badegulv, 
brusflaske med varmt vann, hårføner, (stekeovn…?)
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Infeksjoner  

• Lam fødes uten antistoffer

• Lam fødes uten bakterier i mage og tarm

• Henter bakterieflora fra nærmiljø/søya/melk

– Skal ha

• melkesyrebakterier

• «normale» kolibakterier (o.a.)

• rikelig med råmelk for å beskytte mot infeksjoner R R R

– Skal ikke ha ”sinte” kolibakterier eller andre spesielt 
sjukdomsfremkallende smittestoffer

Koli-infeksjoner

• E.coli er den vanligste bakterien som forårsaker 
blodforgiftning o.l. hos lam   

• Lammene infiseres fra miljøet /underlag, skitne 
spener o.s.v.

– Gjennom navlen og/eller gjennom munnen

Former for koli-infeksjoner på lam:

• Akutt død (2-3 dager)

• ”Slevelam”

• Diaré (2-3 uker)

• I noen tilfeller leddbetennelser o.l.
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Forebyggende tiltak - infeksjoner

• Redusere smittepress/ smitterisiko
– Rengjøring av lammingsbinger mellom søyer

– Nytt strø / rent underlag

– Evt. desinf., hydratkalk, Stalosan el.l.

– Redusere dyretetthet

– Navledypping/ spraying

– Tørke av (skitne) jur

– Desinfeksjon av sonder (og annet utstyr eks. smokker)

– Biola, Zoolac ® el.l. (E.coli)
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Aktuelle årsaker til død etter 5 dager 
(inne/vårbeite)

• Infeksjoner antas å være viktig

– Blodforgiftning

– Leddbetennelser (flere ledd)

– Lungebetennelser

• Pulpanyre (OBS! vaksinering)

• Mangelsjukdommer

– Eks. «Stivsjuke»(Se/Vit E-mangel) – OBS! geografiske forskjeller

• Parasitter

– Koksidier, N.battus, flått/sjodogg (-> infeksjoner), …..

• Løpetympani / fordøyelseslidelser

En god start er viktig fordi

• Infeksjoner som 

– Leddbetennelser

– Lungebetennelser 

Kan gi sjukdom og dødelighet

også etter utslipp /slipp i utmarka

* En god start; friske og robuste lam som har fått mye 
råmjølk er bedre rustet 

* Lam som har vært sjuke tidligere er ofte satt tilbake og 
er  mer utsatt for andre sjukdommer 
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Aktuelle årsaker til død etter 5 dager 
(inne/vårbeite)

• Infeksjoner antas å være viktig

– Blodforgiftning

– Leddbetennelser (flere ledd)

– Lungebetennelser

• Pulpanyre (OBS! vaksinering)

• Mangelsjukdommer

– Eks. «Stivsjuke»(Se/Vit E-mangel) – OBS! geografiske forskjeller

• Parasitter

– Koksidier, N.battus, flått/sjodogg (-> infeksjoner), …..

• Løpetympani / fordøyelseslidelser m.m.

Vaksinering

• Stimulere kroppens eget forsvar

• Tilfører
– svekket/drept mikroorganisme

– deler av mikroorganismer

eller

– produkter av mikroorgansimer

(eks. giftstoffer, f.eks ved pulpanyre)

• -> Kroppen produserer da

• Antistoffer (immunstoffer), overføres med råmelka

• Spesielle immunceller – (hvite blodlegemer), i liten grad i råmelk
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Hva vaksinerer vi mot?

• Sjukdom pga klostridiebakterier; den viktigste er 
Pulpanyre (Clostridium perfringens D)

• Evt. kombinert med lungebetennelse/ 
blodforgiftning (Pasteurellose )

• Det benyttes  kombinasjonsvaksiner mot flere 
typer klostridier, (og evt. pasterurellose). 

• Ikke andre vaksiner som 
markedsføres/brukes til sau i Norge

Pulpanyre

• Akutt død

• Oftest store lam på vårbeite

• Fôrendringer disponerer
– Kraftig beite /fôring

– Vanlige tarmbakterier

– Oppblomstring

– Giftstoff

– Kramper, død

• Finnes også en hjerneform som 

opptrer på lam om høsten
.
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Vaksinering beskytter

• Beskyttelse av nyfødte lam via råmelk

– Varer 12-16 uker for pulpanyre

– Varer 3-4 uker for pasteurella (om i det hele tatt)

• Egenbeskyttelse av søya, påsettlam og 
avlsværer

1. vaksinasjon 2. vaksinasjon FødselFødselFødselFødsel

Vaksinasjonsopplegg

Alle  vaksineres før lamming

• Tidspunktet for vaksinering av flokken velges slik at flest 
mulig søyer vaksineres 2 – 6 uker før forventet lamming

• Ikke nærmere lamming enn 2 uker før

Påsettlam vaksineres 2 ganger før første lamming

- om høsten (bare påsett) og før lamming (alle)

eller

- 2 ganger før lamming, med 4-6 ukers mellomrom, 

siste gang sammen med alle
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Vaksinering

Parasitter

Parasitter
• Mange ulike typer parasitter

• Stor variasjon fra område til område og fra besetning til besetning

– Type parasitter

– Betydning

• Hvor store problemer parasitter skaper og hvordan man skal 
forebygge sjukdom og tap avhenger bl.a. av:

– hvilke parasitter man har i besetningen

– klima (overvintring og utvikling av ulike parasitter på beite)

– smittepress (dyretetthet m.m.) 

– beiterutiner (for eksempel mulighet for beiteskifte)

– tidligere behandling

– …..

– Noe generelt og noe spesielt...
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Ulike typer parasitter

• Innvendige

– koksidier

– rundorm (mage/tarm)

– lungeorm

– bendelorm

– leverikter

• Utvendige

– flått

– lus

– sauekrabber

Parasitter i mage/tarm
• Generelt gir parasitter i fordøyelsessystemet:

– skader i tarmveggen med påfølgende diaré, uttørking, proteintap, 
nedsatt fóropptak, nedsatt tilvekst , utrivelige lam, i alvorlige
tilfeller:død

– lamma er spesielt utsatt, men voksne dyr kan også bli syke ved
stort smittepress og/eller uheldige miljøforhold, stress m.m

– redusert velferd
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Koksidier - koksidiose

• Encellet parasitt

Koksidiose
– Smitten utskilles i avføringen

– Oocyster (”egg”) overvintrer 1-2 år 
på beite

– I nedsmittet gress, jord, miljø

– Sjukdom ca (2)-3 uker etter utslipp

• Akutt vandig diaré, evt. blodig 
(svart)

• Uttørking 

• Vekttap

• Død 

– Immunitet : rask og artsspesifikk -
> ungdyrsjukdom

Foto: Bjørn Gjerde
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Koksidiose

• Kje: oftere inne

• Lam: inne dersom uhygienisk (tallefjøs) 

og lang innefôringsperiode

• Ved tidlig beiteslipp: 

– Mindre symptomer 

– P.g.a. lavt smittepress og
immunitet før massiv smitte
opptak (?)

Foto: Nils Leine

Foto: Bjørn Gjerde

Koksidiose - diagnsotikk

• Symptomer

• Prøvetaking

– Avføringsprøver:

• Ja, men:

• Relativt vanskelig å tolke

– Mange arter – ikke alle gir sjukdom

– Kan bli sjuke før smitte finnes i avføringen

• Oppklaring av sjukdomstilfeller / lignende sjukdommer

• OBS! Sjukdom pga rundormen Nematodirus battus kan likne 
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Koksidiose – generell forebygging

• God hygiene inne
– Unngå andre sjukdommer

– Forebygge koksidiose inne

• Riktig fôring av søyene
– Nok råmelk

– Friske, robuste og mette lam

• Ikke vannings- og fôringstrau 
på bakken

– Smitte fra avføring

– Inne og ute
Foto: Mads Borgen

Forebygging - beite

• Unngå «smittepøler»

– Skyggefulle, fuktige, opptråkka områder

• Styr forbi (lengre unna) 

• Gjerde vekk 

• Legge til rette for andre liggeområder (veksle)

• Lav dyretetthet/ smittepress

• Aldersgruppering

• ”Reine» beiter - ikke det samme 
vårbeitet hvert år hvis mulig
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Forebyggende behandling?

• Hvis behov 
– 7-(9) dager etter utslipp (Baycox ®, 

Vecoxan ®)

eller 

– Ved utslipp (Dag 0) – Baycox ®

– Dersom behandl.: bør være min. 2 (-3) 
uker gamle (erfaringsbasert, lite 
dokumentert)

Behandling på dag 0 (ved utslipp)?

• Nytt for 4-5 år siden

• Dag 0 (ved utslipp)

– Arbeidsbesparende

– Kun Baycox ®

– Lamma bør være 
minst 2-3 uker 

– Vær OBS! ved endring 
av rutiner

Alt. diagnose N.battus
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Rundormer

Skader i tarmveggen med 
påfølgende

• diaré

• uttørking

• proteintap

• nedsatt fóropptak

• nedsatt tilvekst

• utrivelige lam

• død i alvorlige tilfeller

lamma er spesielt utsatt
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Livssyklusen hos rundormer i 
mage/tarm (generelt):
• Egg skilles ut i avføringen fra

smittede dyr

• Eggene klekkes og larvene
kryper opp på beitegresset

– temperaturavhengig

• Larvene spises av dyr på beite

• Larvene utvikler seg i tarmen på
dyret

– skader i tarmslimhinna, diaré
o.s.v.

• Voksne ormer produserer nye
egg

• Egg skilles ut i avføringen fra
smittede dyr -> 

Rundorm i mage/tarm forts.

Lammene er mest utsatt

• tar opp smitte (larver) fra
beitet

• -> symptomer avhenger av
smittemengde

Immunitet utvikles etter hvert (5-9 
mnd) (ikke fullstendig)

• -> mindre utskillelse av
parasittegg

Noen parasitter kan “gå i dvale” 
(hypobiose) i sauen om høsten
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Rundorm i mage/tarm forts.
Søyer:

• “Spring rise”: 
ca 2 uker før - 6 uker etter
lamming

> smitter ned beitet for 
lammene

• Voksne dyr tar også opp ny
smitte på beite, men er
“immune” og skiller ut
forholdsvis lite smitte utover
i sesongen

Parasitter kan overvintre på beitet, 
i mellomverter (eks. leverikter) eller i sauene

Rundorm - smitteopptak

• Lammene tar altså opp smitte
(larver): 

– som overvintrer på beitet

• Noen arter parasitter

– som søyene skiller ut (“spring 
rise”)

– senere på sommeren: smitte som
de selv har skilt ut tidligere i
beitesesongen

– opptak av smitte fra beitet i 
vinterhalvåret er mye mindre, 
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April                           Juni April                           Juni April                           Juni April                           Juni August                        OktoberAugust                        OktoberAugust                        OktoberAugust                        Oktober

Smittepress i ubehandla flokker, smame beite

LammingLammingLammingLamming

Eggutskilling voksneEggutskilling voksneEggutskilling voksneEggutskilling voksne

Eggutskilling lamEggutskilling lamEggutskilling lamEggutskilling lam

Infektive larver på beiteInfektive larver på beiteInfektive larver på beiteInfektive larver på beite

(Beiteslipp)(Beiteslipp)(Beiteslipp)(Beiteslipp)

Lamma blir immuneLamma blir immuneLamma blir immuneLamma blir immune

L3 L3 L3 L3 ���� HypobioseHypobioseHypobioseHypobiose

Hva ønsker vi å oppnå?

• Lavt smittepress for 
lammene:

– søyer som skiller ut 
lite parasittsmitte

– “reine” beiter

• lite “gammel smitte”

• lite tilførsel av “ny 
smitte”

– -> redusere sykdom 
og tap
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Hva ønsker vi å oppnå? Hvordan?

– søyer som skiller ut lite parasittsmitte

• friske, “ustressede” dyr

– “fordel” m/ få lam 

• medikamentell behandling

– om høsten og/eller 

– 2-3 uker før lamming

->reduserer “spring rise” og nedsmitting av beitet

Hva ønsker vi å oppnå? Hvordan?
– Beiter med lite smitte:

• Lav dyretetthet

• Beitebruk

– helst vårbeiter til lammene der det ikke har gått sau siste år

» i hvert fall ikke siste høst

– ikke bruke “vinterbeite” til lamma om våren

– beite brukt sist høst-> vent til etter St.Hans

– høsting/ slått -> reduserer parasittmengden

– sambeite (storfe, hest, ikke geit)

• Medikamentell behandling

– reduserer nedsmittingen av beitet

Spesielt aktuelt ved 
innmarksbeite/ 

kulturbeite
hele sommeren
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Medikamentell behandling?
• JA

– Men ikke for enhver pris

– Feil eller mangelfull
behandling

• et velferdsproblem, 

• arbeidskrevende og dyrt
å behandle uten “å treffe
mål”

– Overdreven og feil bruk av
medikamenter

• øker risikoen for at 
parasittene blir resistente!

• kostnader

Medikamentell behandling

• Tilpasset behovene i 
den enkelte besetning

• Helst prøvetaking som 
grunnlag

• Riktig utført

• I kombinasjon med 
beitetiltak
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Medikamentell behandling- riktig

• Ved behov

– Hyppig behandling øker
faren for 
resistensutvikling

• Dosér riktig

– dosér etter de tyngste

• Sørg for at utstyret virker!
(riktig dosering)

• Bytt medikamentgruppe
hvert 2.-3.år

• Riktig oppbevaring

Medikamentgrupper - rundorm
• ”Hvite” (benzimidazoler)

– Valbazen (også leverikter )

– Panacur

– Curaverm

• ”Blanke” (Avermektiner)

– Ivomec

– Dectomax (inj.)

Anbefales å bytte 
medikamentgruppe hvert 
2. - 3. år
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Utgangspunkt for behandling mot innvollssnyltere i en besetning med  hjemmebeite
om våren og utmarksbeite om sommeren

Utgangspunkt for behandling mot innvollssnyltere i en besetning med  
innmarksbeite/ kulturbeite hele beitesesongen
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Lokal kunnskap og prøvetaking 
-grunnlaget for en riktig behandlingsstrategi

• Prøvetaking forteller oss 
noe om

– smittebelastningen dyra 
utsettes for

– hvilke typer parasitter 
som finnes

– behandlingsbehov i 
besetningen

– evt. effekt av tidligere 
behandling 
(resistensforsøk)

Når er det aktuelt å ta prøver?
• Søyer ca 2 uker etter 

lamming  

– Hvor stort er smittepresset 
for lammene?

– Behandlingsbehov?

– Fungerer evt. 
“høstbehandling”?

– (Tar søyene opp mye smitte 
på beite i løpet av 
vinterhalvåret?)
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Aktuelle tidspunkt for prøvetaking
• Lam:

1)  4-6 uker etter beiteslipp : 

• -> prøver 4-6 uker etter at 
de begynner å spise
vesentlige mengder gress

• FØR behandling! 

2) juli/august (hjemmebeite)

• min. 4-5 uker etter evt. 
behandling

3) Lam fra fjellbeite

Hvor stor er smittebelastningen?

Hvor mye smitter de ut beitet?

Behandlingsbehov?

Hvordan ta avføringsprøver?
• Diskutér med lokal veterinær hvem (min 5-6 

dyr) , når og hvor prøvene kan sendes!

• Fersk avføring

• Tas ut med engangshanske (ikke bruk 
parafin, men evt. glidemiddel som brukes ved 
fødsel)

• Over i tett boks/rør/ pose el.l.

• Fra bakken? - helst ikke, men:

– må være fersk

– notér hvilket dyr

– ikke forurenset av andre larver fra jord

– Ikke send i posten en torsdag/fredag 

– eggene klekker  

– kjøleelement om sommeren
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Oppsummering - rundorm

• Rundorm i mage/tarm fører til skader i tarmen, utrivelige dyr og 
redusert tilvekst

• Lamma er spesielt utsatt

• Søyene skiller ut mye smitte i tida rundt lamming - smittekilde 
for lamma

• Virkemidler

– friske, robuste dyr

– beitehygiene

– medikamentell behandling – riktig!

• Prøvetaking og lokal kunnskap er viktig!!

Til slutt…..
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Ikke glem kopplamma!

Mange kopplam har det stusselig, mye sjukdom og høy dødelighet

Kopplam trenger også en god start!

• Nok råmjølk!

• Opplæring på automat/ 
bøtte o.l.

• Kvalitet melk/erstatning

• Reinhold av fôringsutstyr

• Lik størrelse og alder

• Små grupper – ikke blande

• Lunt og trekkfritt

• Godt reinhold/strø

• Ta ut sjuke lam

http://www.youtube.com/watch?v=G48vC72dEM4

Foto: Claire Bull, New Zealand
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Les og se mer:

• DVD: «Helse og velferd i lamminga - gode 
rutiner fra paring til utslipp»

• Bok «Helse og velferd hos sau»

– Vatn, Hektoen, Nafstad

• Bok «Halthet hos sau»

– Agnes Winter

• Bøkene kan bestilles i bokhandel eller på nettet, 
f.eks. hos www.haugenbok.no

• DVD bestilles på ht.sau@animalia.no

LYKKE TIL!


