
Helsetjenesten for sau - Animalia

Lamming, vaksinering av livlam og beitedyktighet
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Litt om meg…
• Fra sauegård 

• Privatpraktiserende veterinær 

• Veterinær i Helsetjenesten for sau

Foto: Vibeke Tømmerberg



• Er sauenæringa sitt eget organ for 
bedre helse og velferd hos norske 
sauer

• Et samarbeid mellom Norsk Sau og 
Geit (NSG), Nortura og de private 
slakteriene ved Kjøttbransjens 
landsforbund (KLF)

• Organisert som en del av Animalia

• 2 veterinærer: Tore Tollersrud og 
Vibeke Tømmerberg

Arbeidsoppgaver er bl.a.:

• Forebyggende helsearbeid

• Sjukdomsproblemer

• Forskningsprosjekter – bindeledd mellom 
forskningsmiljøene og næringa

• Informasjon (foredrag, Sau og geit m.m.)
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Helsetjenesten for sau



Helsetjenesten for sau jobber for tiden med 
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• nye anbefalinger om håndtering av parasitter hos sau 

• utprøving av vaksiner mot munnskurv og Streptococcus
dysgalactiae. 

• mastitt hos søye 

• tap av dyr på beite

Bunntekst



Tema 
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• Forberedelser til lamming: Forebygging av sjukdom og tap av lam

• Vaksinering av livlam om høsten

• Beitedyktighet - erfaringsutveksling



Lamming



1. Årsaker til sjukdom og tap av lam



Registreringer - målretta forebyggende tiltak
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• Lammetap: Når dør lammene, hva dør de av. Registreringer. 

• Kan sammenligne med tall fra Sauekontrollens årsmelding 
(Animalias nettsider) 

Bunntekst



Fra prosjektet «Hvorfor øker perinatalt lammetap i Norge?»

Samarbeidsprosjekt mellom NMBU, Animalia og NSG

Årsaker til tap av spelam

Dødfødte (217 lam)

• Tilsyn rundt fødsel, fødselshjelp ved 
behov og i rett tid. 

• Råmelk

- Infeksjoner og sult

- OBS! Kopplam og adopterte lam er særlig utsatt for 
infeksjoner

• Nedkjøling

• Lammetall

• Høyt lammetall disponerer for dødelighet både før, 
under og etter fødsel. Oppstalling høydrektige?

• Sjukdom hos søya (mastitt, brokk m.m.)

Død etter fødsel (163 lam)



«Ulike sjukdommer - felles årsak»

• Blodforgiftning 

• Leddbetennelser

• Byller i ryggen (via halen)

• Byller i lunger og andre 
organer

• …



Vanlige bakterier som gir infeksjoner hos 
spelam
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Stafylokokker (S.aureus)
Finnes på hud og slimhinner (i nesa,  skjeden, evt. i juret 
m.m.)

Trueperella pyogenes
Finnes på dyra, vanlig på drøvtyggere

Koli-infeksjoner 
Blodforgiftning (2-3 dager)
”Slevelam”
Diaré (2-3 uker)
I noen tilfeller leddbetennelser

Streptokokker (S. dysgalactae)



Utbrudd av leddbetennelse, prøver fra ledd 
(2016 og 2017)
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Prøver fra totalt 135 dyr 

• Streptococcus dysgalactiae dominerer i alle besetninger med store utbrudd 

• Ellers ble det funnet stafylokokker, E. coli, T. pyogenes m.m. – vanlige 
bakterier på dyra og i fjøsmiljø. Rødsjukebakterien ble ikke påvist.

2016 (prøver fra 57 lam) 2017 (prøver fra 78 lam) 



Ta kontakt med oss ved utbrudd av 
leddbetennelse hos lam
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• Får du et besetningsutbrudd – ta kontakt med Vibeke Tømmerberg 
(97169066) eller Tore Skeidsvoll Tollersrud (99567569). 
Helsetjenesten for sau dekker kostnader for analyse av prøver fra 
ledd hos sjuke lam.  

Bunntekst



Vanligste inngangsport

• Fra navlen og med blodet til andre organer

eller

• Via munnen -> tarmen -> videre spredning i 
kroppen 

• Leddbetennelse: Øremerker? Man vet lite om 
reservoar og smitteveier for S. dysgalactiae.



2. Tiltak for å forebygge sjukdom og tap 



Balansegang immunforsvar - smittepress
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• Det viktigste vi kan gjøre er derfor å: 

• 1. gjøre lammets motstandskraft så god som 
mulig

• 2. redusere smittepresset (antall bakterier) som 
lammene får i seg

Felles for disse bakteriene:

Miljøbakterier, finnes alle steder der det er 
dyr og mennesker (på dyra eller i miljøet). 

”Opportunister” – oppformeres når 
forholdene ligger til rette



Rutiner for oppfølging av 
nyfødte lam - eksempel

Ved fødsel

• Råmelk, raskt og rikelig (RRR) 

• Er juret og spenene i orden? Melke ut noen stråler

• Merke seg utforming (store spener, marispener osv.)  tiltak og ekstra oppfølging på problemdyr.

• Tørke av skitne jur

• Navledesinfeksjon ved sjukdomsproblemer

1 - 4 timer etter fødsel  

• Sjekk binger med uro/lam som skriker

• Observere om lammene har sugd (fylt i magen). 

• Lam som ikke klarer å suge selv/søya har lite melk: må tilleggsfôres med flaske 
eller evt. sonde. Alle lam bør få minst ett mål råmelk fra vaksinert sau før de 
får andre erstatninger (kuråmelk o.l.).

Risikobasert tilsyn

Følg spesielt med risikolam (slappe lam, 
store kull o.l.).
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Råmelk - raskt og rikelig (RRR) 

Gi ekstra råmelk til lam som får for lite

• Søyer som har ekstra. Råmelk er holdbar 
minst ett år i fryseren.

• Ku. Øke mengden (ca. 1,3 liter).

• Geit. Kun fra friske/sanerte flokker.

• Råmelkserstatninger
- Sjekk om produktet er en råmelkserstatning

(antistoffer), eller kun «energitilskudd». 
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Et lam trenger ca. 1 liter råmelk i løpet av første 
levedøgn. Alle lam bør få minst ett mål råmelk 
fra vaksinert sau.



Tett, tørt og trekkfritt liggeunderlag (TTT)

• Tett liggeunderlag, særlig viktig første 
2-3 døgn

- Forskriftskrav til «små lam»

• Hva fungerer?
- Talle, gummimatte, duk med strø, kasser

halm på strekkmetall (unngå blaut ”strekk-med-
talle”)

• Bruk «sunt bondevett»
– Engangsmateriale eller må kunne rengjøres 

ordentlig

– Fjern halm, høy o.l. mellom hver sau som lammer



Hygiene 
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Tenkt hygiene og smittevern i lamminga, både ved fødselshjelp, 
merking, bruk av sonder, smokker o.l. 

• Fødselshjelp
- Søyer som er skitne bak bør i hvert fall vaskes/tørkes, f.eks. engangskluter.
- Hansker: Oppbevaring, vreng hansken før bruk, nye hansker for hver sau.
- Rikelig glidemiddel

- Unngå å «grave» inni munnen til lammet ved fjerning av fosterhinner.

• Sonder 
- Egen sjukesonde! Bør helst kokes. 

- Rengjøring? F.eks. en bøtte med skitne og en med reine sonder. Skylle av, 
vaske med såpe, virkonbad o.l.

• Isolere sjuke dyr så langt det lar seg gjøre, f.eks. ved mastitt, 
klauvbyller og munnskurv. Bruk hansker.

Bunntekst



Vaksinering av livlam om høsten 



Klostridiesjukdommer
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• Klostridesjukdommer rammer alle raser. Alvorlige  - oftest                 
dødelige.  

• Bakteriene finnes i jord og vann 

• Pulpanyre forårsakes av brå fôroverganger 

• rikelig tilgang på proteiner 

• lam i intensive driftsopplegg er mest utsatt

• Bråsott (snaresjuke) forekommer i nedbørsrike kyststrøk, oftest sent på 
høsten ved frost. 

• Stivkrampe og raslesjuke (gassgangren) har lav forekomst, men kan 
opptre i alle besetninger. 

• Vaksinasjon er en billig forsikring mot sjukdom og tap!
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Tilleggsvaksiner

Brukes ved behov, f.eks.:

• Pasteurellose (Ovivac P®)

• Toksoplasmose (Toxovax®)

• Rødsjuke (Porcilis® Ery vet – til gris) 

Kjernevaksiner

Alle sauer bør få kjernevaksiner:

• Pulpanyre (C. perfringens)

• Stivkrampe (C. tetani)

• Bråsott (C. septicum)

• Raslesjuke

Tribovax®, Covexin 8®, Ovivac P®

Bunntekst



Immunrespons 

• Egenbeskyttelse av voksne dyr

• Immunstoffer i råmelka gir beskyttelse av lam i ca. 3 mnd
(klostridier)

• Vaksinen må gis to ganger for å stimulere en god immunrespons.

• Ca. 4 ukers intervall mellom 1. og 2. dose er vanligvis optimalt for 
immunresponsen. Hvor langt intervallet kan være avhenger av 
vaksinekomponentene. Klostridier – svært gode 
vaksinekomponenter.



Vaksinasjonsopplegg - kjernevaksiner

Påsettlam vaksineres 2 ganger før første lamming 
(grunnvaksinering), ellers vil immunstoffproduksjonen være 
dårligere og vare kortere tid.

• Første dose etter innsett og klipping om høsten. Andre dose sammen med 
de voksne søyene 2-6 uker før lamming. NB! Minst noen dager mellom 
klipping og vaksinering.

• ELLER vaksinere to ganger med ca. 4 ukers intervall før lamming. Ulempen 
er at det ikke gir beskyttelse mot pulpanyre gjennom vinteren.



Tilleggsvaksiner klostridiesjukdommer

• Bråsott: Vaksinere lam om høsten i besetninger/områder 
med problemer.

• Pulpanyre hos slaktelam på intensiv sluttfôring: Vurdere 
vaksinering, 1 x er vanligvis nok. Minst 1 uke før 
risikoperiode med fri tilgang på kraftfôr/kraftig beite.

• NB! Bør alltid ha tilgang til skrinnere beite i tillegg til kraftig beite.

• Ved utbrudd hos uvaksinerte lam: begrense fôrtilgangen, 
vaksinering.

• Pulpanyre hos livlam på kraftig fôring: Vurdere 2 doser om 
høsten, men vurder fôringsregimet.

• Pulpanyre hos kopplam: Vurdere vaksinering

NB! Brå fôrskifter



Tilleggsvaksiner pasteurellose
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• Blodforgiftning (oftest Bibersteinia trehalosi) eller 
lungebetennelse (oftest Mannheimia haemolytica) hos lam

• Hoste om høsten og vinteren. Ofte mycoplasma, virus, bakterier 
sekundært.

• Vaksinering er aktuelt i besetninger med problemer, men 
vaksinen har ikke alltid god effekt fordi den ikke inneholder alle 
bakteriestammene. Best effekt mot sepsis-tilfeller.

• Immunresponsen er ikke like god som mot klostridievaksinen. 

• Hoste: livlam 2x om høsten. Voksne ved problemer og hvis de ikke er 
grunnvaksinert. 

• Pasteurellose hos lam (råmelk med immunstoffer): livlam bør vaksineres 
2x om høsten, og så revaksinering før lamming ELLER 2x før lamming. 



Beitedyktighet





Hvilke lam dør på sommerbeite?

• Data fra Sauekontrollen 2011 og 2016

• Fødselsdato

• Fødselsvekt

• Burd født 

• Burd vår

• Vårvekt 

• Alder mor

• Besetningsstørrelse

• Rase 



Risikofaktorer

• Dataene fra Sauekontrollen indikerer at

• Lav vårvekt er en risiko

• Ung mor er en risiko



Tiltak for å forebygge tap på utmarksbeite 
- erfaringer

Søye

• Morsegenskaper 
• Produksjonsegenskaper og kapasitet. Antall lam? 
• Bein, jur, spener 
• Helse

Lam

• Vitalitet og tilvekst
• Evne til å følge mor 
• Alder
• Størrelse
• Helse 

• Slipping i PULJER. Unge sammen med eldre? 

• Tiltak i beitelaget: Tilsyn – hvordan m.m.

Beite
• Grasmengde og 

kvalitet
• Terreng og klima
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Lykke til med lamminga!

Bilder: Grethe Ringdal 


