
Forhold søye/lam Kommentar Tiltak 

Friske og 
problemfrie dyr.  

Søyer og lam er friske, lammene er i god stand til 
å følge mor og får nok melk og beite til en 
tilfredsstillende tilvekst.  

Sauene er beitedyktige og kan slippes på 
utmarksbeite. 

Søyas 
morsegenskaper 
og lammets evne 
til å følge mor. 

Spesielt viktig å vurdere ved tidlig slipp i utmark, 
og for åringer med mer enn ett lam. Ved tilsyn på 
vårbeite bør man merke seg søyer og lam som 
breker og til stadighet er fra hverandre og lam 
som er slunkne i magen. Sjekk om søya leiter opp 
lammene, og om lammene er i stand til å følge 
mor. 

Vurdér om problemdyr bør slippes seinere, eller å 
ta fra lam - f.eks. hvis søya avviser fosterlam eller 
åringer ikke klarer å passe på to lam. Vurdér 
utrangering av voksne søyer som ikke passer på 
lammene. 

Lammets alder, 
størrelse og 
tilvekst. 

Det er ikke satt en minimumsalder for når lam 
kan slippes i utmark i regelverket, men lammet 
skal være i god stand til å følge mor og klare seg 
på utmarksbeite. Data fra Sauekontrollen viser 
økt risiko for tap av lam med lav vårvekt, så 
lammenes alder, størrelse og tilvekst bør 
vurderes kritisk.   
 

Som et utgangspunkt bør lam være minst to uker 
gamle, og runde og fine, ved slipp i utmark. Slipp 
av store puljer, lang drivetid og utfordringer som 
store elver, snøfonner, harde værforhold (vidder 
o.l.) stiller større krav til lammene. 
Vurdér om små og utrivelige lam bør slippes 
seinere eller tas fra til kopplam.  
Ved høyt tap og slipp av unge lam, bør man 
vurdere slipptidspunkt, og ha økt tilsyn den første 
tida etter slipp. 

Antall lam søya 
bør slippes med. 

Vårveiing av lam er et nyttig hjelpemiddel for å 
vurdere dette. Vurdér spesielt søyer med små 
lam, søyer som er svært tynne, åringer med mer 
enn ett lam og voksne med mer enn to lam. 
Beitekvaliteten har betydning for antall lam 
søyene kan slippes med. 
NB! Det er viktig at lam som får for lite melk 
oppdages tidlig, så dette må vurderes 
fortløpende før slipp. 

Lam som ikke får nok melk bør tas fra til kopplam, 
eller gå på hjemmebeite med søya og støttefôring 
til de kan slippes i utmark.  
Sjekk juret på søyer med unormalt små lam. Det å 
slippe søyer med flere enn to lam på beite, gir 
større risiko for små og sårbare lam.  

Svært tynne søyer 
med unormalt 
små lam. 

Ved gjennomgang av flokken før slipp er det 
viktig å fange opp søyer som er svært tynne og 
har unormalt små lam, for å vurdere antall lam 
søya kan gå med og om søya er sjuk. Her er det 
viktig å ta lammenes størrelse og søyas 
allmenntilstand med i vurderingen. Det er 
normalt at søyene taper en del hold når de 
begynner å melke, og ved slipp på utmarksbeite 
vil søyer som melker godt ofte være litt tynne, 
men de er kvikke og har fine lam.   

Dersom søyene er tynne må det vurderes ekstra 
kritisk hvor mange lam søya kan gå med. Vurdér å 
ta fra lam, gi støttefôring og utsett slipp.  
Søyer som er svært tynne og medtatte  
kan være så avkreftet at de har problemer med å 
ta seg fram i terrenget. Slike dyr skal holdes på 
hjemmebeite med tilsyn og muligheter til å 
tilleggsfôre lam til de har kommet seg nok til at det 
er forsvarlig å slippe dem i utmark. 
Som forebyggende tiltak er det viktig med 
holdvurdering av søyene om høsten, og god 
oppfølging av fôring og hold gjennom vinteren. 

Halthet Vanlige årsaker til halthet er bl.a. skader i beina, 
lange klauver (søyer), feilskjæring av klauver 
(søyer), klauvsekkbetennelser og 
leddbetennelser (lam).  
Klauver bør klippes i god tid før slipping. Da kan 
klauvproblemer vurderes, og eventuelle 
klippeskader leges hjemme før beiteslipp. 

Dyr som halter skal ikke slippes i utmark. Vurdér 
om dyrene kan slippes seinere, når de er haltfrie. 
Klipp klauver før beiteslipp ved behov. Det er viktig 
å ikke klippe for mye - feilskjæring er smertefullt og 
en vanlig årsak til halthet. 
Hull etter gjerdepåler o.l. på hjemmebeitet bør 
tråkkes igjen, for å unngå at dyra skader beina.  

Jur og spener 
 

Sjekk juret på alle søyer før fjellsending. 
Søyer som har akutt jurbetennelse ved slipp skal 
holdes hjemme. Vurdér om søyer som har hatt 
jurbetennelse tidligere på våren, og er friske, kan 
slippes i utmark. Ta fra lam eller gi støttefôring ved 
behov. Søyer med spenesår bør holdes hjemme til 



sårene har grodd, så sårene kan behandles og juret 
tømmes ved behov.  

Bukbrokk («vom i 
skinn»). 

 Søyer med brokk skal ikke slippes i utmark. Vurdér 
om søya kan gå på hjemmebeite med flatt terreng, 
eller bør avlives.  

Munnskurv  
 

Søyer og lam med munnskurv, inne eller på 
vårbeite, bør straks skilles fra resten av flokken 
for å hindre smitte til at andre dyr. Husk god 
håndhygiene (ev. hansker) av hensyn til en selv 
og smitteoverføring til andre dyr. 

Søyer og lam med munnskurv skal holdes hjemme 
til de er friske, for å kunne følge opp dyra og hindre 
smitteoverføring på utmarksbeite. Følg nøye med 
juret til søyer der lamma har munnskurv, slik at en 
eventuell jurbetennelse oppdages tidlig.   

Symptomer på 
annen sjukdom. 

 Dyr med symptomer på sjukdom (følger ikke 
flokken under flytting og håndtering, feber, diaré, 
m.m.) skal ikke slippes i utmark. Dyra skal 
undersøkes og behandles. Vurdér slipp når dyra 
har blitt friske. Husk tiltak på flokknivå ved 
sjukdommer som angår hele flokken, f.eks. 
parasitter.  

 


