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Sauene har mange måter de kan kommunisere på. En vanelig oppfating er at 
lydkommunikasjon er en viktig del av kommunikasjon men dette utgjør faktisk en meget liten 
andel av sauens språk. Hos sauer forekommer lydkommunikasjon oftest ved sterke emosjoner 
som for eksempel ved frykt, lengsel, frustrasjoner og lignende. 
 
Hvorfor er det slik? Sauen er et fluktdyr og lydsignaler kan medføre at den blir lettere 
oppdaget av rovdyr. Derfor skjer det meste av kommunikasjonen ved intensjonshandlinger og 
kroppspositurer. Dette gir klar informasjon om hva de enkelte individene kommer til å gjøre i 
neste øyeblikk, men det kan også gi informasjon om deres hensikter noe lenger frem i tid. 
Sauens skarpe sanser kombineres med andre ord på en avansert måte og dette språket er blitt 
utviklet over meget lang tid i naturen. Det er mulig for oss mennesker å lære noe av dette slik 
at vi kan kommunisere med sauene på deres premisser. 
 
En situasjon som både turgåere og saueiere ofte opplever er at sauer og lam kan løpe lange 
strekninger foran dem på skogsveier eller stier. Her er et råd for å unngå dette: Forsøk å få 
kortvarig øyekontakt med søya som leder an eller en annen søye som er blant de fremste i 
gruppen. Stopp opp og se bort fra sauene med hodet og skuldrene vendt vekk fra dem i ca. 45 
grader. Hvis sauene løper, gjenta dette noen ganger. Dette signalet fra oss ”tobeinte rovdyr” 
forteller sauen at vi ikke er interessert i dem. Dermed vil sauene roe seg og få tid på seg, slik 
at de som regel går av stien og tar en annen vei vekk fra oss. Hvis du derimot stopper opp og 
ser eller stirrer mot sauene, er dette et trusselsignal som indiker det motsatte. Et annet signal 
som vil forsterke det å se vekk fra sauene, er å se på dem igjen, få blikkontakt med dem og da 
knipe øynene sammen noen sekunder. Dette bør for øvrig alle saueiere lære seg og de vil 
oppdage at harmoniske sauer svarer ved å gjøre det samme. Først da kan en ta neste skritt i 
prosessen, dvs. forsiktig taktil kontakt (ta på) med individet. Dette gjelder ikke minst også for 
katte/hundeeiere – sjekk om de svarer på ditt signal!    
 
En annen situasjon som turgåere kan støte på er lam som har fått melketillegg fra bonden før 
de ble sluppet til fjells.  Disse lammene er således også preget på mennesker og det er vanlig 
at slike lam kommer løpende og brekende mot mennesker for å få belønningen (melken) en 
stund etter at de er sluppet til fjells. Et råd til turgåere er å se vekk fra slike lam på samme 
måten som beskrevet ovenfor og lammet vil med stor sannsynlighet løpe tilbake til moren. 
Ikke prat og kos med lammet, det kan på denne måten miste kontakten med moren og gruppen 
som det tilhører. Samme råd kan også gis til hytteeiere som er ”plaget” av sauer rundt hytta – 
ikke gi dem noen form for belønning, som for eksempel brød, potet og lignende, men her er 
nok beste løsningen et gjerde rundt hytteområdet!  
 
Så til slutt et generelt råd til turfolk som er hundeeiere: En løs hund som farer på egen hånd i 
marka kan gjøre mye skade på kort tid! Vær klar over at sauer og lam som løper vekk fra den 
kan utløse jaktatferden hos hunden med alt dette medfører. Om en hund er meget snill mot 
gruppen som den tilhører(eier med familie), så behøver den ikke å være det mot en ukjent 
gruppe. Dessuten får hunden en annen rang i hierarkiet når den er utenfor eierens kontroll!   
 


