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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

Vi jobber bl.a. med:

• Forebyggende helsearbeid

• Bidra i besetningsutredninger

• Ny kunnskap 

• Små prosjekter, initiere og delta i 

forskningsprosjekter

• Informasjon - eks

• Foredrag 

• Sau og geit

• Nettsider 

• Nyhetsbrev 
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Helsetjenesten for sau

www.animalia.no/htsau

www.animalia.no/Sauehelsenett



Tema
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• Lammetap inne

• Omfang og årsaker

• Dødfødte lam

• Levendefødte lam

• Tiltak for å forebygge lammetap inne

• Lammetap ute

• Løpetympani/»oppblåste lam»



Lammetap inne – omfang og 

årsaker



Lammetap - omfang 

Dødfødte: 4,4% 

• 2000 til 2010: økt andel dødfødte lam, fra 3,3% til 4,7% 

Tap inne: 3,4%

• Ca. 3% dør 0-5 dager etter fødsel

Tap vårbeite: 1,2%

Tapt på sommerbeite: 9,6%

Tall fra Sauekontrollen, 2015



Forskningsprosjektet Hvorfor øker perinatalt

lammetap i Norge?
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• Undersøke årsaker til lammetap 

• Samarbeidsprosjekt mellom NMBU, Animalia og NSG

• Metoder

• Spørreundersøkelse

• Feltstudie (64 besetninger)

• Obduksjon (dødfødte lam og lam som døde de første 5 dagene) i et utvalg 

besetninger

• Blodprøver av søyer

• Genetiske undersøkelser (mutasjon i et gen –

«finnevarianten»)

• Sterk sammenheng med kullstørrelse hos NKS
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Dødfødt: Født til riktig tid (inntil to uker 
før termin) og på et utviklingsstadium 
der de ville vært levedyktige. 

Ikke hjerteslag eller pust ved fødsel.

Død før fødsel (56% av lamma)

• Infeksjoner 

• Ingen funn hos 78% av dem som var død 
før fødsel

Død under fødselen (44% av lamma)

• Skader (ribbeinsbrudd, sprukket» lever o.l.) 

• Fostervann i lungene  

-> Fødselsvansker, langvarig fødsel

Dødfødte lam (ikke kasting) - årsaker



Årsaker dødfødsler forts.
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• Hovedsakelig store kull (3 eller flere)

• I de fleste tilfellene kun et lam i kullet som dør

• Dødfødte lam uten funn/dødsårsak

• Små lam – fosterhinnene (placenta) har ikke fungert normalt

• Blodprøver fra søyer med dødfødte lam (vs kun levende lam)

• Bl.a. forhøyet nivå av urea og kreatinin – svekket nyrefunksjon

• Jfr. kvinner med svangerskapsforgiftning

• Fosterhinnene har ikke fungert normalt, fysiologiske begrensninger i evnen til 

å fullføre normal drektighet og fødsel hos noen søyer?

Prosjektet Fôring for livskraftige lam (NMBU Ås): ulike fôrstyrker, fôring 

rundt paring (lammetall) m.m.



Lam som døde 0-5 døgn etter fødsel

Fra prosjektet «Hvorfor øker perinatalt lammetap i Norge?»

Samarbeidsprosjekt mellom NMBU, Animalia og NSG



Årsaker dag 0-5 forts.

Infeksjoner (33%)

• Blodforgiftning (E.coli) dominerte blant disse 

Skader (under eller etter fødsel)

• Bl.a. ribbeinsbrudd og sprukken lever 

Sult 

• Mindre enn i noen tidligere undersøkelser

Misdannelser

• Mage/tarm, skjelett o.l. – tilfeldige funn

Ingen spesifikke funn 

• Svakfødte, fødselshjelp m.m. 

Diverse andre årsaker 

• Melk i lungene, ruptur av urinblære, løperuptur m.m.



Årsaker dag 0-5 forts.

• Infeksjoner er den vanligste dødsårsaken i denne perioden

• Råmelkstilførsel og hygiene har stor betydning

• Kopplam og adopterte lam er særlig utsatt for infeksjoner

• Skader var også et vanlig funn – ofte relatert til selve fødselen

• Økende kullstørrelse og sjukdom hos søya – økt risiko



Oppsummering lammetap før, under og etter 

fødsel 

Rutiner for tilsyn og stell rundt lamming 

• Lammetapet er i stor grad noe som gjentar 

seg over tid
- Hva bonden gjør har stor betydning

- Godt tilsyn, oppfølging av nyfødte lam og erfaring virker!

• Tilsyn og fødselshjelp når det trengs og i rett 

tid

Høyt lammetall er en risikofaktor

• for tap av lam både før, under og etter fødsel

• og for sjukdom hos søya

Sjukdom hos søya

• Akutt jurbetennelse og brokk/»vom i skinn»



Tiltak for å forebygge lammetap 

inne



Nedkjølte lam



Årsak

Symptomer på nedkjøling/ næringsmangel

• Lav kroppstemperatur, samla bein, blir slappe 
og etter hvert bevisstløse

• Lurt å måle temp på slappe lam

Hva er nedkjølt?

• Normal temp. spelam: 39-40,5 oC

• Moderat nedkjølte lam: 37-39 oC

• Alvorlig nedkjølte lam: < 37 oC

Årsak: sult, nedkjøling eller begge deler

• Tung fødsel

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

• Trekk o.l.

• For lite råmelk



Hovedprinsippet:

Lam som er mer enn 5 timer gamle (brukt opp medfødte energireserver) 

må få råmelk før oppvarming. Oppvarming uten tilførsel av energi først 

kan i verste fall være dødelig.

Mat/næring –> Oppvarming –> Mer mat!

Det er ALDRI feil å gi næring før oppvarming!

-Råmelk med flaske el. 

sonde

-Trenger ikke oppvarming, 

men følg med på temp. og 

at lammet suger

-Råmelk med sonde 

-Oppvarming

-Glukoseinjeksjon 

i buken

-Oppvarming



Oppvarming Varmelampe, brusflaske med varmt 

vann og halm, varme lammet i en plastsekk i vannbalje…

NB! Pass på så ikke lammet blir overopphetet



Infeksjoner hos spelam

22



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.)

Streptokokker (S. dysgalactae)

Trueperella pyogenes
Finnes på dyra, vanlig på 
drøvtyggere



Kolibakterier

Den vanligste bakterien som forårsaker blodforgiftning hos 
lam  på lam er E.coli

• Vanlig tarmbakterie

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

• Gjennom navlen og/eller gjennom munnen

Koli-infeksjoner på lam

• Blodforgiftning (2-3 dager)

• ”Slevelam”

• Diaré (2-3 uker)

• I noen tilfeller leddbetennelser



«Ulike sjukdommer - felles årsak»

Blodforgiftning 

Leddbetennelser

Byller i ryggen (via 

halen)

Byller i lunger og andre 

organer

…



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 (mengden bakterier 
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



Vanligste inngangsport

• Fra navlen og med blodet til 

andre organer

eller

• Via munnen -> tarmen -> videre 

spredning i kroppen 



Råmelk 
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Foto: Mads Borgen



Hvorfor er råmelk 

viktig?

Funksjoner: 

• Energi

• Immunstoffer (antistoffer)

• Startpakke med mineraler og 

vitaminer (NB! Vit. E, B12)

• Avføringsmiddel (tarmbek), 

modne tarmen m.m.

Hva skjer dersom lamma ikke 

får nok råmelk?

• Rett etter fødsel: 

- Lav temperatur

- Lav blodglukose

 Død

• På sikt:

- Mangler immunforsvar

 Infeksjoner  sjukdom eller død
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Konklusjon: død og elendighet



Når og hvor mye

Når? Første mål så fort som 
mulig

• Antistoffinnholdet i råmelka synker

• Opptak av antistoffer i tarmen 
synker («lukkes» etter ca. 24 timer)

• Forsvar mot smittestoff

Mengde: Minst 1 liter første 
døgn (lam 5 kg)

• Fordeles på flere mål 

• 1-1,5 dl per mål -> Heller lite og ofte 
enn mye på en gang
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Råmelkslager

• Søyer som har ekstra 
- Råmelkslager

- Holdbar minst ett år i fryseren

• Ku
- Annen sammensetning - øke 

mengden med 30% (1,3 liter)

- Fra 1. mål

• Geit
- Lik sammensetning - samme 

mengde som fra sau

- Kun fra sanerte flokker! 

• Råmelkserstatning
- NB! Ikke råmelkssupplement

Tining:

• Varmes til kroppstemperatur før 

tildeling

• Tines forsiktig (f.eks. i vannbad) 

- Ikke i mikrobølgeovn (antistoffene 

ødelegges ved ca. 50 grader)
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Gi det beste du har først (1.mora, 2. annen 
søye i samme besetning). 
Alle lam bør få et mål råmelk fra søye.



Ekstra tilsyn med risikolam

• Slappe lam (hard fødsel o.l.)

• Enklinger – ofte hard fødsel

• Lam i store kull

• Små lam (< 4,5 kg), spesielt i 
store eller ujevne kull

• Lam under tynne søyer 

• Lam under søyer med sidt jur

• < 20 cm fra gulv til spenespiss

• Lam tatt med keisersnitt

• Kopplam

Råmelksundersøkelsen, Trøndelag, 2004



Har lammet sugd?
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Bilder: Fra boka Sheep Health, Husbandry and Disease (A. Winter og C. Phythian)

Rolig og fornøyd, «fylt» i buken Urolig, etter hvert slapp, tom 
i buken, krum rygg



Lam som ikke klarer å suge selv må få 

råmelk med flaske el. magesonde
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Det bakerste ribbeinet

Magesekk

Luftrør

Spiserør

-Kjenner slagen (to rør) nedenfor 
strupehodet.

Fig: Vibeke Tømmerberg

Men: ideelt sett ønsker vi «selvgående» 
søyer og lam der dette ikke er nødvendig 



Rutiner for god spedyrhelse - eksempel

Ved fødsel

• Sjekke juret

• 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

• Navledeseinfeksjon i besetninger med spesielle problemer 

(leddbetennelser o.l.)

1- 4 timer etter fødsel  

• Observere de nyfødte lamma

• Innsunkne i svangene

• Har de vært på juret? 

• Lam som ikke får tilstrekkelig med råmjølk fra søya må tilleggsfôres

med flaske el. evt. sonde.

Risikobasert tilsyn

Følg spesielt med risikolam (slappe 
lam, store kull osv.)
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Tett liggeunderlag til nyfødte lam
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Hvorfor er tett 

liggeunderlag viktig?

• Forskriftskrav til «små lam»

- Særlig viktig de første 2-3 dagene

• Tett, Tørt og Trekkfritt 

- For å redusere risikoen for 

nedkjøling 

– Nyfødte lam - våte, stor overflate i 

forhold til kroppsvekta

- Tørt og rent -> mindre infeksjonsfare



Hva fungerer?

Kopplam

• Talle, gummimatte, duk med strø, kasser med halm 

på strekkmetall 

• Må IKKE bli en «smittebombe»

– Viktig at underlaget holdes tørt og rent. Skiftes eller rengjøres 

ved behov, alltid før nye kull.

– Engangsmateriale  eller  må kunne rengjøres ordentlig

– «Lag på lag» med halm er ikke gunstig (bakterieoppvekst, 

f.eks. Streptococcus dysgalactiae overlever lenge i halm)



Redusere smittepresset (mengden 

smittestoffer)

39



Forebyggende tiltak

• Bruk hansker ved fødselshjelp

• Fjerne fosterhinner - ikke inni

munnen 

• Tørk av skitne jur

• Rengjøring av lammingsbinger 

mellom søyer

- Tørt miljø i bingene 

- Fjerne etterbyrd 



Forebyggende tiltak forts.

• Navledesinfeksjon jod (spraye, evt. dyppe) i besetninger med spesielle 
problemer

- Sterk jodløsning

- Hele navlestrengen

- Dypping: hygiene er utfordring

• Sjuke dyr skiller ut masse smitte!

- Isolering av sjuke dyr 

- Tidlig behandling av sjuke dyr – reduserer smittepresset!

- Håndtering av sjuke dyr - hygiene

• Vask av sonder, smokker og annet utstyr

- NB! f.eks. S. dysgalactiae kan spres via sonder o.l. 

• Biola, Zoolac ® el.l. (koli-infeksjoner)

• Flytte inn i nytt fjøs - helst ikke rett før lamminga

• Seinere lamming -> kortere inneperiode, mer avlastingsplass o.l.?

• Sjukdomsutbrudd: Grundig vask og desinfeksjon etter utslipp 



Smittesluse 
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• Besøkende kan dra med seg smitte

• F.eks. naboen som har diaré eller munnskurv på 

sine lam

• Dyrlegen 

• Overtrekkstøy og skoovertrekk

• Mulighet for håndvask (helst varmt og kaldt 

vann)



Lammetap etter beiteslipp 



Løpetympani 
gastropati, kolikk m.fl.



Årsak 
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Unormal gassdannelse i løpen

• Oppvekst av gassproduserende bakterier

• Melk – lettfordøyelige karbohydrater som gjør det mulig for 

bakteriene å oppformere seg 

• Sarcina ventriculi (Clostridium sordelli og C. fallax)



Forekomst 

Lam 3-6 uker

• Lam som er i ferd med å bli drøvtyggere

Særlig ved lang innefôring

• Sein vår

• Ofte talle og surfôr

• Kopplam

Kan opptre som besetningsproblem



Oppblåste (høyre side)

Slutter å spise

Kolikk

• krum rygg

• løfter på halen

• stiv gange

Død u. symptomer

Symptomer



Obduksjonsfunn

Typiske obduksjonsfunn

• gass i løpe og tarmer

• sår/ blødninger i slimhinnen

• ofte hårballer i løpen

Evt. sprukket løpe

Evt. tarmslyng

Løpe

Tykktarm

Tynntarm

Tarmslyng



Behandling av løpetympani

Antibiotika – penicillin (f.eks. Apocillin tabletter 165 mg)

• gjennom munnen (skal til løpen)

• syrestabilt (pH-løpe)

• oppløst / flytende (utløse bollerennerefleks)

Renset parafin, matolje o.l. – kan fungere tidlig i 
sjukdomsforløpet

Punktering dersom nødvendig



Forebygging ved besetningsproblemer

Kortere innefôringsperiode om våren

God hygiene

Jerntilskudd (problembesetninger)?

• Lam er anemiske («blodfattige») ved 2-3 ukers 
alder

• Anemi -> spiser mer strø, jord etc.

• Spiser jord -> tar opp flere Sarcina-bakterier  
(og koksidier?)

• Problembesetninger: Kan være aktuelt å gi jern 
til hele flokken, helst innen 7 dagers alder. 
Injeksjon (evt. i munnen) 

NB! Ved besetningsproblemer vil det ofte bygge 
seg opp smittepress med Sarcina-bakterier i 
miljøet, f.eks. rundt fjøsen («samlingsplass»)



Jerntilskudd ved besetningsproblemer?

Jerninjeksjon ila 7-10 dager etter fødsel

• Jernpreparater beregnet til gris

• Tidligere: 300 mg jern s.c. lyskefolden 

• Erfaringer fra felt de siste årene tyder på at denne doseringa er 
for lav 
– Behovet avhenger hovedsakelig av tilveksten

– 400-600 mg per lam (størrelse, enkling-trilling osv.)

– For sikkerhets skyld - Se/vit E i tillegg 

• Viktigst hos de tidligst fødte lammene

• Over 12 timer gamle (ro for råmelk)



Selen og vitamin E

Foto: Asle Bjørgås



Forekomst

Selen 

• Lavt innhold av Se i dyrka gras og ville beiteplanter 

• Risiko for mangel i hele landet, men størst risiko i innlandsstrøk

Vitamin E

• Høyt innhold i ferskt beitegras – mangel på sommerbeite er ikke 
vanlig

• Stor variasjon i grovfôret

• Vit E ødelegges lett under fortørking og lagring (dårlig konservert)

• Lavere innhold når graset er seint høsta

• Godt bevart i godt surfôr fra tårnsilo

• Rundballer – mer variabelt

• Høy – lite vitamin E (pga tørkinga)

Avlsmessig framgang og økt tilvekst? 
54



Symptomer
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Selen og vitamin E virker sammen

• Antioksidanter, beskytter cellene mot skader

• Mangel -> muskelskader

Brunst/ tomsøyer

Immunforsvar? 

Dødfødte lam

Svakfødte lam (død kort tid 

etter fødsel)

- ofte hjertesvikt

NYFØDTE LAM:

«Stivsjuke» 3-6 uker

Tilvekst (?) – kjent fra 

utlandet, lite 

undersøkt i Norge

SØYA - INNE: LAM PÅ BEITET:



Forebygging - vitamin E

Det anbefales å gi ekstra vitamin E-tilskudd de siste 7 ukene 

av drektigheten 

• Norsk forsøk (2012)*: Færre dødfødte lam hos søyer med 3 el. flere 

lam

Råmelka er en viktig vitamin E-kilde for lamma 

(«startpakke»), lite overføring over fosterhinnene

• Viktig at søyene får tilstrekkelig vitamin E i drektigheten 

• Nok råmelk

Noen gir vit-E tilskudd rundt paring (påsett)

*En del av prosjektet Fôring av høgproduktiv norsk kvit sau. 

Gjennomført av NMBU i samarbeid med Animalia, Nortura, lokale veterinærer og 19 

sauebønder fra ulike deler av landet. 
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Lykke til med sesongen og takk for meg!

Bilder: Grethe Ringdal og Vibeke Tømmerberg


