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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 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



Dødfødte lam (ikke kasting) - årsaker

Død før fødsel (56%)

• Infeksjoner (20%)

- Toxoplasma, Listeria m.m.

• Ingen funn hos mange av 

lammene (78%)

Død under fødselen (44%)

• Skader  (39%)

- Ribbeinsbrudd

- «Sprukket» lever (-> blødning til 

bukhula)

• Fostervann (evt. tarmbek) i 

lungene (61%)

-> Døde pga. fødselskomplikasjoner



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 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

Nytt forskningsprosjekt: Fôring av søya for livskraftige lam



Årsaker forts.
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• Store kull

• Økende dødelighet med økende lammetall i besetningen

• Genetiske undersøkelser av seminærene i Norge

• Mutasjon i et gen – «finnevarianten»

• Sterk sammenheng med kullstørrelse hos NKS

• Sjukdom hos søya (f.eks. brokk, ketose, melkefeber)

• Infeksjoner

• Toksoplasmose

• Vanligste årsak til abort hos sau, unge søyer er mest utsatt

• Smitte i fôret, fra kattemøkk (særlig ungkatter)

• Tomme søyer, kasting, dødfødte og svakfødte lam

• Listeriose, Campylobakter m.m.



Lam som døde 0-5 døgn etter fødsel

Fra prosjektet «Hvorfor øker perinatalt lammetap i Norge?»

Samarbeidsprosjekt mellom NMBU, Animalia og NSG



Infeksjoner hos spelam

- ulike sjukdommer - felles årsak»

Blodforgiftning 

Leddbetennelser

Byller i ryggen (via halen)

Byller i lunger og andre 
organer

…

”Opportunister” –
oppformeres når 
forholdene ligger til rette



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

• Økt risiko for tap av lam



Tiltak for å forebygge lammetap 

inne



Fôringas betydning

for lammenes livskraft
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• Fôringa kan påvirke lammas overlevelse både før og etter fødsel

• Placentautvikling  - placenta forsyner lammet med næring og oksygen gj. 

navlestrengen 

• Progesteron – hormon som opprettholder drektighet, normal jurutvikling m.m.

• Råmelk/melkeproduksjon

• Mineral- og vitaminforsyning (spes. Se/vit E og jod)

• Dårlig placentautvikling gir redusert næringstilgang og lammet kan dø 

pga. oksygenmangel under fødsel 

• Placentautviklingen skjer hovedsakelig første halvdel av drektigheten, 

spesielt i midtdrektighet (dag 50-100). Fosterveksten hovedsakelig i 

høgdrektighet.

• Ca. 100-120 «festepunkter» totalt - i et stort kull blir det færre per 

lam. Store kull setter høyere krav til en velutviklet placenta.



Tiltak - moderat fôring
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• Flere forsøk viser at sterk fôring av søya i første del av drektigheten 

kan gi dårligere utvikling av blodkarene i placenta

• Men underfôring er heller ikke gunstig

• -> Søyene bør være i passe hold til paringa, slik at de kan få 

vedlikeholdsfôring første 2/3 av drektigheten (lav- og midtdrektighet)

• I siste tredjedel av drektigheten (høgdrektighet) øker fostrenes 

næringsbehov kraftig. Det er spesielt viktig at fôringa av søyer med 

store kull er god. 



Tiltak - mineral- og vitaminforsyning
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• Mangel på E-vitamin, jod, selen, kobolt, kalsium m.m. kan gi 
flere dødfødte og svakfødte lam. 

• Det anbefales å gi ekstra vitamin E-tilskudd de siste 6 ukene 
av drektigheten 

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

• «Tommelfingerregel»: søyer som får mindre enn 0,3-0,4 kg 
kraftfôr per dag bør få mineral- og vitamintilskudd

*Fôring av høgproduktiv norsk kvit sau. 



Tiltak - infeksjoner (toksoplasmose, 

listeriose m.m.)
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• Redusere risikoen for smitte via fôret…

• God kvalitet på grovfôret (ensileringsmiddel(?), mye jord er ugunstig, 
nok plast rundt rundballene..)

• Listerioseproblem: unngå sauegjødsel på eng som skal slås

• Gamle fôrrester bør fjernes

• Holde katter (ungkatter skiller ut mest smitte) unna fjøset og 
fôrlageret, men vanskelig i praksis… 

• De unge dyra er mest utsatt

• Vaksine mot toksoplasmose (Toxovax®)

• Kan være aktuelt i besetninger som har problemer med 
toksoplasmose

• Vaksinere påsettlam (evt. gimrer) 

• Bestilling ca. 1.juli, vaksinering i begynnelsen av oktober



Tiltak 

Miljø

• Tørt og reint

• Tett liggeunderlag til nyfødte

• Dyretetthet

Sau 

• Fôring 

• Lammetall 

• Alder

• Kondisjon

Lam 

• Råmelk 

• Hygiene (sonder, smokker, 
øremerking m.m.)

• Navledesinfeksjon ved 
sjukdomsproblemer
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Råmelk 
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Foto: Mads Borgen



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

Råmelkskvaliteten synker

– Lite gunstig å «stjele» fra ei søye 

som lammet for et døgn siden 

Minst 1 liter totalt første levedøgn 

– Bør fordeles på minst 4 mål 
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Råmelkslager

Søyer som har ekstra 

Ku

• Annen sammensetning - øke 
mengden med 30% (1,3 liter)

• NB! Anemi – svært sjelden. Notere 
ørenr, evt. blande fra minst 4 kyr.

Geit

• Lik sammensetning - samme 
mengde som fra sau

• Kun fra sanerte/friske flokker! 

Råmelkserstatning

• NB! råmelkssupplement inneholder 
ikke antistoffer

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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Alle lam bør få minimum et mål 
(første mål) med råmelk fra sau



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

• Navledseinfeksjon i besetninger med spesielle problemer 

(leddbetennelse 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, tung fødsel, 
store kull osv.)
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Klostridiesjukdommer
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• Kopplam på intensiv fôring er utsatt for klostridiesjukdommer, 

spesielt pulpanyre

- Klostridiebakterier finnes i miljøet og i tarmen hos friske dyr 

- Oppformering ved kraftig fôring, særlig ved brå fôrskifter

- Dødelige giftstoffer, brå død

• Tiltak for å forebygge sjukdom

- Gradvis overgang til kraftigere fôring, f.eks. ved overgangen fra melk til kraftfôr, 

beiteslipp og beiteskifter. 

- Jevn/god vanntilgang 

- Fiberrikt fôr og bevegelse -> stimulerer naturlige tarmbevegelser som vil motvirke 

opphopning av klostridier og giftstoffer i tarmen



Pasteurellose
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• Lungebetennelse eller blodforgiftning 

- Kan bli et problem i kopplamoppdrett med høy dyretetthet, stort smittepress og 

uheldige miljøforhold 

• Tiltak for å forebygge sjukdom

- God luftkvalitet

- Reduksjon av dyretettheten

- Inndeling i små grupper med lik alder

Bunntekst



Vaksinering?
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• Kopplam som har fått råmelk fra vaksinert sau

- Klostridier: ca. 2-4 mnd, pasteurellose: ca. 1 mnd.  

- Kopplam får ofte for lite råmelk -> dårlig beskyttelse

• Bør vaksinere kopplam mot klostridiesjukdommer i oppdrett med 

sjukdomsproblemer. 

- Er også en billig forsikring i oppdrett med intensiv fôring (kraftfôrautomat og kraftig 

beite) 

• Evt. pasteurellose – lungebetennelse, blodforgiftning. Vaksinen gir ikke 

alltid beskyttelse (ulike bakteriestammer).

• Vaksinasjonstidspunkt 

• Råmelk fra vaksinert sau: når de yngste er ca. 1 mnd. gamle (rundt St. Hans ved 

lamming i mai)

• Ikke råmelk fra vaksinert sau: fra de er noen dager gamle

• 2 doser? Vurdere ut fra slaktetidspunkt og risiko (kraftig beite osv.)



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…



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

• Må IKKE bli en «smittebombe»
– Viktig at underlaget holdes tørt og rent. 

Skiftes eller rengjøres ved behov, alltid 
før nye kull.



Redusere smittepresset
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Tiltak ut fra årsaksforholdene i den enkelte besetning



Forebyggende tiltak

• Fødselshjelp

- Engangsservietter o.l.

- Hansker og glidemiddel

- Søya bør helst stå

• Fjerne fosterhinner - ikke inni

munnen 

• Tørke av skitne jur



Forebyggende tiltak 

forts.
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• Renhold sonder, flasker osv.

• NB! Bør ha en egen sjukesonde som kun brukes til sjuke lam!

• Dyretetthet 

- Stor betydning for motstandskraften til dyra og overføring av 
smitte fra dyr til dyr

- Dyreflyt - avlastningsplass

• Reint og tørt miljø

- Fôringa? Blaut møkk – vanskelig å holde det tørt og reint

- Luftig 

• Rengjøring av lammingsbinger mellom søyer

- Fjerne etterbyrden 

- Unngå «lag på lag» med halm

- Vaske hvis det er skittent

• Innetid, økende smittepress utover i lamminga

• Håndtere arbeidsmengden – nok folk!



Tiltak ved sjukdomsproblemer 

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

spesielle problemer

- Sterk jodløsning

- Spray - hele navlestrengen

- Dypping – bytte jodløsning ofte

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

• Isolere de sjuke i starten av et utbrudd – er trolig MYE å hente på 
dette

- Muligheter på gården, f.eks. samle de sjuke i en egen avdeling, hall o.l.

• Rengjøre binger der det har stått sjuke dyr

• Sjukdomsutbrudd: Grundig vask og desinfeksjon etter utslipp, 
opptørking
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Lykke til med lamminga og takk for meg!

Bilder: Grethe Ringdal 


