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Forebyggende helsearbeid
•Hindre at dyr blir syke og lider

•Hindre økonomisk tap

•Trivelig hverdag for bonden

•Bruke mindre medisiner

•Billigere og enklere å forebygge enn å behandle/reparere

•Mer interessant?



Hvordan måle og få oversikt på drifta? 
Årsrapport sauekontrollen

Helseregistreringer

Veie (fødselsvekt, vårvekt, høstvekt, slaktevekt)

Slakteanalyser

Utvidet sykdomsregistrering på slakteriet 

Dine gjennomsnitt ifh til landets/fylke/kommune/lammeringen/rase? 



Forebyggende helsearbeid
•Se på flokken istedenfor individet

•Gjøre rett ting til rett tid

•Hente inn folk utenifra, veterinær/rådgiver. Gå igjennom besetningen.

•«Møte med seg selv», f.eks. før/etter lamminga og før parringa
oppsummere årets sesong.

•Hva går bra? Hva kan gjøres bedre? Problemer? Viktigste problem? 

•Kortsiktige og langsiktige mål?



Sykdomsmål                                                           Produksjonsmål

Plukke ut 1-3 punkter å forbedre, for eksempel:

•mindre leddbetennelse på lam

•mindre fettrekk

TILTAK?



Oppgave - diskuter

Hva gikk bra sist sesong?

Hva kunne gått bedre?  



Fôring og holdvurdering
•Grupper og fôr etter alder,

lammetall og hold!



Parasitter



Målet er:
Ikke å bli fri for parasitter, men balanse mellom 

DYR-BEITE-PARASITTER

DYR: dyrehelse, robusthet

BEITE: nok beite, beiteskifte, bevisst beitebruk

PARASITTER: kjenn dine parasitter, ikke kjøp parasitter, riktig behandling



Koksidier
•Lam på vårbeite, 2-3 uker etter utslipp, kraftig diaréuttørket. Nedsatt 
tilvekst. 

•Overlever minst en vinter på beite. Artsspesifik.

•Immunitet livsvarig. Friske lam og voksen dyr kan også skille ut 
oocyster(egg), vanligvis uten klinisk betydning. 

•Forebyggende behandling: 

•Hvis problem, behandle lam enten ved utslipp (Baycox) eller etter 1 uke 
(Baycox og Vecoxan). Effekt av behandling avhenger av smitte skjer 
inne/ute. Blir immune etterhvert. 

•Beitebruk (hvis helt rene beiter vil ikke immunitet utvikles, og kan bli syke 
på et senere tidspunkt på beite med mye smitte)



Bendelorm
•Jordmidd mellomvert, blir spist av sauene på beitet

•Overlever vinteren

•Eldre dyr utvikler god immunitet

•Vanligvis lite klinisk betydning

•Redusert tilvekst

•Sjeldent nødvendig å behandle



Rundorm-nematoder
• Noen parasitter evne til å overvintre på beite, men ikke alle.

• Noen parasitter kan «gå i dvale» i sauen på vinteren.

• «Spring Rise»: varer fra 2 uker før til 6 uker etter lamming. Pga nedgang 
immunitet søyene. 

•Noen blodsugende

•Nematodirus battus

•Haemonchus contortus
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April                           Juni August                        Oktober

Smitte av rundorm 

i ubehandla 

flokker

Lamming

Eggutskilling voksne

Eggutskilling lam

Smittsomme larver

Beiteslipp
•Lamma blir 
gradvis immune
• Parasittene i 
dvale

Figur fra animalia



Aktuelle ikke-medikamentelle tiltak
• God ernæringstilstand og god proteintilførsel

• Friske dyr

• Beitetiltak

–– Lav dyretetthet og god næringstilgang

–– Beiter med lite/ ingen parasittsmitte (”reine beiter”)

–– Strategisk beitebruk

»» Beiteskifte

»» Beiterotasjon

»» Vekselbeiting og sambeiting med andre arter

• Avl



Parasitter - innvortes
Bendelorm og rundorm: behandle voksne og lam. Det anbefales å veksle 
mellom preparatgruppe som benyttes i flokken hvert 2. til 3. år.  

(Gruppe 1: Curaverm, Panacur, Valbazen Gruppe 2: Ivomec)

Benizimidazol (Valbazen, Panacur, Curaverm)  Rundorm og bendelorm

Makrozykliske lactoner (Ivomec, Dectomax)  Rundorm 

(Praziquantel (Cestocur, godkj. fritak)  Bendelorm)



Medikamentell behandling
•Doser etter vekt, heller for mye enn for lite 
(resistens)

•Rett mengde doseringspistol?

•Korrekt måte?

•Prøvetaking



Prøvetaking
Hvorfor? Behandle til rett tid, resistens. Kan ikke se alle parasittene, sjekke om 
parasitter er tilstede og mengde.

Hvordan? Avføringsprøver av om lag 10% av besetningen, i hvert fall minst 5 individ. 
Unge dyr. Dyr med symptom. Engangshansker, fersk avføring, rett fra dyret. Ikke send 
like før helg. 

Når? 

Avhengig av hensiktensykdomsoppklaring, karlegging, resistensundersøkelse

Rundt lamming: sier noe om effekten av behandling ved innsett på høsten. 

Lam 4-6 uker etter beiteslipp: behov for behandling før fjellsending? 

Lam fra fjellbeite: smittepress på fjellet, sikre tilvekst på høsten, smitte neste års 
beite? 

Gå 4-5 uker fra opptak av smitte til prøvetaking; tiden det tar fra de tar opp egg til 
de begynner å skille ut egg (=prepatenstiden).



Figur fra animalia

RUNDORM



Figur fra animalia



Figur fra animalia



Lungeorm
Generelt lav forekomst

Parasittmidlene mot rundorm i mage/tarm også har effekt mot 
lungeorm.

Generelt sett vil det ikke være behov for å behandle dyra mot lungeorm 
selv om man får tilbakemelding om lungeorm-funn på slaktedyr. 

Unntaket er i besetninger der rapporteres om høy forekomst og dyra 
viser sjukdomstegn (hoste, tynne dyr o.l.) som kan skyldes lungeorm. 

Ikke alltid påvise parasittegg i avføringsprøver fra dyr med lungeorm



Sjodogg
Flått overføre sykdom

Bakterie Anaplasma phagocytophilum

Høy feber

Sjodogg i seg selv ikke alvorlig, men nedsetter motstandsevnen i flere 
uker slik at dyret kan få andre infeksjoner (leddbetennelse, 
lungebetennelse, blodforgiftning). Nedsatt tilvekst.

Forebygging: flåttmiddel (Coopersect og Bayticol 3-4uker varighet, 
Dysect 8-12 uker) ved beiteslipp og eventuelt flere ila beitesesongen. 
Sjekk dyra for flått.  



Vaksinering



Pulpanyre
Clostridium perfringens

Bakterien finnes normalt i miljøet og tarmen. Oppformering av 
bakterien i tarm ved blant annet brå fôrskifter. Lager giftstoff. 

Akutt syk. Ustø, pustevansker, kramper, padle med beina. Finner de død. 
Skade nyre, hjerte og hjerne. 

Lam store fine… kraftig høstbeite…

Obduksjon: nyrene løses i vann, væske i hjertesekk, punktformede 
blødninger indre organ.



Vaksinering

Vinter

Sommer

Høst Vår

Vaksiner alle dyr ca. 
2-6 uker før 
lamming

Lamming

Lam immunitet 
ca. 3 måneder

Vaksinere 
påsettlam og evt
værlam

Vaksinere påsettlam 4-
6 uker før vaksinering 
av alle, hvis ikke 
vaksinert på høstenHvorfor vaksinere? 

Pga infeksjoner av 
klostridiebakterier (pulpanyre, 
bråsott, stivkrampe) og pasturellose
(lungebetennelse/blodforgiftning)

RÅMELK!



Hvordan redusere 
sykdom før og i 
lamminga?



Kasting
•Normalt 1-2% kasting, andre årsaker enn infeksjon 

•Infeksjoner (toxoplasma 80%, listeria)

•Drektighetsforgiftning(fosterforgiftning/ketose)

•Høy feber

•Mangeltilstander

•Fôr med muggsopp /skjemt fôr

•Trykk mot buk(plassmangel fôring, driving) og stress. 

Ved kasting: sett søya for seg selv, rengjør binge, fjern fostermateriale, 
desinfeksjon. OBS hygiene!



Listeriose
•Hjernebetennelse, kasting, blodforgifting, diarè eller forbigående sturing

•2-3 uker fra dyra smittes til de blir sjuke

•Unge og høydrektige dyr er mest utsatt

•Listeria monocytogenes. Bakterien finnes nesten overalt i naturen, spesielt 
mye i sauemøkk og jord

•Oppformeres under forhold med tilgang til oksygen og pH over 5, vokser 
raskere ved økende temperatur og pH. (muggforhold) 

•Unngå lav stubbhøyde på graset, slå i tørt vær (om mulig), lav pH, hard 
pakking og god tildekking for å unngå lufttilgang.

•Rengjør fôrkrybber. Ved fri tilgang på grovfôr bør det ikke legges ut mer fôr 
enn dyra klarer å spise opp i løpet av 2 døgn



Toxoplasma
Toxoplasma gondii

- Encellet parasitt, smitte via katteavføring 

- Sjeldent søyene blir sjuke

Følgene avhengig av tidspunkt i drektigheten for smitte

- første del: omløp

- midten: kasting

- Siste del: levedyktige lam

Utvikler immunitet, er en zoonose(=kan smitte til folk), obs gravide!

Vaksine finnes



Liggende søye før lamming:

Søya ligg flatsides med gassfylt  vom
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Liggende søye før lamming:
Årsak Tidspunkt Symptom Matlyst Temp. Bevisst Behandling Forebygging

Melkefeber Lavt kalsium i 
blodet

Siste 6 
ukene før 
lamming, 
noen få
etter

Stiv gange, ustø, 
muskelskjelvinger, 
lite avføring, stopp 
vombevegelser, 
lammelser, 
pustevansker, 
bevisttap.

Nei Normal
eller lav

Ubehandlet
raskt 
bevissthetstap 
og død

Injeksjon med 
kalsium

Hold, fôring, 
mineral-
dekning, unngå 
stress, mosjon, 
sollys, 
gjødsling

Fosterforgift-
ning/ketose

Energiunder-
skudd

Siste 6 
ukene før 
lamming

Nedstemt, følger ikke 
flokken, liggende 
etter hvert.

Nei Normal Gradvis sløvere, 
bevissthetstap 
og død

Framskynde 
fødsel, 
tilskudd 
glukose/elekt
rolytter,
støttebehand-
ling

Hold, fôring, 
lammetall, 
stress

Listeriose
(stille form)

Infeksjon
med listeria-
bakterier

Rundt 
lamming

Liggende uten de 
typiske symptom på 
hjernebetennelsen 

Nei Normal 
eller høy

Gradvis sløvere Antibiotika,
bet./smerteli
ndring,
væske, 
næring, 

Kvalitet på fôr, 
stress

Hjernebark-
sår (CCN)

Mangel på vit 
B (tiamin)

Etterjulsvint
eren

Ustø, hodet bakover, 
kramper, diare

Nei Normal Gradvis sløvere, 
ev virke 
oppskremt

Injeksjon med 
tiamin, 
ølgjær, unngå 
uro/lyd 

Fôroverganger
gradvis

Bekken-
løsning, bev. 
problem etc. 

Hormonelt, 
mange store 
lam, skader 
o.l.

Siste del 
drektig-
heten

Stiv bevegelse,
problem reise seg

Normal 
ev 
nedsatt

Normal Normal Underlag, ev 
smerte-
lindring

Lammetall, 
underlag, 
håndtering, 
utrangere 
halt/bev 
problem på 
høsten
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Lammingshjelp

•God hygiene!

•Forsiktighet

•Lange 

hansker

•Rikelig med 

glidemiddel

•Snorer/kjetting



Jurbetennelse/mastitt
Årsak: bakterier (Staph. Aureus 70%)

Symptom: feber, slutter å ete, halt, øm varmt jur, forandret sekret, 
(koldbrann)

Tøm juret

Samle opp melk smittefare

Risikofaktorer: økt sjans for mastitt med økt lammetall. Skader spener og 
jur, manglende tømming av juret f.eks når et lam dør.  Fødselsvansker. 

Søyer som har hatt jurbetennelse før4x økt sjanse

Forebyggende: hygiene, kontroller juret etter lamming, trange 
lammingsbingerspenetråkk, kort innefôrings periode, reduser fôring ved 
avvenning. 
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Råmelk – edle dråper

For et lam på 5 kg er behovet minst 1 liter i løpet 
av første levedøgn

• Råmelk: 2dl/kg kroppsvekt det første 
døgnet

• Fylles magene og tømmes juret?
• Tillegg med flaske?
• Sondefôring 1-2dl i gangen
• Rengjør jur
• Lager i fryseren



Lammetap i og rett etter fødsel
Vanligste årsakene til tap av spedlam er mangel på næring, lav 
kroppstemperatur og infeksjoner 

Skader under/etter fødsel: ribbeinsbrudd, leverruptur, beinbrudd, 
mangel på oksygen

Tilsyn

Miljø- trekk, fukt, smittepress

Figur fra Animalia, sauehelsenett



Gi lammet en god start
•Råmelk

•Tørt, rent miljø rundt det nyfødte lammet, unngå trekk

•Fôring av søyene godt rustet for lamming

•God hygiene

•Probiotika kan være aktuelt, Zoolac, Floryboost, o.l.

•Spraying/dypping av navlen 

•Rengjøring fødebinger stalosan, hydratkalk



Mineraler og vitaminer
Fôrprøver?

•Vanligvis inneholder ikke grovfôret nok mineraler og vitaminer. Gi 
tilskudd i form av kraftfôr eller mineral- og vitamin tilskudd. Får mindre 
enn 0,3-0,4kg kraftfôr per dag, bør få tilskudd. 

•Vitamin E: til søyer med 3 lam eller flere gav færre dødfødte lam. Gis 
siste 7 ukene før lamming.

(Selen er giftig i alt for store doser.) 



Kartlegging av mineral og 
vitaminstatus

Ved problemer som kan tyde på mangeltilstand:

•Fôrprøver

•Blodprøver

•Leverprøver av slakt

•(Jordprøver)

•Gi mineraltilskudd til et av tvillinglam, sammenligne tilvekst etc.

•Tilskudd kan gis i form av: pelets, pulver, blokk/mineralstein, bolus, 
gjødsling

•Saltstein



Oversikt medisiner
Vaksiner: Ovivac P, Tribovax ++

Koksidiose: Baycox, Vecoxan

Parasitter innvortes: Gruppe 1: Curaverm, Panacur, Valbazen
Gruppe 2: Ivomec

Parasitter utvendig: Coopersect, Bayticol, Dysect. 

Probiotika: Zoolac

Desinfeksjon: jodsprit, stalosan, hydratkalk, vircon.

http://felleskatalogen.no/medisin-vet

http://felleskatalogen.no/medisin-vet


Oppgave

Tenk på 1-3 ting som du vil gjøre noe med eller 
annerledes i år. 

Heng det opp på tavle/fjøsdøra!



Lykke til!
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