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BEST PÅ SAU
– saman med oss!

Lammekongressen 2017 · Clarion Hotel Air, Stavanger 4. og 5. februar 
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Velkomen til LAM 2017 på   

Clarion Hotel Air, Stavanger 

Velkommen til landets største sauefylke, Rogaland, Stavanger og LAM 2017. Dette er den 7. 

lammekongressen som blir arrangert av Nortura med Norsk Sau og Geit som samarbeidspartnar. 

Heile 550 deltakarar har meldt seg på LAM 2017 denne gongen. Det er, utan samanlikning, den 

største lammekongressen som har vore arrangert. Med slik interesse er det moro å vera arrangør! 

Jæren er eit spesielt kulturlandskapsområde der sauen og andre beitedyr har sett sit preg på 

landskapet. Vi hadde difor lyst til å vise fram dette ved å invitere til ein busstur. Interessa har sprengt 

alle forventningar. Heile 200 kongressdeltakarar har vore på busstur og fått sett fine gardar, 

kulturbeite, steinmurar og alt som dyr og flittige bønder har skapt gjennom generasjonar.  

Vedlagt finn du eit kart over 1. etasje på Clarion Hotel Air. Heile kongressen vil gå føre seg i storsalen 

på hotellet. Tre møterom blir slått saman til eit (London, New York og Sydney) når det er felles 

opningsforedrag, så blir salen delt i to. I London/New York blir det foredrag  om "Praktisk 

sauedrift/ny teknologi" og i Sydney/Tokyo blir det foredrag om "Lammekjøtt og ull på norske 

ressursar"   Så slår vi salane saman igjen for å høyre fellesforedrag med Nortura og Norgesgruppen 

om korleis vi kan auke salet av sau og lam. Til slutt blir storsalen rydda og gjort klar til Lamiade, LAM 

2017 sin festmiddag.  

Søndag startar med parallelle foredrag. I London/New York blir det foredrag om "Framtidas saueavl" 

og i Sydney/Tokyo blir det foredrag om "Friskare sau og lam". Til slutt slår vi salane saman igjen til 

avslutningsforedraga med leiarane i Norsk Sau og Geit og Nortura.  

I Atriet, rett utanfor møtesalen, finn du 18 ulike utstillarar som ynskjer å vise fram kva produkt og 

tenester dei kan tilby sauebonden. Vi håper du tek deg tid til ein rundtur her også.  

Ved sidan av, og i enden av  Atriet, er det restaurant der frukost og lunsj blir servert. Hotellet og 

delvis nabohotellet, er fylt til randen med sauefolk. Vi håpar difor du tek det med godt humør om det 

skulle bli litt kø. Du er garantert å stå ved sidan av ei eller ein som er interessert i sau, så ta ein 

saueprat medan du ventar! Da går tida fort.  

Vedlagt finn du programmet og manus til foredraga. Du finn også ei alfabetisk deltakarliste. 

Vi håpar alle får fine og nyttige dagar på LAM 2017, slik at alle reiser heim med meir kunnskap og 

inspirasjon til å prøve noko nytt i eiga drift. Kanskje  har du også blitt kjent med nokre nye kollegaer? 

Da har vi oppnådd det vi ville med LAM 2017, nemleg å sveise saue-Noreg enda meir saman med 

kunnskapsrike og optimistiske sauebønder.  

Helsing 

Finn Avdem 

Fagsjef for småfe i Nortura og  

leiar for program- og arrangementskomiteen for LAM 2017 
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Utstiller Nummer på Kart

Mattilsynet Region Sør-Vest 1

Moen Bjøllefabrikk 2

Felleskjøpet Rogaland Agder 3

Knarrhult 4

HT Gjerde 5

Animalia 6

Nortura Team småfe 7

Findmysheep 8

Fjøssystemer 9

Fiskå Mølle 10

Nibio 11

Norsk Landbruksrådgiving 12

Norsk Sau og Geit 13

Os ID 14

Sikringsradioen 15

Norilia 16

Telespor 17

Husdyrsystemer 18
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Laurdag 4. februar 
08.30- 
10.30  

10.30- 
10.45  

10.45- 
11.15  

Registrering / besøk i utstillingane 

Opning v. ordstyrar Guttorm Gudmestad og kulturelt innslag 

Difor vil eg vera sauebonde 
v/ sauebonde Bodhild Fjelltveit, Bergen 

Praktisk sauedrift/ny teknologi 

Ordstyrar: Erling Skurdal 

Lammekjøtt og ull på norske 
ressursar 
Ordstyrar: Johannes Nedrebø 

11.30-
12.10 

Praktisk bruk av gjetarhund – 
korleis komme i gang v/ Cathinka 
Kjelstrup, rådgjevar gjetarhund 
NSG og Arne Loftsgarden, leiar i 
gjetarhundrådet i NSG 

Kva kjenneteiknar sauebruk med rimeleg 
og dyrt grovfôr? v/Harald Pedersen, 
rekneskapsførar i Tveit rekneskap og 
sauebonde frå Haugesund i Rogaland 

12.20-
13.00 

Bruk av droner for å finne sau v/ 
Rune Storvold, seniorforskar i 
Norut, Tromsø 

Kg kraftfôr per kg kjøtt, eit nytt viktig 
produksjonsmål for sauehaldet v/ Stig 
Runar Størdal, rådgjevar i Nortura og 
Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura 

13.00-
14.30 

Lunsj 

14.30-
15.10 

Logistikk og handtering av sau  
v/ Jo Agnar Hansen og 
Karin Johanna Mattsson, 
sauebønder frå Alvdal i Hedmark 

Kor norsk kan kraftfôret bli?  
v/ Leidulf Nordang, utviklingssjef 
drøvtyggarfôr, Felleskjøpet fôrutvikling 

15.20-
16.00 

Erfaringar med kraftfôrstasjon til 
sau  
v/ Per Johan Lyse, sauebonde frå 
Tysvær i Rogaland 

Meir norsk ull til norske ullvarefabrikkar  
v/ Marion Tviland, leiar for ullavdelinga i 
Norilia 

16.00-
16.30 

Kaffe/ besøk i utstillingane 

16.30-
17.30 

Korleis kan sauebonden, Nortura og kjedene saman løfte salet av sau og lam 
v/ direktør varestrøm og logistikk Bent Johannessen, Nortura,  og kategorisjef 
ferskvare Norgesgruppen, Svein Bekkelund 

17.30-
18.30 

Besøk i utstillingane 

19.00 Lamiaden- festmiddag 
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Søndag 5. februar 

Framtidas saueavl 

Ordstyrar: 

Lars-Ivar Fause 

Friskare sau og lam 

Ordstyrar: 

Birgitta Tjørhom 

09.00-

09.40 

Avl i ein bruksbuskap 

v/ Endre og Sindre Borch, 

sauebønder frå Jøvik i Troms 

Koksidiose hjå lam- resistens og 

førebygging  

v/ Ane Odden stipendiat ved 

NMBU Sandnes 

10.00-

10.40 

Nye eigenskaper i saueavlen 

v/ Inger Anne Boman, avlsforskar i 

NSG 

Korleis få til god tilvekst og lite 

tap hjå overskotslamma  

v/ Linn Hege Engen, rådgjevar i 

Nortura og  

Vibeke Tømmerberg, 

spesialveterinær HT sau, Animalia 

11.00-

11.40 

Genomisk seleksjon: 

Kvifor og korleis? 

v/ Thor Blichfeldt, avlssjef i NSG 

Risikofaktorar og førebygging av 

mastitt hjå sau 

v/Tore Skeidsvoll Tollersrud, 

spesialveterinær HT-sau Animalia 

12.00-

12.45 

Avslutning av LAM 2017 v/ Tone Våg, leiar i Norsk Sau og Geit og 

Sveinung Svebestad, leiar i Nortura  

13.00-

14.00 

Lunsj 
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Difor vil eg vera sauebonde! 
Lam 2017, Stavanger 
Bodhild Fjelltveit 

På påmeldingssida hjå Nortura kan vi lese at på Lam 2017 er det eitt knippe utvalde 
foredragshaldarar; forskarar, rådgjevarar, og flinke sauebønder som held foredrag om 
fagtema dei er spesialiserte på. Eg må vel vedkjenne det at eg kanskje er den som har 
fått den beste oppgåva her i dag. Å få fortelja om kvifor eg vil vera sauebonde er eit 
privilegium som eg er takksam og audmjuk for å få lov til å gjera! 

Året er 1997, eg er å finne på eitt lite småbruk i Bergen med om lag 40 daa dyrka mark 
og 70 daa uproduktiv skog. Her har eg raka i skåre, jamna og trakka i silo, køyrd trillebår 
på trillebår med grovfôr av beste kvalitet (i alle fall så god som den vert i vassjuk myrjord). 

Eg har fôra grisar med yoghurt og matavfall for å få den rette aroma på kjøtet, følgt 
lammet frå jord til bord, plukka på tusenvis av egg i veka, og mjølka dei 8 kyrne på bås, 
med spann. Eg kan køyre traktor, armere, kløyve ved, ja, for ikkje å snakke om å lø 
veden. Det er ein kunst i seg sjølv, har eg lært av besteforeldra mine, som var med og 
gjorde garden på Fjelltveit til eitt levebrød for familien sin. Dyrka jorda, og forbetra 
vilkåra både for folk og fe for kvar sesong. Eg er 13 år gamal i 1997, og omtalar meg sjølv 
som ”dritten i midten”.  Inga odelsjente, men likevel ein lidenskap for det som veks og 
gror, livet som vert til, og maten som vert produsert. Rein og trygg mat, frå den vesle 
Vestlandsgarden sine ressursar.  

I 1997 er eg sterkare enn dei fleste gutar på min alder, og det er sjeldan nokon inviterer 
til handbakkamp. Eg går fyrste året på ungdomsskulen, og sjølv om lærarar og 
medelevar meiner eg bør verta advokat når eg veks til, er eg fast bestemt på at er det 
noko eg vil bli, så er det ikkje a-dvokat, men a-gronom. Det har eg sagt sidan eg starta på 
barneskulen, og den eldre systera mi er einig. Ho kan seia frå seg odelen på dagen, om 
det så skal vere. Ho vil asfaltere det som er av bakkar og bøar. Bryr seg ikkje om 
fôreiningar AAT eller PBV. For henne spelar det inga rolle å vere 15 år og utan odel, men 
for meg er det framtida mi.  

1996-1997 var også det året Dag Terje Andersen var landbruksminister. Kanskje ein av 
etterkrigstidens landbruksministrar med kortast fartstid, og truleg er det forgjengaren 
hans, Gunhild Øyangen, som vekker mest harme i våre krinsar -framleis, 20 år etter. 
Verken Dag Terje eller Gunhild skal få æra for at eg er sauebonde i dag, til trass for 
makta dei hadde på 90-talet! Eller, vent litt. Kanskje det nettopp er Gunhild som kan få ta 
noko av æra for at det er sauen som no trivs på garden min heime på Fjelltveit? 

-97 var også det året far min starta opp med sin lenge, etterlengta draum. Lausdriftsfjøs
med mjølkestall skulle realiserast, og eg var med på laget. Tidlege morgonar, og seine
kveldar. Men eg slapp nattevåken. Den tunge børa som handla om å skulle forsørgje
familien. Den stadig fallande kiloprisen på svin, dei stabilt låge mjølkeprisane, og dei lite
lønsame egga. Eg slapp å snu på kronene for å få dagane til å gå i hop. Det gjorde far min,
og mor mi.
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Ti år etter, 2007, er året eg vert 23 år gamal, og jordbruksskulen er eitt tilbakelagt 
kapittel. Terje Riis-Johansen er landbruksminister, og Nortura SA er det nye store 
samvirkeselskapet, som eigentleg er gamalt nytt, for samvirkebaserte slakteri har 
eksistert sidan slutten av 1800-talet. Det er noko med fellesskapstanken i samvirka som 
alltid har vore tiltalande for meg. Truleg farga av far min sitt engasjement i både Tine, 
Vestlandske Salslag og Felleskjøpet. Skulle tru det verka motsett når ein veks opp med 
ein far som sjeldan var heime på kveldstid, grunna møteverksemd. Men det er noko med 
Nortura og meg. Vi eig mange av dei same verdiane, og for ikkje å snakke om at Gilde 
Norsk Kjøtt gifta seg med Prior same året som eg gifta meg med ein rogalending. Og sjølv 
om det på brudebiletet (ja, mannen min sitt og eg, ikkje Gilde og Prior sitt) tilsynelatande kan 
sjå ut til at det er eitt arrangert barnebryllup ein er vitne til, er det truleg meir 
sannsynleg at det er tilfelle hjå dei to samvirkeføretaka.  

2007 er der ikkje lenger mjølkekyr på garden vår på Fjelltveit. Kvota vart lagt på is, og 
det påbyrja lausdriftsfjøset vart aldri ein realitet. Den draumen drap Gunhild Øyangen, 
med hjelp frå både Dag Terje Andersen og Lars Sponheim. Egg er det heller ikkje lenger, 
men eitt par slaktegris et framleis opp sine rasjonar med brød og yoghurt. ”Du blir hva 
du spiser”, seier jo reklamen. Garden, som på eitt tidspunkt på 80- og 90-talet gav 
inntekt til fire menneske, vert pakta av naboen, og kunne vorte eit sorgens kapittel. 

Men, nye år gir også nye moglegheiter, for nye generasjonar. Og som vi veit, nye kostar 
feiar best…framfor eiga dør. Og dørene på Fjelltveit vart mine i 2010. Då endra min 
draum seg frå draumen om ein mjølkestall, til draumen om å etablere noko på garden 
som kunne gje livsgrunnlag for familien, føre tradisjonane vidare, og vidareutvikle 
garden. Slik oldefar min gjorde då utmarka vart skilt frå hovudbruket, slik at han kunne 
dyrke jorda, og livnære seg og sine. Og slik besteforeldra mine gjorde då ljåen delvis vart 
bytt ut med den fyrste tohjulsslåmaskina på garden. Eller slik far min og mor mi gjorde 
då den fyrste firehjulstrekk-traktoren vart kjøpt inn, med Vossakasso bak og Taarup-
fôrhaustaren på sida.  

Vi bønder er tilpassingsdyktige, og effektive. Vi er innovative og rasjonelle, og vi sit på 
kunnskap som få kunnskapssentre kan skilte med. Ja, vi er blant dei beste i landet!  
Og sauen? Eg dristar meg til å sitere Liv Finstad frå RV i 1983: ”Sauer er ålreite dyr!”. 
Men så er dei så mykje meir enn berre ”ålreite”. Sauen er ein superhelt! Ein norsk 
superhelt som produserer den ypparste kvalitet av både ull, kjøt og kulturlandskap. Og 
då eg vart kjend med denne superhelten, så fann eg fort ut at eg ikkje kunne klare meg 
utan! Beitedyra har, med heile seg, forma landskapet i årtusen, og gjer seg nytte av urter 
og planter, som igjen gjev oss eit fortrinn i kvalitet på produkta. Eitt fortrinn som vi i 
næringa må dra nytte av i møte med forbrukar, og som Nortura må få ut i marknaden!  

Men superhelten vår står i fare for å tape terreng, for rovdyra står og bankar på både i 
beiteprioriterte område og i ulvesona. Ja, ikkje berre bankar dei på. Dei stig inn også – 
utan å vente på svar. Dei tek seg til rette, og påstår dei har forkjørsrett framfor  
gardbrukar, husdyr og folk flest. Og kven må betale rekninga for storsamfunnets ønske? 
Jo, det er du og eg. Vi som elskar superhelten. Av slikt vert det bygdeopprør og bondehat. 
For landet vårt, og for superhelten! 
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Men attende til tiårskavalkaden.  
2017, Jon Georg Dale er landbruks- og matminister. Og maten er viktig. Landbruket kjem 
nok litt lenger ned på lista. Rovdyr er eitt tema det brenn rundt, og Jordbruksmeldinga 
er, i likskap med rovdyra, ei gåve til oss i næringa. Meldinga legg til rette for 
#landbrukiheilelandet. Vi skal få auke (over)produksjonen framover, verte meir 
effektive, betre på avl og på foredling og nytting av våre fortrinn for å skapa 
forbrukarpreferansar for norsk produksjon. Alt kan ikkje vere som det har vore, 
presiserer Jon ”Gorgeous” Dale – nesten til det keisame. For er det nokon som kan skilte 
med effektivisering, er det jo vi bønder. Store som små. 

2017 er valåret.  
Det er no verdivalet startar. For ei politisk næring, som treng politisk vilje, trygge og 
gode rammevilkår og dei rette verktøya for å nå måla sine. Vi må jobbe mot ei meir 
klimavenleg drift, rein og trygg mat, og eitt godt miljø både for dyr og menneske. For eg 
vil vera sauebonde nettopp på grunn av dette, og ikkje på tross av. Eg vil vera sauebonde 
fordi vi er det landet i verda med lågast antibiotikabruk, med eitt smittevern i særklasse, 
og med tryggleik i høgsetet. Eg vil vera sauebonde fordi det gjev mat på bordet og  
levande bygder. Eg vil vere sauebonde fordi superhelten min nyttar 95 % av dette 
landets areal, og er ein enorm kulturberar som gjer at vi får eitt velstelt land som igjen 
er med på å styrke truverdet til det norske landbruket – i heile landet! Eg vil vere 
sauebonde fordi eg ynskjer av heile mitt hjarte å føre kunnskapen om forvaltning vidare 
til den oppveksande generasjon. For, som Magnus Carlsen også har fått merke: Ein 
bonde frå eller til spelar faktisk ei rolle! 

Garden på Fjelltveit ligg der framleis, litt i utkanten i ein av UNESCO sine gastronomiske 
verdsarvbyar. Den er vorten større enn den var for 10 år sidan. Til trass for 
nedgangstider i landbruket, særskild på Vestlandet, men i takt med utviklinga elles.  150 
daa dyrka mark, 50 daa innmarksbeiter, 200 daa skog med høg bonitet, 200 daa 
uproduktiv skog. Samt 130 vfs av beste sort. Og betre skal vi bli, for slik har det vore i 
uminnelege tider. Eit ynskje om å føra vidare noko som er i betre stand enn då vi starta. 
For framtida, til neste generasjon. 

”Guds fred over fjellet og åsen. 
La det gro der vi bygge og bor. 
Guds fred over dyran på båsen 
og ei frossen og karrig jord. 
Du ser oss i mørketids-landet 
du signe med evige ord. 
Husan og fjellet og vannet 
og folket som leve her nord.” 
-Trygve Hoff-
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Gjeterhunden sauebondens «beste» venn. 

Kort om oss som skal holde dette innlegget 

Cathinka Kjelstrup, begynte å jobbe med sau og gjeterhund når jeg var 16. Jeg begynte å 

trene min første hund Molly den gangen, og etter dette har det bare blitt mer og mer 

gjeterhund og sau. I dag hjelper jeg til på flere gårder i området Asker og Bærum, med alt fra 

saueklipping til sanking og flytting av sau. I dag jobber jeg som gjeterhund- og 

organisasjonsrådgiver for Norsk Sau og Geit. Her har jeg kontakt nesten daglig med 

sauebønder over hele landet for veiledning. 

Arne Loftsgarden, første gjeterhund ble anskaffet i 2003, en gatemiks som av og til 
responderte på navnet Buster. Planen var at han skulle være til hjelp med håndteringen av 
våre 50 vinterfora søyer, men slik gikk det ikke. Etter Buster har det vært mange 
gjeterhunder innom gården, for tiden er det 5 stykker. For meg er gjeterhunden et 
driftsmiddel som er helt uunnværlig. 

I løpet av denne seansen berøres disse temaene: 

 Gjeterhunden – praktisk bruk

 Hvor finnes det hjelp å få

 Anskaffelse av gjeterhund

Gjeterhunden – Praktisk bruk 

Hvorfor påstå at gjeterhunden er uunnværlig? Det de fleste forbinder gjeterhunden med er 
vel sauesanken om høsten, et par hektiske måneder. Gjeterhunden er med, finner sau, 
henter sau, driver sau, passer på at alle kommer med, jobber utrettelig hele tiden. Frisk og 
veltrent synes den det er topp til mer det er å gjøre. Og betalingen til hunden? Riktig foring 
og ellers godt stell. 
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Men sier mange, hva med årets 10 andre måneder? Høst og vår hjelper den mer enn gjerne 
til med å flytte sau mellom beiter, samle inn sau i kveer for skilling av søyer og lam. Med 
trening og etter hvert som sauene blir vant med å bli håndtert av hund, hjelper gjeterhunden 
mer enn gjerne til i sorteringsanlegg, drivganger etc. Dette reduserer behovet for mennesker 
i arbeidet. Tenk etter hvor mange ganger i løpet av året sauen håndteres, veiing, vaksinering, 
påsetting av bjøller, sortering av ulike årsaker (Værlam, påsett, plukkslakt etc.), og klipping. 
Personlig liker jeg ikke å benytte hunden i binger i fjøset, dette fordi jeg mener risikoen for å 
få til dels alvorlige skader på hunden er for stor. Med en veltrent gjeterhund er det heller 
ikke noe veldig utfordring å plukke ut enkeltdyr på beite, nyttig ved sykdom eller bare en 
sjekk. 

Mange forer med rundball i hekk, og kraftfor i renner gjennom vinteren. Hvorfor ikke 
benytte gjeterhunden til å holde sauen vekk mens foring pågår? 

Gjennom sommeren er gjeterhunden både nyttig og trivelig å ha med på ettersyn. Hunden 
får god trening og mosjon. Den hjelper gjerne til med å hente inn sau som trenger ettersyn 
eller behandling, laste rømlinger på en henger eller flytte sauer og flokk på avveier. 

Da er det vel ikke igjen så mye av året gjeterhunden ikke kan gjøre nytte for seg avhengig av 
driftsopplegg? I stille perioder har den heller ikke vont av trening, kanskje den kan bli enda 
mer anvendelig. 

Kort oppsummert kan en si at til mer du benytter gjeterhunden i arbeidet med sauen, til 
mer avhengig blir du av den. 
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Komme i gang, skaffe informasjon og hjelp? 

Først og fremst må familien være enige om at det er greit med et nytt familiemedlem, dette 
driftsmiddelet er ikke som traktoren som kan settes i et redskaps hus når det ikke er bruk for 
den. Gjeterhunden trenger stell 365 dager i året og skal ha forsvarlig oppstalling. Neida, 
trenger ikke ligge i stua, men trenger en trekkfri og ikke iskald plass å være. Når den ikke er i 
bruk eller annen planlagt aktivitet kan den godt stå i hundegård. Gjør i alle fall ikke som jeg 
gjorde med min første hund, satte den i løpestreng. Det er bare ikke bra for dem. I bilen skal 
den etter all sannsynlighet også være med, da er bur «et må ha» våt og sølete gjeterhund 
valsende rundt i bilen er ingen høydare. 

Alle fylkeslag i NSG har minst et gjeterhundlag eller gjeterhundnemnd i sin organisasjon. 
Dette er en naturlig plass å søke informasjon. De har oversikt over kurs og treninger som 
skjer lokalt. Det er helt sikkert en god ide og oppsøke et kurs eller trening for å se, før en 
skaffer seg gjeterhund. Det finnes også websider med mye informasjon, NSG sin hjemmeside 
anbefales. 

Fortsatt interessert i gjeterhund? Da gjenstår anskaffelse da, nye spørsmål dukker opp: 

 Valp?

 Trent hund?

Valp: «Finn.no: Border Collie valper etter skjønne foreldre selges kr 5000,-». NEI, NEI ikke 
gjør det. Valp kjøpes etter foreldre der begge har minst oppnådd godkjent bruksprov kl 1. 
Foreldrene skal ha godt gemytt og være friske. Vær ærlige mot dere selv om hvilke 
personlighet dere har, er fører mild og forsiktig av vesen, vil ikke den strieste og tøffeste 
kombinasjonen nødvendigvis være den beste, like lite som den føreren med torden i 
stemme og temperament skal velge valp etter de mest tandre og forsiktige foreldrene. Stil 
oppdretter spørsmål, de vet etter all sannsynlighet hvilken type valper som ønskes og 
forventes av kombinasjonen. Valpen kan påbegynnes når den er moden, oftest i en alder 
mellom 6 og 12 måneder. Med riktig og jevnlig trening kan den være med på de fleste 
arbeidsoppgavene i en alder av 2 -3 år. 
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Trent hund: Kan være en meget god ide, er det første hunden så sørg for å skaffe en som har 
litt erfaring og som kan det meste, gjerne en 4 – 6 år gammel hund som har gått noen prøver 
og vært brukt i arbeide med sau. Det med hund som har blitt brukt på prøver er for å sikre at 
den er styrbar og har et kjent ferdighetsnivå. Få hunden demonstrert av eier, om mulig kjøp 
en dag med trening hos tidligere eier (Gjerne mer.) Trent hund som første hund gjør at du 
får en sikkerhet for at hunden kan. Det gjør det utrolig mye lettere å komme i gang. MEN 
GLEM IKKE AT TRENING ER NØDVENDIG! 
Sørg for at foreldrene eller aller helst hunden har godkjent bruksprøve og at den er frisk og 
har god helse. Tenk også på at når en hund er blitt 10 år gammel vil ytterlige år i arbeid være 
som bonus å regne. 

På NSG sine hjemmesider under gjeterhund er det en egen fane for kjøp og salg av valper og 
trente hunder. Får og kunne legges ut for salg der, må individene oppfylle kravene til NSG for 
salg. 
En 3 år gammel gjeterhund med veldokumenterte ferdigheter vil kanskje ha en kostnad på 
50 til 70 tusen. Vi forutsetter at den er velfungerende til den er 10 år gammel, dette en årlig 
avskrivning på 7 til 10 tusen kroner. Det kan ikke leies mange timene arbeidshjelp for denne 
summen. Som ren bonus skaffer en seg utrolig trivelig arbeidspartner. 
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BRUK AV DRONER FOR Å FINNE SAU 

Rune Storvold, Stian Solbø, Kjell-Sture Johansen, Norut 

Erlend Winje, NIBIO 

BRUK AV DRONER I UTMARKSNÆRINGENE IDAG 

Bakgrunn for dette arbeidet er et forprosjekt Norut utførte for Fylkesmannen i Troms og 
«Dyr i Drift» på bruk av droner i utmarksbaserte næringer i nord. Dette prosjektet 
inkluderte å fremskaffe oversikt over dagens bruk, utfordringer og potensial. 

Oppsummert etter samtaler med næringsutøvere (15 ulike innen sauedrift og reindrift er 
at det er at flere av de vi har snakket med har ikke droner pr. i dag, men vurderer å 
skaffe det i nær fremtid. Noen etterlyser også muligheten til å leie inn eksterne aktører 
med kompetanse på f.eks. saueleting. Etter samtalene med næringsutøverne, får vi klart 
uttrykk av at bruk av droner innen utmarksnæringene kommer til å øke raskt nå som 
pionerne i næringa har vist at teknologien er effektiv og har livets rett. 

POTENSIAL FOR BRUK AV DRONER I 
UTMARKSNÆRINGENE 

Et betydelig antall aktører som har testet ut droner innenfor småfe og reindrift, uavhengig av 
hverandre og kan vise til dels gode resultater, spesielt har vi latt oss imponere over hvordan Nils 
Ole Oskal mfl. har benyttet droner til gjetning av rein i Mauken.

Utvalget at droner i “forbruker-segmentet” blir stadig større, og teknologien blir stadig mer 
avansert. Dette vil føre til at antallet droner innenfor utmarksnæringene vil øke betraktelig, slik 
som vi har sett innenfor andre deler av samfunnet. Når vi i tillegg husker på at det nå har pågått 
to andre parallelle forprosjekt, bare i Troms og Finnmark, viser det at også forvaltning og 
virkemiddelapparat ønsker denne utviklingen velkommen.

OVERSIKT OVER GJELDENDE REGLER FOR BRUK AV 
DRONER 

I en regelmessig sammenheng omtales droner som «ubemannede luftfartøy».  Droner regnes 
som en del av luftfarten og reguleres av luftfartsloven med tilhørende forskrifter. Det er i Norge 
et skille mellom modellflyving som fritidsaktivitet og nyttebruk av droner i næringssammenheng. 
Modellflyving er ikke å regne som luftfart og denne aktiviteten kan gjennomføres uten tillatelse 
fra Luftfartstilsynet, men er underlagt begrensninger. Skillet mellom modellflyving og droneflyving 
i næringsøyemed (luftfart) er ikke basert på typen plattform/farkost som benyttes. Heller ikke om 
man flyr sensorer av ulik art er av avgjørende betydning. Det er formålet med flyvingen som er 
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avgjørende. Dersom formålet kun er rekreasjon, sport eller konkurranse er det modellflyving. 
Med en gang formålet er innhenting av data for enten nytte, eller næring er dette luftfart som 
krever tillatelse fra luftfartstilsynet. 
 

FORSKRIFT 
Ubemannet luftfart reguleres av «Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.» 
Forskriften trådde i kraft 1. januar 2016. Forskriften stiller krav om at alle som ønsker å benytte 
droner til nærings og nytteflyving må inneha godkjenning fra Luftfartstilsynet før virksomheten 
kan starte med operasjonell flyving.  Forskriften stiller en rekke krav til organisasjonen som skal 
drive med ubemannet luftfart. Videre stilles det krav til operative prosedyrer og teknisk 
vedlikehold og dokumentasjon. Kravene øker i omfang proporsjonalt med kompleksiteten i 
virksomheten og de oppdrag som er planlagt gjennomført. 
Forskriften tar hensyn til at en mindre operatør som gjennomfører oppdrag med begrenset 
skadepotensiale ikke nødvendigvis trenger å reguleres like strengt som en operatør som utfører 
større operasjoner med tyngre ubemannede luftfartøy og med et større skadepotensiale. Måten 
lovgiver har hensyntatt dette på er ved å innføre de forskjellige RO-klasser. RO står for Remote 
Operator. Når det blir henvist til operatør i luftfartssammenheng, er det selve selskapet eller 
enkeltmannsforetaket som står bak flyoperasjonen det blir henvist til. Den som styrer dronen, 
skal omtales som pilot eller flyver.  
 
RO1 
RO1 er den laveste klassen for operatører av ubemannede luftfartøy (droner). RO1 er begrenset 
til droner som veier maksimalt 2,5kg og har en høyeste hastighet på 60 knop. En RO1 pilot må 
hele tiden ha visuell kontakt med dronen(VLOS - Visual Line Of Sight) og ikke fly lengre unna 
enn at piloten til enhver tid kan ha full kontroll over dronen. Hjelpemidler som kikkert, eller 
kamera og annen form for telemetri for å øke rekkevidden er ikke tillatt. Maksimal flyhøyde over 
bakken innenfor denne kategorien er 400ft.(Ca.120m). 
For å få tillatelse innenfor denne klassen må operatøren utarbeide en operasjonsmanual som er 
en håndbok som beskriver selskapets organisering her under krav til piloter og trening av disse. 
Videre skal operasjonsmanualen inneholde en beskrivelse av de operasjoner som er planlagt 
flydd. Dette kan for eksempel være en generisk beskrivelse av et leteoppdrag i forbindelse med 
bortkommet husdyr.  Teknisk beskrivelse av dronen og dens vedlikehold skal også være med 
som en del av operasjonsmanualen. Operasjonsmanualen skal for denne klassen ikke 
oversendes Luftfartstilsynet. Operatøren skal melde fra om oppstart og selv deklarere at alle 
nødvendige dokumenter og systemer er i henhold til forskriftens krav. For å kunne fly RO-
operasjoner kreves gyldig forsikring som dekker skade på 3.part. 
 
RO2 
I RO2 klassen kan man operere droner med vekt fra 2,5kg opp til 25kg og med en maksimalt 
tillatt hastighet på 80 knop. RO2 klassen åpner for at operatøren kan fly høyere enn 400ft og 
lengre unna piloten enn hva denne kan se visuelt ved hjelp av observatør med direkte 
kommunikasjon med piloten (EVLOS - Extended Visual Line Of Sight). Innenfor RO2 finnes det 
en snever adgang til å fly utenfor synsrekkeviden av piloten. (BVLOS - Beyond Visual Line Of 
Sight). Adgangen til å fly BVLOS er som RO2 operatør er begrenset til enkelte klasser luftrom og 
med maksimal flyhøyde 400ft/120m.  
RO2 har noe strengere krav til organisasjon og dokumentasjon enn RO1, men vil nok være den 
mest hensiktsmessige klassen for operasjoner i utmark da denne klassen vil gi en betydelig økt 
rekkevidde og mulighet for å styre dronen ved hjelp av kamera, også kalt for FPV - First Person 
View. For RO2 skal operasjonsmanualen i sin helhet godkjennes av Luftfartstilsynet. 
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RO3 
RO3 er klassen for operatører som ønsker å fly fortrinnsvis utenfor synsrekkevidde (BVLOS) og 
kartlegge store områder som en del av forholdsvis komplekse operasjoner. RO3 operasjoner er 
operasjoner som utførers med ubemannede luftfartøy med en vekt som overstiger 25kg, eller 
som flyr med en hastighet over 80 knop. Alle fartøy som er drevet av turbinmotor havner 
automatisk i denne klassen. Operasjoner som gjennomføres utenfor synsrekkevidden til piloten, 
samt utføres i en høyde som er over 400ft/120m over bakken, krever RO3 godkjenning. RO3 
operasjoner gjennomføres normalt sett innenfor et midlertidig fareområde. Saksbehandlingstiden 
for å opprette et midlertidig fareområde er minimum 3 måneder og det kreves en god 
begrunnelse for å opprette fareområdet. Selve prosessen for å opprette midlertidig fareområde 
er kompleks og kan oppleves som unødvendig byråkratisk for en operatør med begrenset 
luftfartserfaring.   
For RO3 klassen stiller forskriften en rekke krav til organisasjon, støttesystemer og 
dokumentasjon av luftdyktighet som ligger tett opp mot de krav som finnes i den bemannede 
luftfarten. En RO3 tillatelse krever en betydelig innsats for å oppnå, og er på et såpas høyt nivå 
både kunnskaps og kostnadsmessig at det ville være lite hensiktsmessig for noen som ikke har 
dette som hovedgesjeft å prøve og oppnå en slik tillatelse.  

LISENS NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet krevde tidligere lisens for alle som ønsket å benytte droner til 
opptak av bilder og video fra luften. For RO1 operatører som kun flyr med visuell kontakt med 
dronen, (VLOS) kreves ikke denne lisensen lengre. Lisensen kreves fortsatt for operatører som 
skal fly utenfor synsvidde. (BVLOS). NSM har lang saksbehandlingstid og det anbefales at 
operatørene søker så tidlig som mulig. Lisens kan søkes for opptil 5 år om gangen. 

NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET (NKOM) 
Dersom operatøren ikke benytter utstyr som er en del av en ferdig løsning kjøpt i butikk i Norge , 
bør denne sjekke om utstyret er i samsvar med reglene for frekvenser og sendestyrke. 
Fribruksforskriften er et godt startpunkt.

LUFTROMSTILGANG 

LUFTROMSKLASSER 

Luftrommet deles inn i kontrollert og ikke kontrollert luftrom. Videre deles luftrommet inn i klasser 
som benevnes A, C, D og G i Norge. Klassene er basert på hvilke tjenester som tilbys i de 
forskjellige luftrommene. Drone operatører i Nord-Norge som flyr oppdrag i områder langt unna 
de større flyplassene og under 400ft/120m vil stort sett måtte forholde seg til luftrom klasse G 
som er ukontrollert luftrom.

KONTROLLERT LUFTROM 

Droneoperatører vil komme i kontakt med kontrollert luftrom i forbindelse med kontrollsonene 
rundt de større flyplassene (CTR). Disse er avmerket på flykart. Det er viktig å forstå hva som er 
kontrollert luftrom siden det kreves en klarering (tillatelse fra flygeleder) for å fly inn i kontrollert 
luftrom. 
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I Norge er de fleste flyplassene som er en del av kortbanenettet av typen AFIS (Aerodrome 
Flight Information Service). Luftrommet rundt og i direkte tilknytning til disse flyplassene omtales 
som TIZ. (Traffic Information Zone). En TIZ er i motsetning til en kontrollsone, ikke kontrollert 
luftrom. Drone operatører anbefales å forholde seg på samme måte om luftrommet rundt en 
flyplass er en CTR eller en TIZ. All flyving i disse sonene skal koordineres med 
lufttrafikktjenesten dersom flyvingen er BVLOS, eller nærmere enn 5km fra selve flyplassen. 
Dersom operatøren er usikker på om aktiviteten kan påvirke annen lufttrafikk, skal 
lufttrafikktjenesten kontaktes før flyving påbegynnes. 

Det er viktig å merke seg at en flyplass med CTR har en betydelig større mengde flytrafikk enn 
en kortbaneflyplass med AFIS. 

5KM GRENSE RUNDT LUFTHAVNER 

Forskriften som regulerer bruk av ubemannede luftfartøy i Norge gir Avinor betydelige fullmakter 
til å regulere adgangen til å benytte droner i luftrommet rundt flyplasser. Avinor har publisert 
oversiktskart og regler rundt flygning av sine flyplasser se https://avinor.no/konsern/pa-
flyplassen/droner/kart-og-restriksjoner . 

INFORMASJON OM LUFTROMMET RUNDT NORSKE FLYPLASSER 

Informasjon om luftrommet rundt norske flyplasser, herunder utstrekning, type og tjenester som 
lufttrafikktjenesten tilbyr finner man i AIP- NORGE. 

https://www.ippc.no/norway_aip/current/main_no.html

MULIGE OPERASJONSMETODER OG BEGRENSINGER 

For de aller fleste aktører innenfor 
utmarksbaserte næringer vil en 
operatørtillatelse innenfor kategoriene 
RO1 og RO2 være oppnåelig. En 
tillatelse til å gjennomføre operasjoner 
innenfor RO1 vil kunne oppnås relativt 
raskt med et minimum av innsats. RO1 
operasjoner og utstyr er egnet til å ta 
oversiktsbilder og video innenfor en 
radius på mellom 300 - 500m.

For økt rekkevidde og mulighet for å 
benytte dronen til søk utenfor 
synsrekkevidde kreves det ikke nødvendigvis mye mer teknisk avansert utstyr, men kravet til 
kompetanse rundt luftrom og risikoanalyser øker betydelig. 

En RO2 operasjon som er planlagt utført utenfor synsrekkevidde må koordineres med 
lufttrafikktjenesten og NOTAM - Notice to Airmen må utstedes senest 12 timer før den planlagte 
operasjonen påbegynnes. Maksimal høyde over bakken (AGL) for RO2 BVLOS operasjoner er 
400ft/120m. Høydebegrensningen har sitt utgangspunkt i at bemannet VFR trafikk har en minste 
tillatte flyhøyde på 500ft/150m. over terrenget. 
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400ft/120m. AGL høydebegrensningen kan medføre utfordringer for operasjoner med kupert 
eller stigende terreng. Delvis på grunn av ytelsesbegrensinger på dronen og dels på grunn av 
begrensinger i forhold til dekning for radiosignaler, siden terrenget kan blokkere for disse. Piloten 
må derfor vurdere disse forholdene og planlegge ruten sin ut i fra begrensningene som 
foreligger for området som det skal flys over.

TEKNOLOGI- OG UTVIKLINGSBEHOV FOR OPTIMAL NYTTE 
OG EFFEKTIV DRIFT 

UTVIKLINGSBEHOV FOR Å OPERERE INNENFOR GJELDENDE 
REGELVERK 

RO1 

For operasjoner som faller inn under kategorien RO1 ser vi per i dag ikke noe stort behov for 
videreutvikling av teknologi, det finnes et stort antall systemer kommersielt tilgjengelig med vekt 
under 2.5 kg, og som har innebygd høydebegrensing og maksimal avstand fra operatør. Ett godt 
eksempel er for eksempel DJI Phantom 4, som har innebygd system for å fly inn i hindringer og 
oppgitt maksimal flytid på 28 minutter.
Det er begrenset hvor stor effektivt teigen kan gjennomsøkes når man må holde seg innen 
VLOS avstand (synsvidde), men RO1 operasjoner vil kunne hjelpe på gjennomsøk i 
bratt/vanskelig tilgjengelig terreng, samt være nyttig for gjetning i farlig terreng.

RO2 

For RO2 operasjoner, ser vi behov for 
videreutvikling av teknologi som muliggjør 
flyving BVLOS under 120m/400ft. Det finnes 
pr i dag autopiloter hvor man kan laste inn 
terrengmodell/høydemodell, og legge inn 
begrensning for å unngå å fly høyere enn 
120m over bakken, for eksempel den mye 
brukte Pixhawk/APM. Imidlertid mangler det 
en del på planleggingsverktøyene som er 
tilgjengelig for å hindre at man f.eks. flyr ut 
over rekkevidden på kommunikasjonslinker, 
flyr så langt ut at man ikke har batteri nok til å 
fly tilbake etc. Vi anbefaler et utviklingsløp 
hvor planleggingsverktøy utvides med radio-
rekkevidde simulering, høydemodell over teigen, eventuelle luftfartshindre (master, 
høyspentledninger etc.). Norut har i dag et verktøy for beregning av radiodekning i terreng og 
innlegging av luftfartshinder og NOTAM, dette vil kunne tilpasses slik bruk om ønsket. Bruk av 
mobiltelefon teknologi kan i noen områder (der det er tilstrekkelig dekning) være en mulighet for 
å operere utenfor direkte radio synsvidde. Dette er normalt ikke en opsjon på dagens hyllevare 
multirotor droner, men har vært i bruk på mer avanserte droner, blant annet Noruts større 

DJI Inspire, populær profesjonell drone på ca 3 kg
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fastvinge droner siden 2007. Dette kan integreres i noen av de større multirotor dronene som 
selges nesten ferdige byggesett.

TEKNOLOGI- OG UTVIKLINGSBEHOV FOR EFFEKTIV DRIFT 

LESING AV RADIOMERKER 

Det er et behov for utvikling av teknologi for lesing av radiomerker fra luften. Vi har blitt kontaktet 
av Nortura, som har fått kjennskap til forprosjektet. Nortura har vært pådriver for innføringen av 
RFID merkene fra OS ID, men dette er først og fremst innført for å øke sporbarhetene på 
individene på slakteriet. Denne RFID teknologien kan ikke leses av på avstand, men krever at 
man holder en leser inn til øremerket, eller at dyret går gjennom en portal.

Vi ser stort behov for utstyr som kan lese radiomerker fra droner i RO1 kategorien. Dvs. at man 
trenger lett utstyr. Vil være veldig nyttig med RFID brikker som sender ut et signal om det ikke 
har vært bevegelse på en gitt tid. Et merke som f.eks. blir trigget av en radiopuls (transponder 
type) ville vært ideelt. Dette vil kreve batterier og ville kreve utvikling men ville være svært nyttig 
også for detektere dyr for eksempel nært jernbanespor, vei, rasfarlige områder, etc. (et slags 
geofencing) 

IR KAMERA 

Aranica AS har benyttet FLIR ir kamera i 
saueleting vinterstid, med stort hell. Men i 
følge Andre Kjelstrup er det ofte mange falske 
positiver i terrenget i form av steiner etc. som 
har en annen temperatur eller emissivitet enn 
snøen rundt. Det er viktig å ha vanlig 
fargekamera samtidig med IR for å kunne 
fortolke IR bildene fortløpende. Sannsynligvis 
vil avanserte algoritmer og maskin-læring der 
visuelt og IR sammenkobles, kunne øke 
brukbarheten da IR kamera alene kan være 
vanskelig å tolke, flere miljøer i Norge jobber 
med denne type algoritmeutvikling deriblant 
Norut, NTNU og UiT Norges Arktiske 
Universitet.

NÆRINGSUTVIKLING 

I løpet av arbeidet med forprosjektet har det blitt klart av at det er to typer operasjoner som er 
mest aktuelle innenfor utmarksnæringene, RO1 og RO2. 

IR bilder av Elg under dronetelling i skog i Bardu kommune 
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For RO1 (flyving innenfor synsvidde med drone som veier mindre enn 2.5Kg) er terskelen for å 
komme i gang (pris på utstyr og papirarbeid mot Luftfartstilsynet) så lav at vi antar at dette er 
noe den enkelte utøver, eventuelt utmarkslag/beitedistrikt, gjør selv.

Vi skal ikke kategorisk avvise at det ikke er plass for kommersielle dronefirma som kan tilby 
tjenester innenfor et RO1 segment, men da vi antar at kommersielle aktører fort kvalifiserer seg 
til å også kunne operere i RO2 klassen, er det naturlig å anta at potensiale for 
næringsutvikling/kommersielle firma ligger her. Vi ser imidlertid ikke noe umiddelbart behov for 
RO3 operasjoner i forbindelse med utmarksnæringene.

Siden kostnaden med å kvalifisere seg for RO2 operasjoner er vesentlig, ikke minst i forhold til 
utvikling av operasjonsmanual, danning av organisasjon etc., antar vi at det er mest 
hensiktsmessig om det dannes kommersielle aktører som tar denne jobben, eventuelt at dette 
gjøres innen utmarkslag av en gitt størrelse. Kostnaden med RO2 godkjenning skal tross alt 
fordeles på endel flytimer for at det skal bli lønnsomt. Et alternativ er å bygge et nettverk f.eks. 
beitelag som står som ansvarlig operatør der medlemmer operer under det regimet  og 
operasjonsmanualen. (administrativ leder, operativ leder, teknisk leder, kvalitets leder, 
utdanningsansvarig er roller som må fylles innen organisasjonen, dog kan en person ha flere 
roller). Dette vil være et rammeverk hvor interesserte medlemmer da kan selv operere under.

Vi har ikke gjort noen kommersielle vurderinger mhp. tjenesteleverandører eller undersøkt 
betalingsvillighet for flytimer hos utmarksaktørene, da dette er utenfor kjernekompetansen til 
prosjektgruppen. Normalt ligger kommersielle operatører på en time kost på rundt 800 -1000 
kroner per time inkludert tiltransport, avhengig av utstyr. Typisk flytid på dagens kommersielle 
systemer er 15-25 minutter mellom hvert batteribytte.
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Logistikk og handtering av sau 

Tronslien gård 

Tronslien gård ligger i Alvdal, Nord-Østerdalen.  Her driver vi med lammekjøttproduksjon på 

vel 420 v.f sau. Rasen er NKS, noen Suffolk og Texel. Middel lammedato 8. mai, fjellsending 

fra 10. juni.  Sanking fra 10. sept.  Gårdens sæter og sommerbeite ligger i Einunndale.  

Sauene blir transportert med dyrebil til og fra Sætra.  

Startet å forpakte Tronslien gården i 1996, da med melkeproduksjon og sau. Avviklet 

melkeproduksjon i -98. Har økt antall v.f. sau fram til i dag.  

Involverte i drifta i dag er Jo Agnar Hansen, Karin Mattson, Jo Emil Hansen og lammehjelp 

Johanna N. Johanson.  Andre viktige hjelpere er gjeterhundene.  Vi har til sammen ca. 16 

gjeterhunder.  

Etter hvert som sauetallet økte måtte vi tenke mere på logistikk og saueflyt. I det gamle 

fjøset var sauen fordelt på 4 avdelinger med ute og inne foring. Dette fungerte 

tilfredsstillende om vinteren. Etter fostertelling startet utfordringene med logistikk og 

saueflyt. Etter at første halvdel av sauene hadde lammet begynte det å bli tendens til kaos.. 

Vi hadde sau i alle hus, med mye provisoriske løsninger. Dette var meget arbeidskrevende.  

Årene med fine tørre forhold i mai var uteområdene fine, men vi har også opplevd sludd og 

sne i midten av mai.  
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Erfaring/system 

Vi investerte tidlig i sorteringsanlegg og lettgrinder fra Knarrhult. Dette var til meget sort 

hjelp i alle sesonger med sauen. Vi tilegnet oss kunnskap om hva som fungerte og ikke. Det 

var ikke alle ganger vi var helt enige om hvorfor sauen ikke ville gå inn i renna, eller hvem 

som sto i veien.  Skilling, sortering og registrering av sau er en god samlivstest. I ettertid er 

det lett å flire og le av det, men i stundens alvor er det ikke kult. Viktigeste erfaring med 

sorteringsrenna var at dess flere ganger sau og lam ble kjørt gjennom, dess bedre gikk det. 

Etter hvert ble renna stående på samme plass hele tiden. Dette førte til at sauen lærte hva 

som skulle hende, og de begynte å søke renna nesten uten bruk av hund.  
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Gjeterhund 

Gjeterhundene er et nødvendig verktøy for å få sauen til å gå i riktig retning.  Her er det 

meget viktig med godt trente hunder som sauen får tillit til.  Tillit får sauen ved gjentatte 

ganger bli flyttet god gjeterhund. Den optimale hunden er den som har mot til å ikke stresse 

i arbeid men styrke nok til å flytte sauen. Når det gjelder bruk av gjeterhund inne i fjøset 

krever dette enda mere av hunden i form av ro, grunnet mindre plass.  

Planlegging 

I en hver arbeidsoperasjon erfarer vi at god planlegging er viktig. Spesielt dersom vi er flere 

som jobber sammen. Vi går gjennom hva vi skal gjøre, hvor sauen kommer fra, hva skal skje i 

sorteringsrenna og hvor den skal etterpå. Fordeler arbeidsoppgaver og sørger for at vi har 

nødvendig utstyr tilgjengelig til jobben. Kommunikasjon mellom alle som deltar på jobben er 

viktig, her har vi enda noe å gå på… 
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Nytt fjøs 

I planlegging av det nye fjøset gikk vi gjennom alle hendelsene i saueåret. Paring, 

fostertelling, klipping, sortering, lamming, fjellsending, registrering etter sanking. Vi reiste 

rundt å så på flere fjøs noe som var til sort hjelp. Til slutt satt vi igjen med en skisse som vi 

mente ville fungere for sauen og oss. Vi vil vise bilder og skisser av dette. 
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Sesongene 

Her vil vi vise bilder og film fra vår drift 

Takk for at dere ville komme og høre på oss 

Karin og Jo Agnar  
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06.01.2017

Erfaringer med 
kraftforstasjon til 
sau.
Per Johan Lyse

Lyse

Familie på 5

215 vinter fora sau

Bygde om løa i 2013

2 stk kraftforstasjoner 

Plass til 160 sau i 
nybygget
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06.01.2017

Fordeler bygg 

� Plass til mange sau pr kvadratmeter bygg. 
Reiner en kvadrat per sau.

� Fleksibelt, lett å sette opp lettgrinder ved 
behov.

� Lett å sette opp løsning for veging og 
skilling.

Driften gjennom året
� Ved innsett:

� Lære dyra å gå i automaten.

� Tilpasse kraftfortildelinga til hvert enkelt dyr.

� Holde oversikt over hvilke dyr som er i 
bygget.

� Påse at alle dyr har elektronisk merke, og at 
det er i venstre øre

� Sjekke at automaten gir riktig kraftfor 
mengde.
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06.01.2017

� Vinter:

� Påse at alle dyra eter tildelt kraftfor 
mengde, sjekke rapporter

� Sjekke at automaten virker jevnlig

� Holde rent «røret» der kraftforet detter ned

� Fjerne dyr som lager seg uvaner

� Følge med på holdet til det enkelte individ

� Justere kraftfor mengde etter foster tellinga
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06.01.2017

Sauen har klart å 
åpne utgangsporten
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06.01.2017

To dyr inne samtidig. 
Påsett lamma kan 
være en utfordring
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06.01.2017

� Vår:

� Holde oversikt over hvilke dyr som er i 
garden til en hver tid.

� Justere kraftfor mengde etter hvert som 
dyra lammer

� Fjerne sauer som er for lam tunge

Erfaringer
� Ikke alle dyr lærer å gå i automaten. 
Vanskeligere med spælsauene enn NKS. 
De yngre dyra er lettere til å få til å gå. 

� Var en del arbeid å få dyra til å ete det 
første året. Lettere neste år, da det bare 
er påsettet en trenger å lære opp.

� Sette opp lettgrinder slik at alle dyra må 
gå gjennom automaten
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06.01.2017

� Fint med stor garde viss en slipper væren. 
Vi har fra 60 til 80 sau i hver garde.

� Litt større utfordring viss en leier væren 
som vi gjør.

� Veldig rolig miljø på vinterstid. 

� Forbinder ikke meg med foring.

�Må ha daglig tilsyn

�Må sjekke kraftfor rapporten jevnlig

� I å med at en går i garden blant sauene, 
blir dyra rolige

� Automatene har ruslet og godt uten større 
vedlikehold til nå (3 sesonger)

Lamming
� Reduserer antallet sau i hver binge, Tar vekk 
de mest lamm tunge, de har også en 
utfordring ved islandshekken.

� Bruker små garder langs veggene til 
lammingsgarder.

� Slipper ut sauene som har lamma etter 2 til 3 
dager.

� Utfordring ved å slippe ut sauer med 3 lam og 
mer.

� Utfordring viss en har lang inne foring.
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06.01.2017

� Avhengig av jevnlig tilsyn for at en skal 
være sikker på at sauene ikke blander de 
nyfødde lamma.

� Lite problem med at lamma drikker av feil 
mor.

� Lamma blir «robuste» ved utslepp.

� Virker som at sauen melker mer.

�God tilvekst

� Stor garde gir god plass for lamma å 
utfolde seg på.

35



06.01.2017

Oppsummering
� Har minket arbeidsforbruket vårt med 1 time til 
dagen på vinterstid, selv om vi har øket 
sauetallet.

� Etter min mening er det en rimelig måte å 
bygge på, da en får utnyttet hele bygg 
arealet.

� Trenger ikke følge de tradisjonelle fjøstidene.

� Passer godt som et påbygg. Ved et rent 
«Kraftforstasjon hus», må en legge inn garder 
som en kan ha værer og andre dyr i. 

� Kan ikke reise vekk i helga uten avløser.

� Passer ikke «alle» besetninger.

� Virker som at dyra liker seg bedre i store 
garder enn i små.
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06.01.2017

Takk for meg
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Lammekjøtt og ull på norske ressursar 
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Grovfôrkostnad på sauebruk

Harald Pedersen

Tveit Regnskap AS

LAM 2017 

Stavanger 4. februar

1

2
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Agenda

• Hvordan definerer vi grovfôrkostnad ?

• Hvorfor fokusere på grovfôrkostnad ?

• Maskinkostnad

• Eksempel

• Rundballing eller tårnsilo

4
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Definisjon maskinkostnad/grovfôrkostnad

• Variable:

– Frø

– Gjødsel og kalk

– Sprøytemidler

– Ensileringsmidler

• Faste:

– Vedlikehold

– Forsikring

– Drivstoff

– Avskriving/leasing

– Maskinleie

– Småkjøp

5

Definisjon maskinkostnad/grovfôrkostnad

• Hvordan måle grovfôrkostnad:

– Variable og faste

• Pr. dekar

• Pr. Fem

• Pr. produsert eining (liter, dyr, kg osb. )

6
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Hvorfor fokus på grovfôrkostnad?

7

Hvorfor fokus på grovfôrkostnad?

• Vesentleg del av kostnaden i grovfôrbaserte produksjoner

• Stor variasjon mellom bruk

• Grovfôrkostnader kontra kraftfôr?

• Eie eller leie maskiner?

• Produsere eget grovfôr eller kjøpe?

– Kostnad produsere eget grovfôr kontra levert bak fjosen?

8
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Gjennomsnitt dekningsbidrag sau i Tveit 

Fôrkostand er 70% ! av variable kostnader

9

Hvordan analysere grovfôrkostnad?

• Hovudfokus; må vera raskt, enkelt og pålitelig

• Tveit har egenutviklet Excel-modell for analyse

– Kjørt analyser siden 1990-tallet

• Tar utgangspunkt i skatteregnskapet

– Ikke driftsregnskap i Duett

– Grunnregel skattemessig avskriving

– Mulig å omarbeide avskriving m.m. i modell

• Regner maskinkostnad på innhøstet fôr (ikke beite)

10
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Grovfôrkostnad pr. Fem

11

Grovforkostnad

• 1 fôrenhet (Fem) = 1 kg kraftfôr

• 2014: Grovfor pr. Fem inkl. maskiner kr 0,98 + 3,70 = 4,68

• 2015: Grovfor pr. Fem inkl. maskiner kr 1,03 + 4,28 = 5,31 !

• Kraftfor formel sau bulk koster kr 3,66 + frakt = kr 4

• Kraftfor formel sau 700 kg storsekk koster kr 4,36 + frakt

12
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Statistikk grovfôr/maskinkostnad

• Snitt variable grovfôr kostnader stabile:

– 2005: 0,72 kr/Fem

– 2015: 1,03 kr/Fem

• Snitt faste kostnader/maskinkostnader aukande:

– 2005: 3,02 kr/Fem

– 2015: 4,28 kr/Fem

– Stor variasjon

• Små bruk; total grovfôrkostnad over kraftfôrpris…

• Viktig å vurdere dekk/diesel opp mot leveranse bak fjos

13

Grovfôrkostnad

Grovfôret blir dyrt med: 

• Stor og dyr maskinpark

• Mange små teiger

• Leiejord

• Innkjøpt fôr med transportkostnad

14
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Grovfôrkostnad

• Hva er prisen for innkjøpt grovfôr levert bak fjosen ?
– Tilgang, kvalitet

– Evt. avtale med selger?

• Hva koster egenprodusert grovfôr?
– Frø, kalk, gjødsel

– Maskinkostnader omlegging og høsting

– Transportkostnad silo og skit

– Pris på leiejord kontra arealtilskuddet

– Tilstand grøfter

– Tid ? Alternativ bruk av tiden ?

15

Leiejord

Vurdèr:

• Avstand fra hjemgården

• Pris (penger, gaver, arbeid/hjelp…)

• Tilstand

• Utleier

• Har du tid ?

• Evt. kjøp av grovfôr

• Arealtilskudd

16
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Eksempel

• Sauebonde med egen jord

• Variable kostnader (Tveit snitt i 2015) kr 1,03 pr. Fem

• Leier rundballepressing kr 200 + mva pr. rundballe

• 150 Fem pr. rundballe, kr 1,33 pr FEM

• Total kostnad pr FEM 2,36

17

Eksempel NB !

• Må ha egnet traktor og en del redskaperredskaper til
rundballetransport, gjødselhåndtering, jordbearbeiding

• Kostnad til diesel, forsikring vedlikehold osv.

• Evt. leie tjenester

• Kostnad pr. Fem til dette ?

• 4,28 minus 1,33 = 2,95 ?

18
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Sauebruk med 200 vfs.

19

Valg av ensileringsmetode

Rundballing:

• Mest aktuelt å leie tjenesten

• Ingen investering

• Ikke klargjøring og vedlikehold

• «Kjøper seg fri»
(følger mann med utstyret)

• Tilbys tjenesten?

• Frosne baller?

• Lettvint ved utefôring

• Tid ved transport av baller?

Tårnsilo:

• Bruk av eksisterende
anlegg/utstyr

• Nybygg ? Større bruk!

• Tidkrevende i slåtten

• NB! Verdsettelse av egen tid?

• Alt innendørs om vinteren

• Sertifisering av siloheis

20
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Konklusjon grovfôrkostnad

• Variable kostnader er stabile

• Faste kostnader / MASKINKOSTNAD varierer stort

• Leie rundballing evt. bruk av eksiterende siloanlegg

• Stordriftsfordeler

• Høstetidspunkt / kvalitet

21

Takk for meg 

Harald Pedersen

Tlf 98253911

E-post: harald-p@tveit.no

www.tveit.no
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Kg kraftfôr per kg kjøtt! 
Nytt produksjonsmål for saueholdet. 
Av Finn Avdem, fagsjef småfe Nortura og Stig-Runar Størdal, rådgiver småfe, Nortura 

Det vil i 2017 bli lansert et nytt produksjonsmål i sauekontrollen som heter "kg kraftfôr per kg 

kjøtt". Produksjonsmålet skal gi sauebrukerne, på en enkel måte, oversikt over eget kraftfôrbruk. 

Et slikt produksjonsmål vil også være et nyttig verktøy i forbindelse med rådgiving. Storsamfunnets 

ønske om oversikt over saueholdets bruk av fôrmidler, vil også bli ivaretatt.  

Produksjonsmål 
I norsk sauehold har vi stort fokus på å ha gode mål for god produksjon. Nortura har ROS-analysen, 
som måler utvikling i slaktkvalitet og inntekter (per kg og dyr). De som er medlemmer i 
Sauekontrollen får i tillegg andre produksjonsmål, blant annet lam per sau, tilvekstrapporter, 
lammetap, m.m. En god produksjon er en forutsetning for god økonomi. Lammet betaler godt for 
god produksjon fordi kjøttprisen generelt er høy, og kvalitetsbetaling gjør at den som produserer god 
slaktekvalitet får best pris. Mange av de statlige tilskuddene er per kg eller per lam og rigget slik at 
det må ei minstevekt eller minstekvalitet til, for å få tilskuddet. God produksjon er derfor også viktig 
for den delen av inntekta til sauebonden som kommer fra felleskapet. Gode måltall for produksjon 
skal vi derfor ha framover også. 

Vi vil likevel stille spørsmål ved om det for sauenæringa også er viktig med måltall for hvordan 
produksjonen foregår. På lammekongressen starter vi denne bolken med et innlegg om hva som 
kjennetegner bruk med rimelig og dyrt grovfôr. Grovfôrprisen er et viktig måltall som alle bør ha et 
forhold til. 

I dette innlegget skal vi ta for oss et produksjonsmål som heter «kg kraftfôr per kg kjøtt». 

Hvorfor er det viktig å vite "kg kraftfôr per kg kjøtt"? 

Landbrukspolitikk 
Team småfe i Nortura får ofte spørsmål om hvor mye kraftfôr som brukes for å produsere 1 kg 
lammekjøtt. Spørsmålet kommer fra forbrukere, sauebøndene sjøl og myndighetene. Det dreier seg 
ofte om argumenter for å støtte sauenæringa. Sauebonden henter en stor andel av sin inntekt (over 
50 %) fra overføringer fra Staten. I det ligger en bekreftelse på at sauehold er ei viktig samfunnsnyttig 
næring. Det betyr også at samfunnet vil ha interesser i hvordan saueholdet drives. Blant annet om 
den næringa sauen får, er med på å tjene samfunnsinteresser som åpne kulturlandskap, spredt 
bosetting, m.m. Det hevdes også, gjerne med henvisning til faglige tester, at lam fôret med gras, har 
mer gunstig sammensetning av fettsyrer, enn lam fôret med mye kraftfôr.  

Så er det argumentert med at sau (og andre drøvtyggere) kan omdanne gras og andre vekster, som 
er ufordøyelig for mennesker, til menneskeføde i form av kjøtt. I tillegg kan man fra sauen også bruke 
ull, skinn (og andre produkter). Hvis det viser seg at man bruker like mye, eller mer kraftfôr for å 
produsere lamme- og sauekjøtt, enn å produsere f.eks. svinekjøtt eller kylling, så kan det 
argumenteres med at det da vil være mer ressursvennlig å produsere svinekjøtt eller kylling.  

I tillegg har vi metanproblematikken i klimadebatten, men den går vi ikke inn på her. 
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Så hvor mye kraftfôr eter norske sauer? Svaret er, noe beskjemmende; vi vet ikke. Iallfall ikke 
nøyaktig. Det er heller ingen andre som vet helt nøyaktig. Det er gjort beregninger fra andre, med 
ulikt resultat. 

Forsker Ola Flaten i NIBIO og Odd Magne Harstad, NMBU, har beregnet at det brukes 2,1 kg kraftfôr 
per kg kjøtt. En annen forsker i NIBIO, Arne Grønlund, har beregnet at det går med 4,1 kg kraftfôr per 
kg kjøtt fra drøvtyggere. Her er det da ikke skilt mellom sau/lam og andre drøvtyggere. Handbok for 
driftsplanlegging forutsetter 2,1 kg kraftfôr per kg kjøtt i sine kalkyler. Ut fra de erfaringer vi har i 
Nortura Team småfe, tror vi nok at Flaten og Harstad er nærmest virkeligheten. 

Vi tror at for å være troverdig i samfunnsdebatten, men også for å kunne drive god rådgiving til 
enkeltbrukere, vil være viktig at vi får eksakte mål for hvor mye kraftfôr som brukes.  

Økt fokus på god grovfôrkvalitet 
Det bør også være interessant for den enkelte bruker å vite hvordan eget kraftfôrforbruk ligger. Vi 

som har vært rådgivere for sauebonden, kjenner etter hvert "kundene" våre godt: Sauebonden er 

lærevillig, flink til å ta markedssignal, flink til å samarbeide og dele kunnskap med gode kolleger, og 

ikke minst, mange har et utstrakt konkurranseinstinkt! Vi er derfor sikre på at dersom vi lager et godt 

måltall for kg kraftfôr/kg kjøtt i Sauekontrollen, så vil dette øke interessen for å produsere godt 

grovfôr og gode beite.  

Derfor kommer Sauekontrollen i løpet av 2017, etter initiativ fra Nortura, til å lansere muligheten for 
å registrere kraftfôr. For å gjøre dette må man ha oversikt over innkjøpt mengde kraftfôr gjennom 
året. For å få nøyaktig forbruk, må man dessuten vite mengden kraftfôr på lager ved årets start og 
slutt. Hvis mengde kraftfôr legges inn ved bilagsføringa i regnskapet, så er det enkelt å ha oversikt 
over kraftfôrforbruket og legge dette inn i Sauekontrollen. Videre må man for å få kg kraftfôr per kg 
kjøtt, ha med seg antall kg slaktet gjennom året og dyretallet ved årets begynnelse og slutt. Disse 
måltallene kommer automatisk fram hvis man holder sauekontrollen oppdatert. 

Hvorfor bruker vi kraftfôr? 
Det er egentlig et spørsmål om energi og protein. Det handler om at sauen skal få tilstrekkelig fôring, 
slik at den skal produsere det vi krever av sauen. 

Typisk eksempler når vi bruker kraftfôr er: 
- Flushing i forbindelse med parring
- Søyer og påsettlam gjennom vinteren
- Høgdrektighet
- Lamming til beiteslipp
- Sluttfôring av lam om høsten
- Overskuddslam (kopplam)

Vi vil presisere at man ikke bør gå ned på/kutte ut kraftfôr, ut fra en tankegang om at «vi skal ikke 
bruke kraftfôr, uansett». Sauene, spesielt i høgdrektigheta og etter lamming, må få tilgang til 
tilstrekkelig næring. Det er både dårlig økonomi og dårlig dyrevelferd å underfôre dyra i tida før og 
etter lamming. Det kan være vanskelig å dekke sauenes energibehov uten bruk av kraftfôr om våren. 
Mindre bruk av kraftfôr vil derfor kreve et bedre grovfôr, eventuelt andre produksjonsmessige 
tiltak. 
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Økonomi for enkeltbrukeren 
Produksjon av godt grovfôr og beite krever arbeid og kunnskap. Sammen med fornuftig 

mekanisering, blir grovfôrprisen lågere enn kraftfôrprisen. En stor andel grovfôr og beite i fôret til 

sauen, er da med å gi høyere arbeidsinntekt til sauebonden. Et eksempel her kan være sluttfôring av 

lam på gode beite sammenligna med sluttfôring på kraftfôr og innhøsta grovfôr.  

Fôrkostnaden med å sluttfôre 30 lam fra 35 til 45 kg kan se slik ut: 

Sluttfôring 30 lam sluttfôres fra 35-45 kg 

Fem kraftfôr/grovfôr kr/Fem 
Fôrkostnad 

i kroner 

Grovfôr 416 2,3 956 

Kraftfôr 736 4,1 3 016 

Sum 3 973 

Fem beite kr/Fem 
Fôrkostnad 
I kroner 

Raigras/håbeite 1182  1,3 1 537 

Forskjell 2 436 

I dette eksemplet har sauebonden ca kr 2 500 for å lage et godt haustbeite til de 30 lamma. Ikke all 

verden kanskje, men det er mange slike regnestykker som skal være med å gi en brukbar 

arbeidsinntekt til sauebonden.  

Eksempler beregnet med Nortura sauefôring 
I Nortura har vi et fôrplanleggingsverktøy, Nortura Sauefôring. Dette er et regneark som kan lastes 

ned fra Småfesidene på Medlemsportalen.  Vi har omarbeidet dette regnearket og gjort noen 

beregninger på hvordan ulike tiltak kan påvirke det nye måltallet "kg kraftfôr/kg kjøtt". 

Utgangspunktet er gården til Nora Tura, hvor det er en besetning på 160 søyer og 60 påsettlam. 

Sauekontrollen viser følgende tall: 
2,2 levendefødte lam per voksen søye og 1,7 lam per påsettlam 

Det er 15% lammetap, dvs 297 slaktelam eller 1,5 slaktelam per sau. Middel slaktevekt på lam er 19 

kg. Graset høstes delvis ved full skyting (0,78 FEm/kg TS), men noe førsteslått høstes litt tidligere 

(0,85 FEm/kg ts).  Surfôret av det tidligst høsta graset blir brukt fra lamming til beiteslipp som varer i 

ca 20 dager. Vårbeiteperioden varer i ca 30 dager.  Som hovedregel tar ikke Nora fra overskuddslam, 

men lar søyene gå med lamma sine på sommerbeite. 200 av slaktelamma blir derfor satt på 

sluttfôring; ca en måned på grovfôr og kraftfôr. Nora har da dette fôrregneskapet (vi regner 1 FEm 

kraftfôr = 1 kg kraftfôr): 

FEm grovfôr/beite Kg kraftfôr 

Totalt pr sau Totalt pr sau Slaktelam pr sau Kg kjøtt pr sau kg kraftfôr pr kg kjøtt 

71958 360 24514 123 1,5 37,5 3,27 

Nora synes at kraftfôrforbruket er for høyt prøver ut ulike tiltak for å redusere kraftfôrforbruket. 
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1) Tidligere høsting av grovfôret

Et alternativ er at Nora høster graset tidligere slik at grovfôret kan dekke en større del av fôrbehovet. 

Dersom hovedtyngden av grovfôret høstes ved 0,85 Fem/kg ts og lammingsfôret ved 0,93 Fem/kg TS 

ser fôrregnskapet slik ut:  

FEm grovfôr/beite Kg kraftfôr 

Slaktelam pr sau 

Virkning: 

Totalt pr sau Totalt pr sau Kg kjøtt pr sau Kg kraftfôr pr kg kjøtt 

84715 424 15061 75 1,5 37,5 2,01 -1,3

Vi ser at dette tiltaket reduserer kraftfôrforbruket betydelig, men at Nora må høste mer grovfôr. 

Enten må Nora få tak i tilleggsareal, eller bli en dyktigere grovfôrprodusent slik at avlingene økes med 

snaut 20%.  

2) Sluttfôring på kvalitetsbeite

Nora synes det går mye kraftfôr til å sluttfôre lam. Et alternativ er å sluttfôre lamma på raigras- og 

håbeite. Da vil fôrregnskapet se slik ut:  

FEm grovfôr/beite Kg kraftfôr Virkning 

Totalt pr sau Totalt pr sau Slaktelam pr sau Kg kjøtt pr sau Kg kraftfôr pr kg kjøtt 

77447 387 19072 95 1,5 37,5 2,54 -0,7

Dette tiltaket vil også redusere kraftfôrbehovet betydelig. Nora må da legge arbeid i å lage et godt 

høstbeite. Siden raigras ikke overvintrer de fleste steder i Norge, vil arealet med raigras ikke kunne 

brukes til vårbeite. På den andre sida vil et år med raigras være positivt med tanke på 

ugrasbekjemping, bruk av husdyrgjødsel og meravling åra etter.  

3) Seinere lamming

Etter lamming er fôrbehovet stort. Dette fôrbehovet kan for en stor del dekkes av grovfôr dersom 

søya slippes på vårbeite. Nora ønsker derfor å vurdere utslaget ved å utsette paringa 14 dager, slik at 

innefôringsperioden blir ca ei uke. Da vil fôrregnskapet se slik ut:  

FEm grovfôr/beite Kg kraftfôr Virkning 

Totalt pr sau Totalt pr sau Slaktelam pr sau Kg kjøtt pr sau Kg kraftfôr pr kg kjøtt 

70388 352 21505 108 1,5 37,5 2,87 -0,4

Dette tiltaket påvirker også kraftfôrforbruket betydelig, men før det gjennomføres må Nora vurdere 

følgene av å utsette lammingstidspunktet. Dersom slaktetidspunktet skal være som i dag, må den 

daglige tilveksten fra fødsel til slakt økes. Lam som slippes i utmark skal være robuste og tåle 

utfordringene med utmarksbeiting. Lammingstidspunktet må også vurderes ut ifra det.  

4) Alle søyer går med maks to lam og alle åringer med maks ett lam på utmarksbeite

Nora ønsker å vurdere kjøp av mjølkeautomat til overskuddslam og ta fra et lam fra alle trillingsett 

fra voksne søyer og et lam fra alle tvillingsett fra påsettlamma. I overkant av 70 lam vil da bli fôra opp 

som overskuddslam. Disse trenger 141 FEm med mjølkeerstatning og kraftfôr i tillegg til grovfôr. Hun 

regner med at alle søyene vil være i bedre hold når de kommer fra utmarksbeite fordi de har gått 

med færre lam, og derfor trenger de bare vedlikeholdsfôring etter innsett. Nora regner også med at 

bare 50 av slaktelamma trenger sluttfôring når det går færre lam med søyene. Da ser fôrregnskapet 

slik ut:  
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FEm grovfôr/beite  Kg kraftfôr 
Virkning 

Totalt pr sau Totalt pr sau Slaktelam pr sau Kg kjøtt pr sau Kg kraftfôr pr kg kjøtt 

72332 362 22781 120 1,5  37,5   3,0 -0,3

5) Lavere lammetall

Hvordan vil kraftfôrforbruket per kg kjøtt bli påvirket av en lavere produksjon? Nora ønsker derfor en 

vurdering av hva som skjer med kraftfôrforbruket dersom produksjonen reduseres ved å fôre og avle 

for et lågere lammetall. Dersom de voksne sauene i snitt får to lam og åringene ett lam, ser 

fôrregnskapet slik ut: 

Vi ser her at redusert produksjon også fører til litt lågere kraftfôrforbruk pr kg kjøtt fordi 

kraftfôrbehovet går ned med 45 kg pr sau.  

Ved å redusere produksjonen går en selvfølgelig glipp av inntektsmuligheter. Vi regna litt på 

økonomien med å fôre opp overskuddslam i 2016. Her kom vi fram til ca kr 700 pr overskuddslam i et 

kraftfôrbasert oppdrett, eller snaut kr 50 000 i reduserte inntektsmuligheter dersom Nora har 

samme lammetallet som i eksempel 4, men tok jobben med å fôre opp 70 overskuddslam.  

Økonomi med bedre grovfôrkvalitet 
Økonomien ved å dekke en større andel av fôrbehovet til sauen med godt grovfôr, kommer an på 

hvilken grovfôr- og kraftfôrpris en har. Kraftfôrprisen vil variere med frakt, emballasje, kvantum en 

kjøper osv. Prisen pr FEm ligger kanskje rundt kr 4 per kg.  I et tidligere innlegg i dag har vi hørt om 

hva som kjennetegner sauebruk med dyrt og rimelig grovfôr. I Nortura sin standard dekningsbidrag-

oppsett tar vi utgangspunkt i prisen på en FEm rundballesurfôr, der en sauebonde leier pressing og 

pakking. Vi har beregnet denne prisen til kr 2,30 pr FEm. Sauen høster også mye av grovfôret som 

beite, som er et rimeligere grovfôr, fordi det ikke skal konserveres eller fraktes. Dersom vi regner en 

middels grovfôrenhet til å koste 1,90, så har en igjen kr 2,10 per FEm kraftfôr som blir erstattet av 

godt grovfôr. Sparer en 50 kg kraftfôr per sau, betyr det 100 kr ekstra per sau til å betale regninger 

med.  

En annen side av dette regnestykket er at drøvtyggervomma først og fremst er konstruert for å 

fordøye grovfôr. Det betyr at dersom sauen skal produsere godt, er den avhengig av god 

grovfôrkvalitet.  

Konklusjon 
Måltallet "Kg kraftfôr pr kg kjøtt" i Sauekontrollen skal først og fremst være et mål for sauebonden 

på hvordan produksjonen foregår, og en stimulans til å produsere godt grovfôr og bedre egen 

økonomi.  

Dersom mange rapporterer inn kraftfôrforbruket sitt, så vil det også gi et godt bilde på hvordan 

virkeligheten er når det gjelder kraftfôrforbruket i norsk sauehold.  

Forbrukeren kjøper lam først og fremst fordi det godt.  Ved å kunne vise til et moderat 

kraftfôrforbruk pr kg kjøtt, gir vi kundene våre enda et argument for å kjøpe mer lam. 

FEm grovfôr/beite FEm kraftfôr Virkning 

Totalt pr sau Totalt 
pr 
sau 

Slaktelam pr 
sau Kg kjøtt pr sau 

Kg kraftfôr pr kg 
kjøtt 

69747 349 15519 78 1,2 31,5 2,47 -0,8
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Kor norsk kan 
kraftfôret bli?

Leidulf Nordang

Felleskjøpet Fôrutvikling

Kraftfôr til sau

• Kraftfôr er eit viktig driftsmiddel i moderne sauehald

• Fyller ut manglar ved grovfôret
• Protein
• Energikonsentrasjon
• Mineral og vitamin (husk mineralblanding dersom mindre enn 0,5 kg)

• Hjelper til å utnytte dei lokale ressursane i inn- og utmark

• Bidrar til å heve kvaliteten på norsk lammekjøt

• Gir økonomi for sauehaldaren

• Men: «Lamma skal vekse med groren»

2
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Utnytting av norske ressursar er eit mål for NSG

3

Det har vore stor fokus på importert kraftfôr

4

56



06.01.2017

Kraftfôr til sau

• Eigne sortar kraftfôr til sau først og fremst på grunn av
koparinnhaldet

• Ulike krav til kraftfôret etter bruken
- Drektige søyer

- Søyer kring lamming

- Sluttfôring av lam etter beiteperioden

- Oppfôring av kopplam

5

Om kopar-problemet

6

Sau har mykje meir effektivt opptak av 
kopar enn storfe

Molybden og svovel påverkar opptaket 
av kopar

Det er ikkje tillatt å gje meir enn 15 mg 
kopar per kg tørrstoff i rasjonen

I store delar av landet er det risiko for 
koparforgiftning

Sørlandet og Lofoten/Vesterålen er 
unntak, her kan det oppstå koparmangel

Koparinnhald i lammelever
Etter Sivertsen 2008
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Sjølvforsyningsgrada av fôr i Norge er høgare 
enn mange trur

Kilde: Landbruks- og matdepartementet

34 %

19 %

45 %

2 %

Hausta grovfôr Beite Kraftfôr Anna fôr Norsk Importert

20-23%

77-80%

Etter fôrtype Etter opphav

Det meste av karbohydratfôret en norsk
Til drøvtyggarar er alle protein- og feittråvarer 
importert 

8
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Soyamjøl og rapskake/-mjøl er dei viktigaste 
proteinråvarene

9

Fiskemjøl og 
fiskeensilasje er ikkje 
tillatt til drøvtyggarar

«Anna protein» er 
potetprotein, 
åkerbønner og 
mjølkeprodukt

Rapskake og –mjøl har auka sterkt dei siste 18 åra, 
og er no klart viktigaste proteinvara til drøvtyggarar

10

For 18 år sidan var dei 
norske proteinfôrmidla 
fiskemjøl, fiskeensilasje 
og kjøtbeinmjøl viktige 
proteinråvarer

Desse er no heilt ute 
av drøvtyggarfôret
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Importen av karbohydratfôr er kvoteregulert
Kvotene varierer med til tilgangen av norsk korn
Med få unntak har vi brukt alt det norske kornet

11

I 2004 og 2015 
vart det 
overlagra
norsk korn til 
året etter

Også for 2016 
ligg det an til 
overlagring

Fagleg minimumsimport

• I reguleringa av kornmarknaden er det innrømma ein viss
naudsynt import av karbohydrat
- Melasse for smak og pelletskvalitet

- Betepulp til kraftfôr for intensiv fôring (høge ytingar, kalv, lam)

- Mais til fjørfe og høgtytande kyr

- Kveite til kylling (når det er lite norsk fôrkveite)

- Korn til gris og hest når det er mykje mykotoksin i norsk korn

• Feitt og proteinråvarer er ikkje kvoteregulert

12
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Kva vert importert?
I 2014 vart det importert 372 903 tonn karbohydratfôr

13

Dei viktigaste råvarene:
1. Betepulp
2. Mais
3. Kveite
4. Melasse

Oppsummering råvarer 

• Vi brukar alt norsk korn som er tilgjengeleg (med nokre unntak)
- Først og fremst bygg og havre

• I tillegg trengst det ein del karbohydrat av anna slag
- Import av melasse, betepulp, mais

• Det finst ikkje norske proteinråvarer i volum av betydning
- Import av først og fremst raps og soya

• Feittråvarer vert brukt i små mengder
- Import av oljefrø og vegetabilsk feitt (for eksempel tørrfeitt)

• Mineral og vitamin blir importert (med unntak av kalksteinsmjøl)
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Godt grovfôr vil auke andelen norsk fôr

• Tidleg slått fôr har høgare innhald av protein og energi
- Men det vil gje lågare avlingar

• Godt konservert fôr har høgare innhald av AAT
- Fortørking

- Nok ensileringsmiddel

• Godt konservert grovfôr har gjerne 10 -15 gram meir AAT / kg
TS enn direktehausta surfôr med lite ensileringsmiddel

• Spar det beste grovfôret til lammetida!

15

Meir sukker og mindre syrer

AAT i grovfôret varierer meir enn vi trudde 
tidlegare!

16

Eigenskap Verknad Forklaring

Råprotein + Høgare mengde protein vil gje høgare AAT 
(ved lik nedbryting)

Løyseleg råprotein -
Meir løyseleg protein gir mindre fôrprotein til 
tarmen

Fordøyelegheit +
Gir meir energi til vommikrobane og dermed 
meir proteinproduksjon i vomma

Sukker + Sukker gir meir mikrobeprotein

Gjæringsprodukt -
Mykje syrer i surfôret gir mindre 
mikrobeprotein

62



06.01.2017

Kva treng sauen i kraftfôret?

• Energi
- Stivelse er den viktaste energikjelda i kraftfôret

- Ved store kraftfôrmengder kan det verte for mykje stivelse i rasjonen
• Fordøyelege fiber, feitt eller seint nedbrytbar stivelse

• Protein
- Stort behov for protein tidleg i mjølkeperioden

- Små lam treng mykje protein for å vekse

- For å justere innhaldet i grovfôret

• Mineral

• Vitamin

17

Aktuelle kraftfôrtypar til sau

Norsk 
andel, %

Protein-
råvare,%

Norske
karbohydrat %

FORMEL Sau 67 23 93

FORMEL Sau Ekstra 47 31 78

FORMEL Sau Intensiv 60 15 73

FORMEL Lam 49 17 65

FORMEL Linnea 82 12 94

FORMEL SuperKarbo 94 1,5 94

FK ProAmmon 98 1,5 100

Natura Drøv Sau 35* 30 50*

18

* Varierer pga liten tilgang på norsk råvare
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Fôring frå innsett til cirka 6 veker før lamming

19

• Aktuelle kraftfôrmengder er frå 0 til 6 hekto kraftfôr

• Mest til livlamma, vaksne søyer kan greie seg på godt grovfôr

• Norske karbohydratkjelder duger godt (+melasse i kraftfôret)

• Livlamma treng noko protein for å sikre tilveksten

• Alle dyra treng tilførsel av mineral og vitamin

Fôring fram mot lamming

• Behovet til fosterproduksjon aukar sterkt dei siste vekene

• Samstundes er evna til grovfôropptak redusert

• Begge sterkt avhengig av tal foster søya ber på

• Kraftfôret må trappast gradvis opp i denne tida

• Kraftfôret bør vere av same slaget som det søyene skal ha etter
lamminga

• Aktuelle kraftfôrmengder til trillingsøye siste vekene før lamming:
- 6-5 veker 0,3 FEm
- 4-3 veker 0,7 FEm
- 2-1 veker 0,9 FEm

20
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Med FORMEL Sau og Sau Ekstra vert det bra 
dekning av AAT og godt vommiljø
SuperKarbo gir for lite AAT og for mykje stivelse
Linnea gir noko lite AAT

Kraftfôrsort
Mengde, 

kg

AAT, 
g/FEM
± norm

Stivelse, 
% av TS

NDF, % 
av TS

FORMEL Sau 1,00 -1 13,4 42

FORMEL Sau Ekstra 0,91 +5 12,3 40

FORMEL SuperKarbo 0,95 -13 21,5 40

FORMEL Linnea 0,97 -8 17,0 41

21

Fôring etter lamming

• Søyer i godt hold kan mobilisere energi, 0,3 – 0,5 FEm /dag

• Dette krev proteinrikt kraftfôr for å dekke AAT-behovet

• Ved lang innefôring bør mobiliseringa reduserast

• Ved sterk fôring etter lamming kan det verte mykje stivelse i
rasjonen
- Lett for å få dårleg vommiljø og blaut avføring

- Avhengig av grovfôret og kor mange gangar kraftfôret vert fôra

22
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Eksempel: Trillingsøye, lammetilvekst 250 g/dag

Kraftfôrtype Kg
Stivelse,

% TS
Kommentar

Norsk andel,
% av TS

SuperKarbo 1,43 21 For lite AAT 98

Linnea 1,46 17 For lite AAT 93

FORMEL Sau 1,57 13 Snau AAT 86

FORMEL Sau Ekstra 1,38 12 God dekning av AAT 78

23

Vedlikehaldsbehov, FEm 0,9

Til mjølkeproduksjon, FEm 2,5

Surfôropptak, FEm 1,5

Holdmobilisering, FEm 0,4

Behov for kraftfôr, FEm 1,5

Eksempel: Trillingsøye, lammetilvekst 250 g/dag

Kraftfôrtype Kg
Stivelse,

% TS
Kommentar

Norsk andel,
% av TS

SuperKarbo 1,64 23 For lite AAT 97

Linnea 1,68 18 Snau AAT-dekning 92

FORMEL Sau 1,73 14 God AAT-dekning 85

FORMEL Sau Ekstra 1,58 13 Rikeleg AAT-dekning 77

24

Vedlikehaldsbehov, FEm 0,9

Til mjølkeproduksjon, FEm 2,5

Surfôropptak, FEm 1,5

Holdmobilisering, FEm 0,2

Behov for kraftfôr, FEm 1,5
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Intensiv fôring av søyer kring lamming

• Ein del sauehaldarar brukar FORMEL Sau Intensiv etter appetitt
rundt lamming

• Dette kraftfôret har relativt lågt innhald av proteinråvarer (15%)

• Kraftfôret kan innehalde mykje havre, havreskal og kveitekli

• Men det er gunstig med ein del betepulp

• Typisk vil ein i dag kome ut med ca. 70 % norsk fôrandel ved
appetittfôring med FORMEL Sau Intensiv

25

Kopplam har vore ein viktig produksjon
I 2015 var over 7 % av lamma i sauekontrollen kopplam

26

Animalia 2016
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Kopplam - overskotslam

• Kraftfôret til små lam må vere proteinrikt

• Skal lamma vekse godt, treng dei mykje og konsentrert fôr

• Aktuelt med appetittfôring av kraftfôr
- Kraftfôret må ha ein avgrensa mengde rask nedbrytbar stivelse

• Kveitekli (norsk, men noko avgrensa tilgang)
• Betepulp og erterskal

• Til dette høver FORMEL Lam (Vår) godt

• Ved godt beite kan ein avgrense kraftfôrmengda og eit meir
vanleg kraftfôr kan høve
- Unngå likevel stivelserike kraftfôrslag!

• Mineralinnhaldet vere tilpassa så ein unngår urinstei n

27

Sluttfôring av smålam

• For 20 år sidan var nesten ein fjerdedel av lamma «blålam»

• No vert det knapt slakta slike lam

• Systematisk sluttfôring er ein viktig faktor

• Beite på hå og raigras eller fôrraps er godt muleg

• Ei rask sluttfôring med mykje kraftfôr er eit godt alternativ

• Ved kraftfôrmengder over 3-4 hekto treng ein eit tilpassa fôr

• FORMEL Lam inneheld ca. 50 % norske råvarer

• Dei importerte råvarene er i stor grad proteinkjelder og betepulp

• Norskandelen kunne vore høgare ved god tilgang på kveitekli

28
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Konklusjon

• Moderne sauehald treng kraftfôr av god kvalitet

• Norske kraftfôrråvarer er stort sett avgrensa til
- Bygg, havre og kveitekli

• Med få unntak har alt det norske kornet blitt brukt opp same året

• Varierande avlingar, artsfordeling, matkornkvalitet og
mykotoksinar kan skape vanskar for kraftfôrproduksjonen

• Sauehaldet treng importerte proteinkjelder, mineral og vitamin

• Intensivt sauehald har stor nytte av eit innslag importerte
karbohydratfôr, som til dømes betepulp

• Sauenæringa må ta vare på det gode omdømet!

29
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Mer norsk ull til norske ullvarefabrikker 

Mer norsk ull til norske ullvarefabrikker 

v/Marion Tviland, leder Ullavdelingen i Norilia 

NORILIA 

Norilia AS er et heleid datterselskap av Nortura SA. Råvarene vi omsetter 

får vi i hovedsak fra slakteriene tilhørende Nortura-konsernet.  Norilia er 

internasjonalt rettet og jobber med huder og skinn, ull, tarmer, 

humanprodukter fra innmat, samt dyrematråstoff.  I tillegg har Norilia 

ansvaret for å koordinere arbeidet med plussprodukter i konsernet.  

Ullavdelingen i Norilia har ansvar for kjøp og salg av all ull som kommer 

inn via våre 8 ullstasjoner. Dette gjelder både "slakteull" (ull som 

kommer fra slakt) og "sekkeull" (ull som vi får inn fra hjemmeklipp).  

NORSK ULL – FØR OG NÅ 

Da Osebergskipet ble gravd fram i 1904 fant man, i 

tillegg til et utrolig vakkert og godt bevart skip, også et 

stort antall tekstiler. Bare i ull ble det katalogisert over 

900 forskjellige stoffbiter! Det er ingen tvil om at ull var 

en viktig ressurs for vikingene og i Norge lenge før det.  

En av ullbitene man fant var sydd sammen med 

tauverk. Denne biten har mange arkeologer ment at 

har vært en bit av seilet på det originale Osebergskipet. 

Med utgangspunkt i analyser av den gamle stoffbiten 

har man vevd seil til det nye Osebergskipet. Seilet er i ull fra gammelnorsk spælsau fra Vestfold og 

spunnet i Norge. Det er brukt både bunnull og dekkhår i garnet. Tråden har vært entrådig og tynn og 

tvunnet ekstra hardt. Vanskelig å jobbe med, men resultatet har blitt fantastisk. Av norsk ull! 

Bare for et par generasjoner tilbake var plagg av ull - både innerst og ytterst - fortsatt det vanligste 

for folk flest i Norge. I tillegg var plagg 

av bomull vanlig.  

Men på 60-tallet skjer det en endring; 

det utvikles tekstiler laget av kunstfiber, 

syntetiske fiber basert på olje. Vi får 

klær i polyester og akryl og andre nye 

stoffer. Siden den gang har 

fiberforbruket i verden vokst kraftig. 

Det er i hovedsak bruken av syntetiske 

fiber som øker.  

I dag utgjør ull kun 1,2% av verdens 

fiberforbruk.  
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Ull er en svært vakker fiber. Men ull har også andre egenskaper ingen annen fiber matcher. Ull er 

naturens "high tech".  

- 100% naturlig. Ull er en proteinfiber på lik linje med menneskehår og vokser naturlig på sauen.

- Fornybar. Sauen produserer ny fell hvert år av fornybare ressurser som vann, luft, sol og gress.

- Biologisk nedbrytbar. Ull har en

høy andel nitrogen som gjør at ull

brytes ned i løpet av få år. Tester

har vist at under ideelle forhold

kan et ullplagg brytes nesten helt

ned i løpet av et halvt år. Til

sammenligning vil produkter laget

av syntetiske fiber trenge 30-40 år

på å brytes ned. For syntetiske

fiber kan i tillegg forurensning fra

mikrofiber av plast være en

utfordring.

- Resirkulering og gjenbruk.

Ullfiber er av høy kvalitet og kan

med fordel resirkuleres og brukes

på nytt i nye plagg eller

materialer.

- Fuktabsorberende. Ull kan absorbere store mengder fuktighet, inntil 30% før plagget kjennes

fuktig og inntil 50% før det begynner å dryppe.

- Varmeregulerende. Tekstiler av ullfiber inneholder mye luft og får dermed spesielt god

varmeisolerende evne. Ull føles tørr og varmer selv om den er fuktig.

- Smussavvisende. Ullens fiberoverflate er vannavstøtende (men er gjennomtrengelig for

vanndamp) og lanolin gir også motstand mot fuktighet. Dette gir ullfiberen naturlig

smussavvisende egenskaper.

- Mindre lukt. Ullklær lukter mindre av svette enn klær av andre fiber. Og om ullklær lukter svette

så forsvinner lukten ved lufting. Her er det fortsatt mye man ikke vet om årsakene. Svetten vår er

så og si luktfri. Årsaken til at vi får svettelukt, er at bakteriene vi har på utsiden av huden liker

svette, spesielt den som kommer ut av armhulene. Så noe av forklaringen kan være at ved å

transportere svette bort fra kroppen bidrar ull til at det blir mindre svette på kroppen, mindre

kontakt mellom svette og bakterier og dermed også mindre lukt. (NB! Husk at ull kan oppføre seg

annerledes når den er blandet med annen fiber eller som følge av bruk av skyllemidler).

- Mindre vask. På grunn av sine positive egenskaper i tilknytning til smuss og lukt trenger ikke

ullklær å vaskes like ofte som andre klær. Lufting er ofte nok.

- Elastisk. Ull har meget god elastisitet og går tilbake til sin opprinnelige form etter bruk.

- Formbarhet. I våt tilstand kan ull formes til ny permanent form, for eksempel strekkes lenger,

eller også presses inn (noe som brukes f. eks. i skredderyrket).

- Ull lader ikke statisk elektrisitet slik som syntetiske fiber og suger derfor ikke til seg støv.

- Naturlig flammehemmende. Høyt innhold av nitrogen og vann i kombinasjon med

cellestrukturen til ull, gjør at ull krever svært høy temperatur for å brenne. Ull smelter ikke,

drypper ikke og fester seg ikke til huden.

- Opprinnelse. All ull kommer fra et sted. Vi kan fortelle historier om opprinnelsen.

- Varighet. Forskning viser at ullplagg brukes lengre – over flere år – enn plagg fra andre fibre.
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For å fremme informasjon om ullas 

mange positive egenskaper har man 

gått sammen internasjonalt i en 

kampanje kalt "Campaign for wool". 

Norge er også med og støtter 

kampanjen, blant annet gjennom at vi 

hver høst arrangerer Ulldagen hvor vi 

inviterer alle som har interesse for ull til 

en dag med informasjon og inspirasjon.  

Ull er en internasjonal vare. Vi kan fritt eksportere norsk ull. Men det er også fri import av utenlandsk 

ull til Norge. Vi møter for eksempel konkurranse på crossbred ull som ligner vår fra New Zealand, 

merino og alpakka. Priser på ull internasjonalt påvirker prisen vi får for norsk ull som eksporteres, 

men også hvilken pris norske kunder er villige til å betale for norsk ull.    

I internasjonal sammenheng er Norge en lilleputt – vår andel utgjør svært lite av det totale volumet, 

kun ca 0,002%!  

Men om vi snevrer inn og ser på vårt nærområde, de nordiske landene, er vi klart størst. Vi har ikke 

volumtall for ullproduksjonen pr land, men om vi tar utgangspunkt i produksjon av sauekjøtt ligger vi 

langt foran de andre nordiske landene. Tall fra Animalia (Kjøttets tilstand 2015) viser følgende 

produksjon:   

– Norge: 23 424 tonn kjøtt fra sau 

– Island:   9 891 tonn " 

– Sverige:   4 890 tonn " 

– Danmark:   1 535 tonn " 

– Finland:      980 tonn " 

Det er ingen grunn til å tro at ikke det samme skulle gjelde for ull. Det gir norsk ull og norske 

produsenter en unik posisjon og unike muligheter.  
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HVA KJENNETEGNER NORSK ULL? 

Siste ullår ble det klassifisert 4 260 tonn ull totalt i Norge. I tillegg kommer ulla skinn. Dette kommer 

fra omlag 1 450 000 lam og 900 000 voksne dyr. går til ulla skinn.  

Når vi skal vurdere hva som kjennetegner norsk ull, må vi i tillegg til å vurdere selve egenskapene ved 

den norske ulla også se på hvordan produksjonen vår foregår.  

Noen viktige stikkord i forhold til hva som kjennetegner norsk ull og vår produksjon er: 

- Hele landet er i bruk. Produsenter i alle fylker.

- Bærekraftig produksjon. Plantebasert kosthold. Utnytter fôrressurser.

- Bruk av utmarksressurser. Bidrar til biologisk mangfold.

- Hindrer gjengroing. Pleier kulturlandskap.

- God dyrevelferd og dyrehelse. Lavt antibiotikaforbruk.

- Ingen "mulesing". Ingen "dipping".

- Finere kvaliteter er igjen blitt tilgjengelig

- Slitestyrke, spenst og glans. Vakre produkter med lang varighet som holder form/fasong over tid.

- Miljømerking. Ren ull. Lite bruk av kjemikalier.

HVA BRUKES NORSK ULL TIL I NORGE? 

Norske produsenter er opptatt av kvalitet og etterspør kvalitetsull. Andelen norsk ull brukt i Norge er 

nå om lag 20% målt i volum. Verdiandelen er betydelig høyere! Andelen norsk ull brukt i Norge er 

økende. Vi tror det er potensiale til å øke andelen ytterligere!  

Norsk ull brukt i Norge går i dag i hovedsak til følgende 

- Strikkegarn, vevgarn og kunstvevgarn

- Interiørtekstiler

- Møbelstoff (alt fra tog, buss, skip, kino og flyplasser til hjemmeinnredning)

- Bunadstoff

- Klær og mote
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Det er i dag igjen tre store norske spinnerier. Disse bruker alle mye norsk ull: 

Sandnes Garn er Norges største produsent av strikkegarn og oppgir at andelen norsk ull utgjør 21% 

av deres volum. Men i og med at deres totale volum er så høyt er også volumet av norsk ull høyt.    

Per Gynt, Tove og Fritidsgarn er garn som alle består av 100% norsk ull.  

Rauma Ullvarefabrikk satser på norsk ull. Hele 75% av deres produksjon er på 

norsk ull. Rauma har utviklet et eget merke – HELNORSK PRODUKT – som de 

bruker for å informere forbrukerne om bruken av norsk ull og norsk produksjon. 

I tillegg til strikkegarn produserer også Rauma vevgarn av spælull og de 

produserer noe møbelstoff. I tillegg har de strikkemaskiner og lager 

ferdigstrikkede gensere med mer.  

Også Hillesvåg Ullvarefabrikk satser 

på norsk ull. Hele 80% av deres 

produksjon er på norsk ull*. Hillesvåg 

er opptatt av håndverk og tradisjoner. 

Enkelte av deres maskiner er over 100 

år gamle. Men de satser også nytt og 

har kommet med flere spennende 

lanseringer av nye garnkvaliteter, 

farger og oppskrifter. De lager blant 

annet pelsullgarn.  

Andel norsk ull for de tre norske spinneriene:  

Kilde: NRK, Forbrukerinspektørene 2.11.2016 
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I tillegg til de store spinneriene finnes også to små, Selbu Spinneri og Telespinn, som begge jobber 

med norsk ull. Mye av deres produksjon er leiespinning for produsenter. 

Husfliden har satt norsk ull øverst på agendaen gjennom sitt prosjekt "Ullialt". Lurer du på hvilke garn 

som er laget av norsk ull kan du gå inn på deres side for å få en oversikt:  

http://www.husflid.no/fagsider/ullialt/fakta/norsk_ullgarn 

Interiørtekstiler, særlig pledd og 

puter, er et annet område hvor 

norsk ull er populært. Røros 

Tweed, som er eid av Rauma 

Ullvarefabrikk, er her en 

foregangsbedrift. De har satset 

på pledd og puter i kvalitetsull, 

blant annet lammeull og utvikler 

stadig nye varianter for salg 

både i Norge og utlandet. 

Varp & Veft er en nystartet ullvarebedrift som satser på tradisjonsrikt håndverk i kombinasjon med 

moderne design og norsk ull fra Grå Trønder og Pelssau. De selger sine produkter, stoff og puter, 

under merkevarenavnet Norway Cloth. 

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik (GU) har igjen begynt å bruke norsk ull! 

Dette gjelder både til bunadstoff og møbelstoff. At norsk ull har fått 

Svanemerket, at det har blitt bedre kvalitet på norsk ull (mindre 

vegetabiler, marg, dødhår og sorte hår) og at lammeull igjen er blitt 

tilgjengelig er blant årsakene til at GU nå har valgt å gå tilbake til å bruke 

norsk ull igjen. 

Scandinavian Business Seating (tidligere HÅG) lanserte tre nye, helnorske 

ulltekstiler under Stockholm Furniture Fair 2015. Utviklingen av tekstilene 

er gjort i samarbeid med Sandnes Garn og Gudbrandsdalens Uldvarefabrik. 

Hver av de norske ulltekstilene har sitt særpreg, og er oppkalt etter de 

kjente norske dalene Setesdal, Sirdal og Suldal.  

Elisabeth Stray Pedersen er en ung, norsk designer som satser på norsk 

ull i sine kolleksjoner. I 2015 kjøpte hun like gjerne en fabrikk i Drammen, 

med et mål om å produsere miljøvennlig mote. I fabrikken hadde det 

allerede blitt produsert klær for merket LillUnn siden 1953. Nå bruker 

Pedersen lokalet til både å produsere plagg for LillUnn og sitt eget merke. 

Krivi Vev har fått midler til et toårig prosjekt: Krivi Ull - Arven etter 

vikingene. Gjennom prosjektet ønsker de å utvikle Krivi Ull som 

merkevare og designe en kolleksjon av tekstiler basert på ull fra norske 

saueraser, med fokus på pigmentert ull. Med prosjektet Krivi Ull ønsker 

de å bidra til økt verdiskaping i hele verdikjeden ved å lage lokalt 

forankrede tekstiler til bekledning, interiør og småtekstiler, med kortreist 

og miljømerket norsk ull. Krivi Vev samarbeider med flere norske 

designere, blant annet Elisabeth Stray Pedersen og Varp & Veft.  
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HVORDAN ØKE ANDELEN NORSK ULL BRUKT I NORGE? 

Som tidligere nevnt er andelen norsk ull brukt i Norge nå om lag 20% målt i volum. Mens 

verdiandelen er betydelig høyere!  

Hvorfor er verdiandelen høyere enn volumandelen?  

Svaret er enkelt: Norske produsenter er opptatt av kvalitet og etterspør i all hovedsak kvalitetsull. 

Så dersom vi skal øke andelen norsk ull brukt i Norge er fokus på kvalitet avgjørende.  

Men hva mener vi med kvalitet?  

Norske kunder etterspør: 
• 1’er kvaliteter
• Spesialsortering

– Lammeull
– Ekstra fin ull
– Norske spesialiteter

• God spenst
• God farge – hvit, ikke gul
• Ren ull - miljøsertifisering
• Etisk ull – dyrevelferd/-helse
• Så ensartet ull som mulig

Hva norske kunder IKKE vil ha: 
• Grov ull
• Marg
• Dødhår
• Sorte hår i hvit ull
• Vegetabiler

– Kutterflis
– Tistler
– Fôrrester og halm
– Skogsrusk

• Skitten ull
• Tovet ull
• Blanding av lårull inn i fellull

Så hva er problemet? 

- Grov ull: Passer ikke til produktene dagens norske kunder produserer, de vil ha fin ull

- Marg og dødhår: Dårlig evne til å ta opp farge og det blir ujevn innfarging. Gjør i tillegg til at

fiberen blir sprø og lite slitesterk.

- Sorte hår i hvit ull: Vanskelig i forhold til farging. Mindre fleksibilitet i forbindelse med farging.

Skal man farge hvit ull i lyse farger vil sorte hår være synlige.

- Vegetabiler: Høy og halm knekkes opp i små fragmenter gjennom vask og karding. Noe av dette

blir igjen som fragmenter i garnet/tråden. Kutterflis og tistler er nesten umulige å få ut av ulla.

Desto finere tråd og stoff, desto mer problematisk er vegetabiler.

- Skitten eller urinbrent ull: Ulla/tuppene tar ikke farge på samme måte om resten av ulla. Får

dårlig innfarging og ulike fargenyanser.

- Tovet ull: Krevende i forhold til vask og karding. Krever mye merarbeid og er kostnadskrevende.

Skal vi få ull med god kvalitet starter arbeidet med avl. Ulike raser har ulik beskrivelser av ullkvalitet 

og dertil hørende kåringsregler. Fra et ullperspektiv er det ønskelig at en større andel av norsk ull er 

finfibret og med god spenst da det er denne ulla det er mest etterspørsel etter.  

Når man skal velge ut livdyr i egen flokk er det tilsvarende viktig å ha fokus på punktene ovenfor; 

finhet, spenst, marg, dødhår og sorte hår.  

For crossbred er en enkel test for å vurdere finhet på ulla å klippe av litt ull på krysset og dra den 

utover mellom fingrene og se om man visuelt klarer å skille de enkelte hårstråene fra hverandre 

- Fin ull er som bomull – så fin at man ikke kan skille de enkelte hårene fra hverandre

- For grovere og strak ull kan man telle de enkelte hårene
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I tillegg bør man sjekke ulla ned på sidene. Har ulla tett med krusninger har ulla en god spenst. 

Om du har tilgang på lupe kan du i tillegg sjekke om det er marg og dødhår i ulla.  

Når det gjelder hvit spælull har andelen klasse 2 økt de siste åra. Spælull av god kvalitet skal ha 

vakker glans på dekkulla og svært myk bunnull. For å ta vare på denne ulla må en kjenne til ulike 

kvalitetsfeil og velge avlsdyr som opprettholder den gode kvaliteten. 

Det siste året har en prosjektgruppe med personer fra NSG, Nibio, Animalia og Norilia jobbet for å 

kartlegge hvordan kvaliteten på spælulla er i dag. Et landsrepresentativt utvalg av ull fra prøveværer 

og eliteværer er analysert for avlssesong (2015/16). Ullprøvene ble skilt og bunn-og dekkull er 

analysert hver for seg. Kort oppsummert viste analysene at vi har utfordringer i forhold til kvalitet:   

• Bunnulla er for grov på mange av værene

• Det er generelt mer marg enn ønskelig, både i bunnull og dekkull

• Noen av værene har til dels mye dødhår (alternativt pigmenterte hår)

Avlsrådet har vedtatt følgende målsetting for utviklingen i ullkvalitet hos spælsau (sak 2016/5.4): 

«Avlsrådet legger opp til en forsiktig og langsiktig forbedring av spælullkvaliteten». 

Avlsrådet antar at kvalitetsbedømming av ullfellen på kåring er et viktig avlstiltak for å forbedre 

spælulla og at en vrakingsprosent på omkring 20 % på grunn av dødhår og/eller marg antas å gi den 

ønskede langsiktige forbedringen av kvaliteten på spælulla.  

Dømming av spælull var et sentralt tema på dommersamlingene i høst.  

Fagtjenesten for ull i Animalia har også utarbeidet en opplæringsvideo. Du kan søke den opp på 

Youtube eller gå inn på Animalia sine nettsider:  
http://www.animalia.no/Husdyrproduksjon/Fagtjenesten-for-ull/Spalull---vurdering-av-kvalitet---film/ 

Det jobbes også med å utvikle kursmateriell i tillegg til filmen.  

Prosjektgruppen vil fortsette å ta ullprøver fra prøveværer og eliteværer for inneværende og neste 

års sesong. Håpet er at man i løpet i 2018 skal kunne si noe om ullkvaliteten er forbedret eller ikke. 

Har man først gjort en god jobb i avlsarbeidet er det synd å ødelegge det når dyra kommer hjem fra 

sommerbeite. Pass derfor på å holde ulla ren 

- Fjern tistler fra høstbeitet

- Unngå merkemaling i ulla – ull med merkemaling blir kassert.

- Pass på at du har et foringsopplegg som gjør at ulla ikke blir skitten eller full av grovfôrrester

- Unngå kutterflis

Når det gjelder klipping så husk på følgende 

- Klipping i rett tid, ikke vent for lenge

- La ulla tørke – klipp når ulla er tørr på sauen

- Ha en ryddig og ren klippeplass slik at det ikke kommer rusk i ulla

- Ta vekk eventuelt rusk som har kommet inn i ulla før du klipper

- Klipp hvit ull først – ull med sorte hår og pigmentert ull til sist

Pass på å ha med nok folk til å få gjort en ordentlig jobb i forhold til sortering av ulla 

- Ull fra buk, hale og lår skal sorteres for seg

- Urinbrent og svært tilskitnet ull skal også sorteres for seg
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At ulla er godt sortert – at ALL ull fra lår, buk og hale tatt ut fra fellulla – er svært viktig for at arbeidet 

med klassifisering av ull på ullstasjonene skal kunne foregår effektivt. I utgangspunktet skal fellull 

hvor det er innblandet ull fra lår klassifiseres som H1 eller H2. I praksis vil man imidlertid forsøke å ta 

ut lårull, men det tar mye lengre tid å få klassifisert denne ulla. Det går derfor med mye mer timer og 

er svært kostnadskrevende.  

For pakking og merking gjelder 

- Pakk ulla i papirsekker – ikke bruk plast

- Legg papir som skille mellom hver fell

- Hvit og pigmentert ull pakkes hver for seg

- Merk sekken med leverandørnummer, totalt antall sekker du leverer inn og navnet ditt på noen

av sekkene

Og sist, men ikke minst – fortsett å holde ulla fri for kjemikalier slik at vi klarer å beholde 

Svanemerket. 

DET ER LØNNSOMT Å TA VARE PÅ ULLA 

Det er mye å tjene på å ivareta ullkvaliteten og følge ullbehandlingsreglene. Med priser som varierer 

fra kr. 0,- til kr. 60,- vil konsekvensene ved ulloppgjøret av og til være store.  

Korrekt behandlet ull bidrar til en mer effektiv drift av ullstasjonene. Og en kvalitetsøkning av ulla 

gjør også at prisene som oppnås økes. Begge deler bidrar til høyere oppgjørspriser.  

For saueprodusenter som ønsker å bedre ulloppgjøret er en gjennomgang av ullavregningen et godt 

utgangspunkt. Her gis det tilbakemeldinger om kvalitetsfeil ved ulla. Etter at et parti er klassifisert 

gjør klassifisøren en vurdering av hele partiet og bruker anmerkningskoder til å gi kommentarer på 

ullavregningen. Det er utviklet et felles kommentarsett for hele Norilia/Nortura. En nærmere sjekk av 

kommentarene vil gi en god pekepinn på hva du kan gjøre for å bedre ulloppgjøret.  

Ullstasjonene og rådgivere i Nortura tilbyr en unik tjeneste for lag som leverer ull til Norilia/Nortura 

sine ullstasjoner. Det kan kjøres ut en samlet statistikk over alle medlemmene i laget som viser både 

det samlede oppgjøret, samt hvor mange som har fått ulike kommentarer på avregningen. Man vil 

dermed kunne gi en mer målrettet tilbakemelding i forhold til tiltak som bør iverksettes.  

Både Ullavdelingen i Norilia, de lokal ullstasjonene og Nortura Medlem vil kunne være behjelpelige 

med kurs og foredrag for faglig påfyll rundt ull. 

Kontaktpersoner:  

Marion Tviland, leder Ullavdelingen: marion.tviland@norilia.no, tlf 932 06 111 

Stein Terje Moen, leder Ullstasjonen Gol:  stein-terje.moen@norilia.no, tlf 970 19 024 
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Lam 2017
Avl i bruksbuskap

Brødrene Borch Gårdsdrift ANS

Sindre og Endre Borch
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Brødrene Borch Gårdsdrift ANS

Forpakter gården

Ca 500 daa slått og beite, der av inngår ca 300 daa til grovfôr 
produksjon

280 vfs og 7500 høns 

Driftes gjennom selskapet Brødrene Borch Gårdsdrift ANS

Fulltidsbønder
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Målsetting 

• Utvidelse og ombygging av eksisterende driftsbygninger

• Utvidelse til ca 350 vfs

Jøvik i Ullsfjorden 

82



06.01.2017

Sanking høsten 2016
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Innmarksbeiting

Vårbeiting 

Høstbeiting 

Raigras i kombinasjon med håå om høsten

Husdyrgjødsel på eng 

- Vår 

- Etter slått

Utmark

• Utmarka sauene går på består av
mye skogsbeite

• Det er også en del gammel
kulturmark nede langs
utmarkgjerde

• Vi har ca 2 mil med
utmarksgjerde i beiteområdet
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Besetningsstatus 2016

282 innmeldte dyr pr. 03/01/17

260 søyer m/fødte lam

3 søyer u/fødte lam

0 søyer m/manglende lamming

596 merka lam

105 kopplam

37 død.f / 3 d.f.m

4 lam m/f.vekt

411 lam m/v.vekt

572 lam m/h.vekt

494 lam slaktet

31 lam tapt

Grunnopplysninger slakteresultat 2016

Antall para 

søyer

Antall merka 

lam
Antall kopplam

Antall slakta 

kopplam

Snitt 

slaktealder 

kopplam 

(dager)

Antall slakta 

lam

Snitt 

slaktealder lam 

(dager)

Antall slakta 

søyer

Snitt 

slaktealder 

søyer (mnd)

Slakta lam pr. 

søye

Kvalitetslam % 

(uten kopplam)

263 596 105 96 112 397 143 61 66 1,9 99.24
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Kopplam 

• Levere tidligere enn lam fra utmark

• Komme i gang tidlig med levering

• Plukkslakting

• Værlam

• Kjøttværer fungerer meget bra til kopplamproduksjon

Avlsplan

• Samarbeid med væringer i Lyngen

• Kjøttværer

• Morværer

• Utvelgelse av livlam om høsten

Bein

Kropp

Jur
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Parring

• Bruksdyrkryssing

• 60 % kjøtt

• 40 % livdyr

• Enkel utvelgelse av livdyr om
høsten

Inseminering 

• For første gang

• 21 doser

• Værlam

• Saulam

• Være mer sjølhjulpen med værer

• Spennende
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Slakteresultat inkl kopplam pr alder på lam

Alder dager Ant. lam
Slaktetilvekst, g/d Slaktevekt, kg Klasse Fett Slakteverdi, kr Kvalitetslam, %

Bes. Kontr. Bes. Kontr. Bes. Kontr. Bes. Kontr. Bes. Kontr. Bes. Kontr.

< 101 7 168 181 19 13 9,3 (R+) 8,9 (R+) 5,7 (2+) 6,0 (2+) 934,4 640,5 100 7,4

101-120 119 165 156 20,9 20,3 10,3 (U-) 8,9 (R+) 6,4 (2+) 6,1 (2+) 1030,4 981,9 97,5 89,3

121-130 66 151 145 21,5 20,8 9,8 (U-) 8,8 (R+) 5,9 (2+) 6,1 (2+) 996,1 994,5 97 90,6

131-140 82 141 135 21,4 20,8 9,7 (U-) 8,7 (R+) 5,7 (2+) 6,1 (2+) 964,6 980,5 98,8 89,6

141-150 81 131 125 21,4 20,6 10,0 (U-) 8,6 (R+) 5,5 (2+) 6,1 (2+) 913,9 944,5 98,8 88,6

151-160 73 125 115 21,7 20,2 9,7 (U-) 8,5 (R+) 5,5 (2+) 6,1 (2+) 893,4 896,2 100 87,1

161-170 51 117 105 21,6 19,6 9,3 (R+) 8,4 (R) 5,7 (2+) 6,0 (2+) 879,3 834,1 100 84,4

171-250 14 103 89 20,5 18,7 9,6 (U-) 8,3 (R) 5,8 (2+) 6,1 (2+) 836,6 763,9 100 76,8

> 250 72 19,3 7,9 (R) 5,9 (2+) 807,4 76,5

Gj.sn. 493 138 119 21,3 19,7 9,8 (U-) 8,6 (R+) 5,8 (2+) 6,1 (2+) 952,9 890,5 98,6 81,8
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Klasse Fett

Værnr Værnavn Merka Vårveide Slepte Høstveide
Tilvekst 

høst
Slakta

Tilvekst 

slakt
E U R Gj.snitt 1 2 3 Gj.snitt

201180384 ETTAN 81 58 81 81 337 81 155 2 41 38 10 (U-) 4 65 12 5.3 (2)

201280316 SJEF-SAK 44 28 44 40 40 19 21 9.5 (U-) 1 29 10 5.9 (2+)

201280318
LANGDALS-

GUBBEN
130 103 125 120 73 21 52 9.3 (R+) 55 18 6 (2+)

201280330 Charlie 153 76 150 147 365 143 168 4 90 49 10.3 (U-) 4 120 19 5.4 (2)

201380333 Venus 57 28 57 56 41 10 31 9.3 (R+) 30 11 5.9 (2+)

201380369 SAMURAI 4 2 4 4 4 4 8.8 (R+) 3 1 5.8 (2+)

201580029 Venar 22 17 22 22 15 2 13 8.9 (R+) 12 3 5.9 (2+)

Resultat værer brukt 2016
uten kopplam
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Morvær Kjøttvær

Resultat per kullstørrelse og kjønn

Burd født Ant. lam

Slaktetilvekst, g/d Slaktevekt, kg Klasse Fett Slakteverdi, kr Kvalitetslam, %

Bes. Kontr. Bes. Kontr. Bes. Kontr. Bes. Kontr. Bes. Kontr. Bes. Kontr.

Enkling 23 162 128 24,1 21,4 10,1 (U-) 8,7 (R+) 6,0 (2+) 6,4 (2+) 1107,6 964,7 100 81,7

Tvilling 172 134 116 21,8 20 9,9 (U-) 8,5 (R+) 5,4 (2) 6,0 (2+) 949,1 893,4 98,8 84,8

Trilling 140 135 117 21,5 20,1 9,6 (U-) 8,6 (R+) 5,8 (2+) 6,0 (2+) 942,7 902,5 100 87,5

Firling+ 62 128 120 20,6 20,3 9,6 (U-) 8,9 (R+) 5,7 (2+) 6,1 (2+) 887,1 921 98,4 89,5

Kopplam 96 158 133 19,9 16,7 10,0 (U-) 8,7 (R+) 6,7 (3-) 6,2 (2+) 980,3 787,1 95,8 52,1

Søyelam 189 129 110 21 19,4 9,9 (U-) 8,6 (R+) 5,8 (2+) 6,3 (2+) 910 852,3 99,5 83

Vêrlam 208 140 123 22,3 20,6 9,7 (U-) 8,5 (R+) 5,5 (2+) 5,9 (2+) 979,3 937,1 99 87,6
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Takk for oss!
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Nye egenskaper i saueavlen 
Av Inger Anne Boman, avlsforsker i Norsk Sau og Geit 

For å bedre lønnsomheten i saueholdet er det ønskelig å øke inntjeningen, men også å kutte i 

kostnader og arbeidsinnsats. Vi har arbeidet i flere år for å finne nye egenskaper å inkludere i 

avlsarbeidet. Avlsverdi for fødselsvekt ble lansert rett før jul og avlsverdi for spenestørrelse og 

fødselshjelp lanseres tidlig i 2017. Vi jobber med enda flere nye egenskaper. 

For at en ny egenskap skal kunne inkluderes i avlsarbeidet, er det noen forutsetninger som må være 

tilstede: 

1. Egenskapen må være arvelig

2. Den må kunne registreres på en hensiktsmessig måte

3. Informasjonen må være tilgjengelig når avlsbeslutninger skal tas

Ullkvalitet og ullvekt er eksempler på egenskaper som nylig har fått egne delindekser. Årsaken er at 

ulldata for mange av slaktelamma nå overføres rutinemessig til Sauekontrollen.  

Fødselsvekt 
Fødselsvekter er nyttig informasjon i avlsarbeidet på flere områder: 

 Korrigeringsfaktor for andre vekter

I avlsverdiberegningene korrigerer vi i dag lammets vårvekt, høstvekt og slaktevekt ved å

trekke fra fødselsvekta.

 Indikator for lammets egen tilvekstevne

Fødselsvekt beskriver et svært tidlig punkt på vekstkurven der vi i dag bruker vårvekt,

høstvekt og slaktevekt

 Indikator for søyas morsevne (godt mormiljø)

 Sammenheng med andre viktige egenskaper

o Lammingsvansker

o Lammedød

o Lammets vitalitet og sugeevne

Det er obligatorisk for medlemmer i værering å registrere fødselsvekt fra og med i år. Fødselsvekt 

skal registreres for alle lam, også de som er dødfødt og død før merking. 

Fødselsvektene for NKS øker. Fordi kullstørrelsen samtidig har økt, maskeres økningen når vi ser på 

gjennomsnittlig fødselsvekt. Men når vi ser på lam innen søyas alder og kullstørrelse, viser det seg at 

fødselsvekta har økt med mellom 19 og 28 gram per år. For flere detaljer, se referat fra sak 10/2015 

og 8/2016 fra Avlsrådet for sau (tilgjengelig på NSGs hjemmeside). Om lamma relativt sett blir større, 

vet vi ikke. Det er liten vilje til å registrere voksenvekt for søyer men det er grunn til å tro at 

voksenvekta øker. 

Fødselsvekt er en optimumsegenskap der vi ønsker at lamma skal være «passe store». Vi har derfor 

valgt å presentere avlsverdi i kilo. Gjennomsnittlig avlsverdi for alle avkomsgranskede værer siste 5 

årganger (nå: 2011-2015) er satt til 0,0 kg. Variasjonen mellom værene er fra -0,5 kg til +0,5 kg. I 

tabellen på neste side finner dere eksempler på NKS-seminværer fra 2012 som var i salg sist høst. 

201240947 Melis og 201258276 Stas Krøss ventes å gi tunge lam både som far til lammet og som far 

til søya, mens 201253353 Ramegut trolig gir litt lettere lam enn gjennomsnittet for både direkte og 

maternal effekt. 
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Avlsverdi for fødselsvekt for noen NKS-seminværer født i 2012 (sortert på kåringsnummer). 

Spenestørrelse 
Flere deltakere i «Søyeprosjektet» oppga store spener og sidt jur som årsak til økt behov for 

sugehjelp hos lamma. Det er en genetisk sammenheng mellom spenestørrelse og jurdybde hos søyer. 

For å spare registreringsarbeid, ble det bestemt å fokusere på spenestørrelse. Ved å redusere 

frekvensen av for store spener ved lammingstidspunktet, vil en spare arbeid og kanskje bedre 

overlevelse av spedlam. Våren 2016 ble det åpnet for å registrere spenestørrelse i Sauekontrollen. 

Drøyt halvparten av søyene som lamma i værering fikk en speneregistrering i 2016. Fra og med 2017 

er det en obligatorisk opplysning for medlemmer i værering. 

Spenestørrelse analyseres som en enkeltegenskap, ettersom vi ikke har funnet noen sammenheng til 

andre indeksegenskaper. Modellen som er valgt er: 

Spenestørrelse = flokk_år + alder_søye + totalfødte_lam + søye_genetisk + søye_miljø + rest 

Arvbarheten for spenestørrelse er nå beregnet til 20 prosent for NKS og 17 prosent for spæl. 

Fødselshjelp 
I mange år har lammingsvansker blitt registrert i Sauekontrollen ved hjelp av en lammingskode som 

føres på søya. Beregninger i 2010 viste ingen arvbarhet for lammingsvansker. Utenlandsk forskning 

har vist at behovet for fødselshjelp påvirkes både av søyas egenskaper («evne til å lamme») og 

lammets egenskaper («evne til å bli født»). Behovet for fødselshjelp kan som kjent variere mellom 

lam som fødes i samme kull. 

Våren 2016 ble det derfor åpnet for å registrere behov for fødselshjelp på hvert enkelt lam i 

Sauekontrollen. Fødselshjelp kan registreres på dødfødte lam, lam som dør før merking og på merka 

lam. Det er ikke vanlig å øremerke lamma fortløpende etter hvert som de blir født. Det er derfor 

behov for midlertidig merking for å holde orden på hvilket lam registreringen er knyttet til. Et 

prikksystem med jodspray har vist seg egnet som midlertidig merking (se bildet på neste side). 

Nå som vi starter å registrere fødselshjelp som en ny egenskap, er datastrukturen spesiell det første 

året. Vi har ikke registrering for søyenes behov for fødselshjelp da de selv var lam og heller ikke på 

lam fra tidligere kull som eldre søyer har hatt. Dermed er det vanskelig å bryte informasjonen ned til 

en direkte og en maternal genetisk komponent for fødselshjelp. Endelig valg av modell og tilhørende 

arvbarhet vil bli presentert på Lam 2017. 
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Prikksystem med jodspray: Lam som får «litt hjelp» under lamminga kan merkes med én prikk på 

hodet og lam med «mye hjelp» kan få én prikk på hodet og én i nakken. (Foto: K. S. Løland) 

Voksenvekt 
Denne våren skal en student ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet se nærmere på 

voksenvektene som er registrert i Sauekontrollen de siste årene. Foreløpig tittel på oppgaven er 

«Genetisk sammenheng mellom voksenvekt og andre vektegenskaper hos Norsk Kvit Sau». Vi håper 

at oppgaven på sikt vil bidra til at vi kan inkludere voksenvekt i avlsarbeidet. 

Holdbarhet 
Det er både økonomisk og velferdsmessig ønskelig med en holdbar sau. I referatet fra Avlsrådet for 
sau for sak 17/2014 Holdbarhet for søyer står det: 

 Det ser ut til at arvbarheten for holdbarhet er lav og at avlsverdien (indeksen) vil være høyst
usikker når avlsdyr selekteres, uansett modell.

 Vi har fortsatt ikke funnet noen modell som vi kan anbefale brukt i et praktisk avlsarbeid.

 Vi har ikke gitt opp, men fortsetter arbeidet.

 Målet er fortsatt å kunne beregne tidlig utrangering med en sikkerhet som er såpass god at
det er forsvarlig å ta inn egenskapen holdbarhet i det praktiske avlsarbeidet.

Det kan tenkes at modeller vi tidligere har forkastet til bruk i tradisjonelt avlsarbeid kan bli aktuelle 

ved genomisk seleksjon. 

Vi arbeider for tiden med å få etablert internasjonalt samarbeid der holdbarhet vil være en sentral 

egenskap å studere.  

Mastitt 
Mange har etterspurt en avlsverdi for å selektere mot mastitt. Mastitt er en problematisk egenskap 

av flere grunner. Det er en enten-eller-egenskap, rapportering av helseopplysninger i Sauekontrollen 

har vært mangelfull, frekvensen er lav og mange værer får ingen eller få døtre påsatt. Dessuten er 
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informasjonen tilgjengelig så seint at det vanskelig kan få stor innvirkning på avlsbeslutninger ved 

tradisjonell avl.  

Siden 2011 har det vært mulig å registrere mastitt som utrangeringsårsak for søyer i Sauekontrollen.  

Våren 2016 var det en student ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet som så nærmere på 

disse registreringene. Vi tror utrangeringsårsak er en nyttig registrering, men kodene brukes ikke 

alltid slik de er ment brukt. Det er heller ikke full oppslutning om å registrere egenskapen. Meningen 

er at kode «7:Skade på jur/spener» er ytre skade som spenetråkk og kuttskader, mens akutt mastitt 

og senskader av mastitten (som tett spenekanal og knuter i jur) skal føres på kode «9:Mastitt». 

Studentens arbeid viste noe overraskende at mastittkoden har liten arvbarhet mens arvbarheten er 

høyere når begge kodene slås sammen. Kode «21:Annen årsak» er ment for årsaker der ingen av de 

andre valgene passer. Vi fikk mistanke om at den også ble brukt når årsaken var ukjent. Nå er koden 

«33:Ukjent» opprettet av Sauekontrollen, som et resultat av denne studentoppgaven.  

Studenten undersøkte ulike datasett og modeller. Den høyeste arvbarheten hun fant var på 3 

prosent for en terskelmodell. Hun peker på at det bør være mulig å finne høyere arvbarhet ved å 

kombinere helseregistreringer og utrangeringsårsak og å inkludere data for søyer eldre enn 

førstegangslammere. Det er obligatorisk for væreringsmedlemmer å registrere utrangeringsårsak for 

voksne søyer og påsettlam fra og med 2017, noe som bør gi mer fullstendige data. 

Det vil neppe bli lansert noen avlsverdi for mastitt med det aller første, men det er en egenskap vi 

jobber videre med. 

Manglende brunst 
For å få para søya så må hun vise brunst. Siden 2011 er det tre måter man kan rapportere i 

Sauekontrollen at ei søye var tenkt para men ikke viste brunst: 

1. Paring

Paringstype 13: Tenkt para –brunstmangel

2. Lamming

Lammingskode 13: Tenkt para –brunstmangel

3. Utmelding

Utrangeringsårsak 1: Manglende brunst

Slik registreringene er i dag, er ikke brunstmangel hos søyelam noe stort problem.  I snitt for årene 

2013-2015 tilsvarer antallet 2,7 prosent av åringssøyene som lamma for NKS og 1,6 prosent for spæl. 

Fra og med 2017 er det obligatorisk å registrere paringsopplysninger for medlemmene i værering, 

inkludert brunstmangel. Dersom frekvensen for rapportert brunstmangel øker, vil det være naturlig å 

se om det er en arvelig egenskap.  

Varians som en ny egenskap? 
For flere egenskaper i saueavlen er det ønskelig med lite variasjon. Tenk deg et tvillingsett der begge 

veier 4,5 kg ved fødsel og et annet tvillingsett der det ene lammet veier 2 kg og det andre 7 kg. 

Gjennomsnittlig fødselsvekt er lik, men jeg er trygg på at de fleste vil foretrekke tvillingene som er 

jevnstore. Det har nå kommet flere statistikkprogram som skal være egnet til å studere varians og vi 

bør utforske anvendelsesmuligheten i norsk saueavl. 
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Genomisk seleksjon: Hvorfor og hvordan? 

Thor Blichfeldt 

Avls- og seminsjef 

Norsk Sau og Geit 

Hvorfor vi ønsker vi å ta i bruk genomisk seleksjon på sau? 

Svaret er enkelt: Vi vil ha større avlsframgang! 

I 2001 lanserte Theo Meuwissen, Ben Hayes og Mike Goddard «genomisk seleksjon» som et nytt 

avlstiltak. Etter dette har genomisk seleksjon vært det heteste temaet i husdyravlen, både i 

avlsforskningen og i det praktiske avlsarbeidet på alle dyreslag. 

Genomisk seleksjon er tatt i bruk i avlsarbeidet på mjølkeku, gris, fjørfe og laks verden over, og 

Norsvin og Geno er blant avlsselskapene som satser tungt på det nye avlstiltaket. 

På sau er det så langt bare New Zealand og Australia som har tatt i bruk genomisk seleksjon i stor 

skala i avlsarbeidet, mens mange andre land er på forsøksstadiet. 

Jeg er ikke i tvil om at genomisk seleksjon vil øke avlsframgangen, men tiltaket er relativt kostbart. 

Spørsmålet for meg har derfor vært om gevinsten ved økt avlsframgang vil være vesentlig større enn 

kostnadene med avlstiltaket. Nå har vi fått en utredning som viser hvor stor økning vi kan få i 

avlsframgangen, og gjennom et tett samarbeid med AgResearch i New Zealand vil vi få ned 

analysekostnadene. Derfor ønsker vi i NSG å komme i gang med genomisk seleksjon. 

Hva er genomisk seleksjon? 

Skal vi få til avlsmessig framgang for en egenskap, for eksempel tilvekst, må egenskapen være arvelig. 

Det må altså være fenotypiske (observerbare) forskjeller mellom dyr i avlspopulasjonen, og noe av 

denne variasjonen må skyldes variasjon i arvestoffet. Den beregnede arvegraden (arvbarheten) for 

en egenskap kan variere 0 % til 100 %, og forteller oss hvor mye arvestoffet bestemmer av 

variasjonen. Egenskapene vi arbeider med i saueholdet har arvegrader mellom 5 % og 35 %. 

Arvestoffet (DNAet) på sau er samlet i 27 kromosompar og utgjør genomet. På hvert kromosom er 

det mange gener. Mutasjoner har ført til at genene ikke er helt like hos alle dyr. Variantene av ett 

gen kan resultere i at genet ikke fungerer helt likt hos alle dyr, og det er grunnlaget for arvelig 

variasjon. De aller fleste egenskaper er styrt av flere gener, ikke bare ett, og det er summen av 

variantene i disse genene som utgjør den arvelige variasjonen for en egenskap. 

Gjennom en gentest kartlegger vi hvilke genvarianter dyret har (genprofilen). Vi undersøker alle 

kromosomene, altså hele genomet. Hvis vi kjenner sammenhengen mellom en egenskap, for 

eksempel tilvekst, og genprofilen, kan vi selektere dyr ut fra deres genprofil. Det er dette vi kaller 

genomisk seleksjon. 
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Genprofilen 

For å finne genprofilen til et dyr, må vi gjennom følgende trinn: 

1. Samle biologisk materiale som inneholder DNA (arvestoffet)

2. Utvinne DNA fra det biologiske materialet

3. Analysere DNA med en SNP-test (uttales snipp-test)

Biologisk materiale kan være blod, sæd, svaber med slimhinneceller fra munn eller nese, eller annet 

vev. Vevsprøver, for eksempel fra øret, blir brukt mer og mer. I forbindelse med merking av dyr 

stempler vi da ut en bitte liten vevsbit som samles opp i et lite rør med konserveringsvæske. 

Vevsbiten kan oppbevares i lang tid ved romtemperatur før utvinning av DNA. Prøven er godt egnet 

for automatisering av DNA-utvinningen på laboratoriet. Metoden gir DNA av høy kvalitet, og det er 

nødvendig for å få gjort en gentest med god kvalitet. 

Når SNP-testen er gjort, vet vi hvilke genvarianter det enkelte dyret har, og det er da dyrets genprofil. 

Dyrets genprofil sammenholder vi så med det vi vet om hvilke varianter som er positive for en 

egenskap, og hvilke varianter som er negative. Dermed kan vi regne ut en genomisk avlsverdi for 

dyret. 

Vi regner med at kostnaden med gentesting av 1 sau vil bli i størrelsesorden 500 kr. 

Referansepopulasjonen 

Sammenhengen mellom den enkelte egenskapen og genprofilen finner vi ved å analysere 

referansepopulasjonen. Referansepopulasjonen består av gentestede dyr med nøyaktige 

registreringer av de aktuelle egenskapene (gode fenotyper), enten målt på dyret selv eller målt på 

avkomsgrupper. 

Referansepulasjonen er veldig viktig for å få størst mulig effekt av genomisk seleksjon. Den bør bestå 

av minst 5000 av de mest informative dyrene, gjerne det dobbelte. Det er altså betydelige 

etableringskostnader knyttet til gentesting av referansepopulasjonen. 

Genomisk informasjon øker sikkerheten i avlsarbeidet 

Et nyfødt lam har en tradisjonell avlsverdi (indeks) som ligger midt i mellom mors og fars avlsverdi. Er 

det flere lam i kullet, har alle lammene samme forventning og får samme beregnede avlsverdi. Men 

så snart vi har analysert en genprøve vil avlsverdien kunne forandre seg. Har lammet vært heldig, har 

det fått mer av de positive variantene og ikke bare et gjennomsnitt av variantene som mor og/eller 

far har for en egenskap. Med beregning av genomiske avlsverdier går da avlsverdien opp fra 

gjennomsnittet av mors og fars avlsverdi. Har lammet vært uheldig i trekninga, går avlsverdien ned. 

Slik kan fullsøsken få ulik avlsverdi. Når vi tar i bruk genomisk seleksjon benytter vi oss av den 

tradisjonelle BLUP-metoden for å regne avlsverdier, og så legger vi på gentestinformasjonen på dyra 

som gentestes. Gentestinformasjonen vil øke sikkerheten på den beregnede avlsverdien. Økt 

sikkerhet gir et mer presist utvalg av avlsdyr, og dermed øker avlsframgangen. 

Sikkerheten på en beregnet avlsverdi ligger mellom 0 og 1. Lavarvelige egenskaper har i 

utgangspunktet lavere sikkerheter enn egenskaper som har høyere arvegrad. Sikkerheten øker med 

økende informasjonsmengde fra dyret selv og fra slektninger. For et hanndyr vil store avkomsgrupper 

(for søyeegenskapene: mange døtre med registreringer) kunne gi en sikkerhet godt over 0,9. 

Tabellen og figuren nedenfor er laget for å illustrere effekten av genomisk seleksjon, og må ikke 

brukes for å lese ut eksakte verdier. Vi tar da en gentest av væren som lam og får tilbake værens 
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genprofil. Vi beregner så en genomisk avlsverdi som kombinerer den tradisjonelle avlsverdien og 

geninformasjonen. Egenskapen er en tenkt søyeegenskap med lav arvegrad, for eksempel lammetall. 

Avlsverdien er beregnet for en vær i en værering.  

Tabellen hvordan sikkerheten kan endre seg fra væren velges ut som prøvevær 0,5 år gammel, som 

elitevær 1,5 år gammel og som seminvær 2,5 år gammel, med tradisjonelle (dagens) 

avlsverdiberegninger og med genomiske avlsverdiberegninger.  

Værens alder ved  
utvalg som avlsdyr 

Døtre med  
registreringer 

Dagens 
sikkerhet 

Genomisk 
sikkerhet 

Økning i 
sikkerhet 

0,5 år - prøvevær 0 0,30 0,45 + 50 %

1,5 år - elitevær 0 0,33 0,48 + 45 %

2,5 år - seminvær 10 0,45 0,57 + 27 %

Vi ser at vi får den største økningen i sikkerhet med genomiske avlsverdier når væren skal velges ut 

som prøvevær (+50 %), og så synker økningen etter hvert som væren blir eldre og får egne døtre med 

registreringer for egenskapen. 

Figuren viser hvordan sikkerheten øker med økende antall døtre i værens avkomsgruppe, med 

dagens avlsopplegg (blå kurve) og med et avlsopplegg der vi i tillegg har genomisk informasjon (rød 

kurve). 

Når væren er 2,5 år gammel og aktuell som seminvær har den vanligvis rundt 10 døtre med 

registreringer, for eksempel av lammetall. Sikkerheten er da kanskje 0,45 med tradisjonell 

avlsverdiberegning, og 0,58 med genomisk avlsverdi. Sikkerheten på den genomiske avlsverdien vil 

hele tida ligge over sikkerheten på den tradisjonelle avlsverdien, men forskjellen blir mindre etter 

hvert som avkomsgruppa blir større.  

Genomisk seleksjon gir oss mulighet til å få mer og bedre informasjon tidlig i dyrets liv. Det er veldig 

verdifullt i et avlsarbeid. 
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Større avlsframgang per år 

Hvor stor avlsmessig framgang vi kan regne med å få, beregnes med formelen 

G = ( A x S x I ) / L 

G = Avlsmessig framgang per år for egenskapen 

A = Den arvelige variasjonen i egenskapen 

S = Sikkerheten på den beregnede avlsverdien 

I = Seleksjonsintensiteten 

L = Generasjonsintervallets lengde (alder på foreldre når avkommet blir født) 

Som vist tidligere, øker S (sikkerheten) når vi får geninformasjon om et dyr og beregner genomiske 

sikkerheter. I tabellen over med det tenkte eksemplet, øker sikkerheten med 50 % ved utvalg av 

prøveværer og 27 % ved utvalg av seminværer som 2,5 år gamle. Vi ser med en gang at den 

avlsmessige framgangen per år vil øke med genomisk seleksjon, men det er ikke enkelt å vite hvor 

mye. I beregning av den totale avlsframgangen per år er det mange seleksjonsledd som må med, der 

vi også må vi ta hensyn til søyesida. 

Som vist i forrige avsnitt øker sikkerheten med genomiske avlsverdier, og det er en trygg måte å ta ut 

økt avlsframgang på. Men vi kan også selektere yngre dyr for å redusere generasjonsintervallet, og 

gjennom det øke den avlsmessige framgangen. Som vist i eksemplet i tabellen over, så er sikkerheten 

med genomiske avlsverdier 0,57 når seminværen er selekteres som 2,5 år gammel 

(generasjonsintervall: 3 år). Hva skjer hvis vi tar inn seminværen ett år tidligere, som 1,5 år gammel 

(generasjonsintervall: 2 år)? Da er sikkerheten noe lavere, 0,48. Men 0,48 delt på 2 år er 0,24, mens 

0,57 delt på 3 år er 0,19. Avlsframgangen per år vil altså øke hvis vi tar inn seminværene ett år 

tidligere. 

Hvilke egenskaper får størst økning i avlsframgangen? 

Nytten av genomisk seleksjon er størst for egenskaper som: 

 Registreres kun på døde dyr (ikke på dyr som skal brukes videre i avlen)

- Eksempel: EUROP-klasse

 Registreres kun på ett av kjønnene (i hovedsak søyeegenskaper)

- Eksempel: Lammetall

 Registreres seint i dyrets liv

- Eksempel: Holdbarhet

 Er vanskelige og/eller kostbare å registrere

- Eksempel: Kjøttkvalitet, fôreffektivitet og klimagassutslipp

Når vi ser denne lista og sammenholder den med egenskapene vi ønsker å forbedre i vårt avlsarbeid 

på sau, blir genomisk seleksjon meget relevant for oss.  

Mutasjoner med kjent effekt 

Vi vil i tillegg sjekke genprofilen for enkeltmutasjoner som inngår i dagens avlsarbeid: 

 Myostatin NKS

 Myostatin spæl

 Finnevarianten

 Gult fett

 Dominant svart
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Vi slipper derfor å kjøre en egen testrunde for disse egenskapene med de kostnader det hadde 

medført, men får svaret som en del av genprofilen. 

Farskapstest 

Genprofilen vil også bli brukt til farskapstesting. Farskapstesting forutsetter at vi har genprofilen for 

både far og avkom. Da kan vi sammenholde disse for å se om den oppgitte faren er den reelle faren. 

Klar økonomisk gevinst 

I forbindelse med forskningsprosjektet «Nye egenskaper og nye avlsmetoder på sau» har Marie 

Lillehammer, Nofima, utredet hvordan genomisk seleksjon vil kunne påvirke avlsframgangen på NKS. 

Sammenligner vi dagens avlsopplegg med et opplegg der vi 

- tar genprøve av prøveværene etter paringssesongen er over

- tar inn seminværene ved 1,5 års alder

viste simuleringsstudiet at den avlsmessige framgangen kunne øke betydelig. 

 Søyeegenskaper: + 65 %

 O-indeksen: + 18 %

Da Avlsrådet for sau i NSG ble orientert om hvilken effekt genomisk seleksjon kan ha for framgangen 

på søyeegenskapene, var det ikke lenger noen tvil i rådet: Dette må vi ta i bruk! 

Styret i NSG har også behandlet saken og har gitt sin tilslutning. 

Oppstart på NKS 

Det er faglig og økonomisk utfordrende å ta i bruk genomisk seleksjon. NSG har derfor søkt 

Forskningsrådet om støtte til et FoU-prosjekt på videreutvikling av metoden og oppstart på NKS.  

Prosjektet er tenkt å gå over 4 år, fra 2017 til 2020. Våre partnere i prosjektet er Norges Miljø- og 

Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og AgResearch New Zealand. Avlsforsker Jette Jakobsen, NSG, 

vil være prosjektleder. 

Forskningselementene i prosjektet vil bli utført av Theo Meuwissen og hans medarbeidere ved 

NMBU. John McEwan og hans medarbeidere ved AgResearch vil bistå oss med alt det praktiske 

omkring gentestingen. John er den helt sentrale i arbeidet med genomisk seleksjon i det 

internasjonale sauesamfunnet, og har allerede vært og vil bli til uvurderlig hjelp for oss. Det er utrolig 

godt å ha med seg en dyktig kjentmann når vi er på tur i ukjent terreng. 

Siste året i prosjektet vil vi ta i bruk genomisk seleksjon i full skala for første gang. Da gentester vi de 

3700 mest lovende værlammene om våren slik at vi kan bruke resultatet når væreringene skal velge 

ut sine 1850 prøveværer høsten 2020. 

Prosjektet har en kostnadsramme på 15 millioner kroner. Vi får forhåpentligvis får 7,5 millioner 

kroner i støtte fra forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. NSG må finansiere 7,5 millioner 

kroner gjennom egeninnsats fra væreringene og bruk av egne ansatte, og gjennom bruk av 

avlsfondet som er satt av til tyngre avlssatsinger. 

Vi får svar på søknaden helt i slutten av januar 2017. Det blir kjempespennende! 
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Koksidiose hos lam 
Ane Odden, stipendiat NMBU 

Kort oppsummert 
1. Vit når lammene dine blir smittet (inne eller ute), bruk dette når du bestemmer behandlingstidspunkt.

2. Koksidiene bruker ca to uker fra de tas opp av dyret, til vi kan finne oocyster i avføring.

3. Generell god hygiene, både inne og ute, er viktig for å få ned smittepresset.

4. Friske lam som fôres godt er generelt mer motstandsdyktige mot sykdom.

5. Bruk beiterotasjon for å få ned smittepresset!

Koksidiose hos lam skyldes arter av den encellede parasitten Eimeria, som finnes hos de fleste pattedyr. 

Koksidier er artsspesifikke, Eimeria-arter som går på sau kan ikke gi sykdom hos f.eks. geit. Sau har minst 

elleve forskjellige Eimeria-arter, og av disse er det bare to som er sykdomsfremkallende/patogene; E. 

crandallis og E. ovinoidalis. De ulike koksidieartene gir skade i ulike deler av tarmen. 

Den vanligste formen for koksidiose i Norge er sykdom hos lam på vårbeite, ca to til tre uker etter utslipp. 

Oocyster (koksidie-egg) er svært motstandsdyktige, og overlever minst en vinter på beite under norske 

forhold. Lam som går forholdsvis lenge inne, særlig på talle, kan også bli smittet og utvikle sjukdom inne.  

Utvikling av parasitten 

Figur 1. Livssyklusen til koksidier. Lammene tar opp oocyster (koksidie-egg) fra miljø, oocystene oppformeres i dyret, før de skilles 

ut med avføring ca to til tre uker etter opptak. Oocystene som skilles ut må ligge noen dager før de kan gi infeksjon på ny 

("sporulering").  
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Koksidiene går gjennom flere utviklingstrinn i tarmen før de skilles ut som oocyster med avføringen, som 

så kan smitte nye dyr (Figur 1). Sau eller lam skiller ut oocyster, oocystene bruker 2-4 dager ("sporulering") 

før de kan gi en ny infeksjon. Sporuleringen er avhengig av en temperatur på over 10 ⁰ C og en viss 

luftfuktighet. De sporulerte oocystene tas opp av lammene og parasitten går inn i tarmcellene, der det skjer 

en oppformering. Denne oppformeringen gir store skader i tarmen, og er årsaken til diaréen og 

dehydreringen (uttørkingen). Oppformeringen skjer i mange runder, der celler i tamen ødelegges, før det 

dannes nye oocyster som skilles ut med avføring. Hele syklusen tar to til tre uker, avhengig av art.  

Symptomer 
Det er kun de to patogene artene, E. ovinoidalis og 

E. crandallis, som antas å gi sykdom. Koksidiene

gir skade på cellene i tarmen, noe som kan gi kraftig

diaré. Diareén kan være svært mørkt på grunn av

blod, og man kan se slintrer i diaréen, dette er deler

av tarmveggen som har løsnet. Lammene blir raskt

dehydrert (uttørket), og dødsfall som følge av

koksidiose skyldes som regel dette. Andre

symptomer kan være feber, anemi (blodmangel),

kolikksmerter, trenginger, og redusert tilvekst eller

vekttap. Økt mottakelighet for annen sykdom er

også viktig, da sekundære bakterielle infeksjoner

kan forverre tilstanden.

Subklinisk koksidiose (koksidiose uten synlige 

symptomer) kan utarte seg som nedsatt funksjon av 

fordøyelsessystemet med mild diaré, nedsatt 

appetitt, redusert vekst eller ujevne lam. 

Symptomene ved koksidiose ligner veldig på 

symptomene man ser ved infeksjon med 

Nematodirus battus. Det er derfor viktig å skille 

disse, da de behandles ulikt.  

Figur 2. Lam med klinisk koksidiose som er tatt inn fra 

vårbeite. Dette lammet hadde både koksidiose og 

Nematodirus battus. 

Diagnostikk 
Diagnosen stilles basert på kliniske symptomer og avføringsprøver (oocyste-telling). Ved å ta 

avføringsprøver kan man skille mellom koksidiose og andre parasitt-infeksjoner, som Nematodirus battus. 

N. battus er en rundorm som kan gi diaré på lam. Denne parasitten overvintrer også i beitet, og lam får som

oftest symptomer av N. battus ca to-tre uker etter utslipp på vårbeite.

Avføringsprøver er også viktig for å bestemme besetningens smittesituasjon. Finnes smitten? Hvor finnes 

smitten? Og når smittes lammene? For å kunne behandle på en effektiv måte, er det viktig å finne ut når 

lammene smittes, da det har betydning for når man bør behandle. Smittes lammene inne, eller smittes 

lammene først når de slippes ut på vårbeite? Kan lammene behandles ved utslipp eller bør en vente til 

lammene har gått ute en uke? Husk at koksidiene bruker ca to uker fra de tas opp av lammet, til vi kan finne 

oocyster i avføring. 
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Diagnostikk for å avgjøre når lammene smittes kan gjøres ved å ta en avføringsprøve av ubehandlede lam 

ca 7 (maks 10) dager etter utslipp. Avføringsprøver tatt inntil 10 dager etter utslipp vil gi deg informasjon 

om lammene blir smittet inne. Avføringsprøver tatt fra ≥12 dager etter utslipp sier noe om smittesituasjonen 

på vårbeite. 

Funn av mer enn 50.000 OPG (oocyster per gram avføring) tyder på sterk smitte, men de fleste kliniske 

tilfeller har >100.000 OPG, og gjerne også >1.000.000 OPG. Avføringsprøver bør helst tas tidlig i forløpet, 

da det meste av utskillelsen kun foregår i 1-2 uker. Et lavt funn av oocyster trenger derfor ikke å bety at 

sykdommen ikke er forårsaket av koksidier. Kraftig diaré kan imidlertid fortynne prøven og gi for lave 

koksidietall. I svært akutte tilfeller kan lam ha diaré og dø av koksidiose før oocystene skilles ut i 

avføringen. Det er summen av avføringsprøvene, symptomene og eventuelle obduksjoner som kan stille 

diagnosen koksidiose.  

Hvordan ta avføringsprøver 
Diskuter med din lokale veterinær hvem (minst 5-6 dyr) som skal prøvetas, når prøvene skal tas og hvor 

prøvene skal sendes. Prøver som skal sendes i posten bør sendes mandag-onsdag, for å unngå å bli liggende 

i posten over helga. Prøvene kan gjerne legges i kjøleskap (ikke frys) og/eller vakuumpakkes før sending. 

Avføringsprøver som blir liggende i romtemperatur er utsatt for at oocystene ødelegges og resultatet kan 

bli et for lavt koksidietall.  

Fersk avføring tas direkte fra endetarmen ved hjelp av en hanskekledd finger med glidemiddel (ikke 

parafin). Unngå å ta prøver fra bakken. Avføringen legges så over i tett boks eller pose. Skriv alltid på 

individnummer på prøvene. Legg også ved informasjon om besetningen, og dyrene som er prøvetatt (alder, 

beitetype, siste behandling, prøvetakningsdato).  

Behandling 

Behandling av klinisk sjuke dyr 
Ved behandling av klinisk sjuke dyr, er støttebehandling med væske det viktigste tiltaket. Diaréen vil føre 

til en dehydrering, og lammene bør derfor gis væske som inneholder elektrolytter. Elektrolyttløsninger som 

kan blandes med vann er fine. I tillegg til væskebehandling bør en ved klinisk sjukdom gi koksidiemidler, 

dette vil stoppe utviklingen av koksidiene i tarmen. Antibakteriell behandling av sekundærinfeksjoner kan 

være aktuelt, men da må veterinær kontaktes. Lammene bør tas vekk fra beitet de går på og ideelt sett flyttes 

til et reint beite, evt i nødssituasjon flyttes inn, for å fôres med høy til diaréen roer seg.  

Forebyggende behandling 
Forebyggende behandling er aktuelt i besetninger der koksidiose er et problem. I Norge er forebyggende 

behandling vanlig, men ofte er den ikke basert på tidligere diagnostikk.  

Vi har to aktuelle koksidiemidler: toltrazuril (Baycox® Sheep vet, Bayer Animal Health) og diclazuril 

(Vecoxan® vet, Elanco Animal Health). Disse tilhører samme legemiddelgruppe, og fungerer kun mot de 

stadiene av parasitten som er inne i cellene i tarmen. Målet med forebyggende behandling er derfor å 

behandle lammene på et tidspunkt der de har fått i seg smitten, slik at de utvikler immunitet, men før 

ødeleggelsen av tarmceller er for stor og lammet utvikler sykdom, se figur 3. Det er derfor viktig å vite når 

lammene smittes. Smittes lammene inne, kan behandling i forbindelse med utslipp passe godt, men i 

besetninger der lammene ikke smittes før de er ute på vårbeite, er behandling ved utslipp for tidlig.  
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Figur 3. Bestemmelse av riktig behandlingstidspunkt er avhengig av smittetidspunkt. 

For å unngå denne utbredte forebyggende behandlingen, ofte på sviktende grunnlag, kan en mer målrettet 

behandling være løsningen. Lam som skal på sterkt utsmittede beiter behandles, det samme med lam som 

har fått lite råmelk, som trilling-lam. Lam som skal på beiter der en vet at smittepresset er lavt, f.eks. beiter 

der det ikke har gått sau det siste året, trenger ikke behandling. En slik målrettet behandling vil redusere 

bruken av koksidiemidler. Det er bare veterinærer som kan forskrive koksidiemidler, ta derfor kontakt med 

din veterinær for å diskutere preparat og behandlingstidspunkt.  

Resistens 
Det pågår for øyeblikket et prosjekt som skal se på om det er resistens mot koksidiostatika i Norge eller 

ikke. Resistens er ikke påvist hos pattedyr, kun hos fjørfe. Det finnes flere rapporter om redusert effekt av 

behandling, men om dette er faktisk resistens, eller redusert behandlingseffekt av andre årsaker er fortsatt 

usikkert. Sistnevnte får man ved feil bruk av midlet, som feil dosering, feil tidspunkt eller feil oppbevaring. 

Riktig dosering er viktig for å kunne oppnå ønsket effekt av behandling, det er derfor viktig at lammevekten 

er korrekt, og at doseringsutstyret gir riktig mengde. Veiing av lammene som skal doseres er derfor viktig, 

vei i minst noen av de største lammene, og doser etter denne vekten. Doseringsutstyret bør man sjekke hver 

gang man bruker det, slik at det gir den dosen det skal. Dette kan man teste ved å dosere ned i en sprøyte. 

Det er også vist at frost kan gi redusert effekt av Vecoxan® vet., det er derfor viktig at midlene oppbevares 

slik det er beskrevet på pakningen, og at best før-datoen respekteres.  

Det viktigste for å oppnå god effekt av behandling er behandlingstidspunktet, lammene må ha fått i 

seg smitten, men koksidiene skal ikke få tid til å gjøre for mye skade i tarmen. Du som bonde må derfor 

vite når dine lam smittes, for å kunne avgjøre riktig behandlingstidspunkt i din besetning.  
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Forebygging 
Lammene vil utvikle immunitet mot de koksidie-artene de har vært smittet med. I forebygging av 

koksidiose ønsker man at dyra opparbeider seg immunitet uten at de blir syke, samtidig som man forhindrer 

at smittepresset bygger seg opp i beitet.  

De viktigste forebyggende tiltakene er å fjerne parasitten og å øke motstandskraften hos lammene. 

Utviklingen av sykdom er avhengig i stor grad av «management». Fôring og hold på søyene virker inn på 

råmelksproduksjonen, som er viktig for å utvikle en god generell immunitet. Immunstoffer i råmelk gir ikke 

tilstrekkelig beskyttelse mot koksidiose, men gjør lammene generelt mer motstandsdyktige mot infeksjoner. 

I tillegg er god melkeproduksjon med på å gi lammene et energioverskudd.  

Stress virker negativt på dyrenes motstandskraft, stress-situasjoner som transport, matmangel og dårlig 

vær/kulde bør derfor unngås.  

Hygiene 
Hygiene er viktig, oocystene trives i fuktig miljø. Inne er det derfor viktig å unngå fuktig talle. I fjøs med 

drenerende gulv er det viktig at søyene har fast nok avføring til at avføringen forsvinner ned i møkk-

kjelleren, og ikke blir liggende på ristene som et smittereservoar. Søyer blir ikke syke av koksidier, men de 

vil stort sett alltid skille ut noe, og opphopning av avføring inne er derfor negativt. Ute er områder rundt 

kraftfôrautomater ofte gode områder for oocystene. Et viktig tiltak kan derfor være å flytte 

kraftfôrautomaten rundt, slik at den aldri står på et fuktig, nedsmittet sted. Det samme gjelder plasseringen 

av saltstein.  

Beitebruk 
Ved bruk av samme vårbeite hvert år, vil smittepresset kunne bygge seg opp slik at man får kliniske utbrudd. 

Aller størst smittepress vil det være på beiter der det gikk lam med klinisk koksidiose våren før. Ved å 

rullere på vårbeitene, slik at hvert beite bare blir brukt annet hver år, vil redusere smittepresset betraktelig. 

Det man må huske på hvis lammene slippes på helt rene beiter, er at de ikke vil utvikle immunitet, og de 

kan derfor bli sjuke på et senere tidspunkt, dersom de senere flyttes til et beite med høyt smittepress.  

Ordliste 
Eimeria Eimeria er familienavnet til koksidiene.  

Eimeriose Et annet navn for koksidiose.  

Nematodirus battus Rundorm som gir diaré på lam i ca samme periode som koksidiose på vårbeite 

opptrer. Denne rundormen overvintrer i beitet, og har synkron klekking når en 

kuldeperiode etterfølges av en varmeperiode.  

Oocyste Koksidier skiller ikke ut egg, de skiller ut oocyster. En oocyste kan bare gi 

sykdom hvis den er sporulert.  

OPG Mål på mengden oocyster, antall oocyster per gram avføring.  

Sporulering Det som gjør en utskilt oocyste smittefarlig. Oocysten går fra umoden, til å 

inneholde det som kan gi sjukdom, dette tar ca 2-4 dager, avhengig av blant annet 

temperatur og luftfuktighet.  

106



Lam 2017 

Koksidiose hos lam 

Kilder 
Enemark HL, Dahl J, Enemark JM (2015) Significance of Timing on Effect of Metaphylactic Toltrazuril 

Treatment against Eimeriosis in Calves. Parasitol Res 114 Suppl 1:201-212 doi:10.1007/s00436-015-4526-

8 

Gjerde B, Enemark JMD, Apeland MJ, Dahl J (2010) Redusert effekt av diclazuril og toltrazuril mot 

Eimeria-infeksjoner hos lam i en besetning i Rogaland. Nor Veterinærtidsskrift:301-304 

Gjerde B, Vatn S, Nielsen B, Dahl J (2009) Forebyggende effekt av toltrazuril (Baycox Sheep vet ®) og 

diclazuril (Vecoxan vet ®) mot koksidiose hos lam på beite. Nor Veterinærtidsskrift:259-266 

Gradwell D (2000) Scouring in lambs following treatment with Vecoxan. Vet Rec 146:591 

Taylor M (1995) Diagnosis and control of coccidiosis in sheep. In Pract 17:172-177 

doi:10.1136/inpract.17.4.172 

Taylor MA, Catchpole J (1994) Review article: coccidiosis of domestic ruminants Appl Parasitol 35:73-86 

107



1 

Kopplamoppdrett med god tilvekst og lite tap 
Linn Hege Engen, rådgiver småfe - Nortura SA 
Vibeke Tømmerberg, spesialveterinær i Helsetjenesten for sau - Animalia 

Lammetallet hos den norske sauen har økt betraktelig de siste 20 årene. Dersom søya ikke har tilstrekkelig 
melkeproduksjon for å fostre opp hele kullet, blir rammet av sjukdom, eller i verste fall dør, vil det være aktuelt å fôre 
opp lammene som kopplam. Søyer med både tre og fire lam har blitt vanligere, og gimrene får også større kull. Dette 
har ført til at oppfôring av kopplam har blitt vanlig i de fleste besetninger i større eller mindre grad, alt fra 
flaskefôring av et par lam til fôring av store grupper med melkeautomat.   

Dersom man får til et kopplamoppdrett med bra tilvekst og trivsel vil det ligge godt til rette for gode resultater og 
økonomisk gevinst på kopplammene. Dette vil også indirekte gjelde søya og det resterende kullet hennes da disse 
også får bedre vilkår videre. Vi håper at dette foredraget gir nyttige tips og råd som kan bidra til god tilvekst og lite 
tap i kopplamoppdrettet.   

Vanlige sjukdommer i kopplamoppdrett  
Det finnes få undersøkelser som tar for seg sjukdommer og dødsårsaker hos kopplam. Data fra Sauekontrollen gir en 
pekepinn på hvilke sjukdommer som er mest vanlig hos kopplam, og figur 1 viser de vanligste rapporterte 
sjukdomsproblemene hos kopplam i perioden 2010-2016 i de besetningene som rapporterer inn sjukdom.   

Figur 1. Prosentvis fordeling av sjukdommer som er registrert på kopplam i Sauekontrollen i perioden 2010-2016. Oppgitt som % 
av alle innrapporterte sjukdomstilfeller hos kopplam (totalt 5467 tilfeller i perioden). Andelen besetninger som rapporterer 
sjukdom hos kopplam har økt fra 23,8% i 2010 til 48,9% i 2016. Økt innrapportering av helseopplysninger gjør at vi får et bedre 
grunnlag for å danne oss et bilde av den reelle sjukdomsforekomsten.  

I 2014 ble det gjennomført et pilotprosjekt ved Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse ved NMBU, Sandnes. Her 
ble journaler fra totalt 452 kopplam fra sauebesetninger i Rogaland som ble obdusert i perioden 1974-2014 
gjennomgått. De fem vanligste dødsårsakene hos disse lammene var tarmslyng, sjukdom i magesekken 
(løpetympani), lungebetennelse, blodforgiftning og sjukdom i tarmsystemet (se figur 1). Sjukdommer i 
fordøyelsessystemet pekte seg ut som viktige tapsårsaker i denne undersøkelsen. Resultatene viste også at 40% av 
kopplammene som det var registrert alder på døde ved 4-6 ukers alder. Årsakene til dette kan være at lammene i 
denne perioden utvikler drøvtyggerfunksjon, samtidig som de gjennomgår fôrendringer som avvenning og overgang 
fra innefôring til beite. I tillegg har alle lam en sårbar periode i denne alderen fordi mye av immunstoffene 
(antistoffene) fra råmelka er nedbrutt, samtidig som lammets eget immunforsvar ikke er fullt utviklet ennå.  

Leddsjukdommer, alder < 6 mnd.
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Figur 2. Prosentvis fordeling av dødsårsaker hos 452 kopplam obdusert ved NMBU Sandnes i perioden 1974-2014. 

Under følger en gjennomgang av noen av de vanligste sjukdommene hos kopplam.  

Diaré  
Diaré hos kopplam skyldes ofte uheldig fôring eller infeksjoner med ulike bakterier, virus eller parasitter. 
Fôringsbetinget diaré er et vanlig problem i kopplamoppdrett, og vil også gjøre lammene utsatt for infeksjoner i 
mage/tarm. Vanlige årsaker til fordøyelsesforstyrrelser og diaré hos kopplam er at lammene drikker for store 
mengder melk per mål, fôr av dårlig kvalitet, dårlig renhold av fôringsutstyr og binger, for tidlig avvenning, brå skifter 
i type eller mengde fôr og manglende tilgang til grovfôr og kraftfôr helt fra starten av.  

For å forebygge fordøyelsessjukdommer og oppnå god fôrutnyttelse og tilvekst hos kopplammene er det viktig at 
utviklingen av formagene og drøvtyggerfunksjonen går som den skal. Ved fødselen er lammets fordøyelsessystem 
omtrent som på et enmaget dyr. Formagene (vom, nettmage og bladmage) er lite utviklet og melka går rett til løpen, 
som er den egentlige «magesekken», og fordøyes der. Utviklingen av formagene påvirkes av hva slags fôr lammet 
får, og for å få en normal utvikling bør kopplammene ha tilgang på litt grovfôr og kraftfôr helt fra fødselen av selv om 
de bare nipper til det i starten. Med riktig fôring vil lam være i stand til å utnytte kraftfôr og gras som fôr når de er 
ca. en måned gamle og ha ei fullt utvikla vom ved ca. to måneders alder. Etablering av riktig vomflora (bakterier og 
andre mikroorganismer i formagene som er nødvendige for å fordøye fôret) er også svært viktig. For å unngå 
oppvekst av feil vomflora og infeksjoner i mage/tarm er det viktig med god hygiene.    

Koksidiose er vanligvis knyttet til beiteperioden, men kan også forekomme hos kopplam som står inne, spesielt hvis 
de står lenge inne og er oppstallet på tett golv/talle, ved høy dyretetthet og dårlig renhold. For å forebygge dette og 
andre infeksjoner som smitter via avføring er det viktig med godt renhold av kopplambingene, hyppig bytte av strø 
samt å ikke plassere fôr- og vanntrau på bakken så det kommer avføring oppi.    

Løpetympani (løpemagesjukdom, «oppblåst mage», «bolna lam») 
Sjukdommen opptrer som regel hos lam i alderen 3-5 uker, når lammene er i ferd med å bli drøvtyggere. Lam med 
løpetympani blir oppblåste i buken, særlig på høyre side. De slutter å spise og får kolikksymptomer. Dødeligheten er 
høy og i noen tilfeller kan lamma krepere uten at det er sett spesielle symptomer. Noen lam har et mer langvarig 
sjukdomsforløp med diffuse symptomer, og hos disse lamma kan det være store sår og blødninger i løpen, men med 
variable mengder gass.   

Hos de aller fleste lam med oppblåst mage er det store mengder av spesielle gassdannende bakterier i løpen. 
Jernmangel ser ut til å disponere for utvikling av løpetympani. Dette kan ha sammenheng med at jernmangelen gir 
unormal appetitt, noe som fører til at lamma spiser forurenset strø eller jord som inneholder bakterier. Melk 
inneholder lite jern, men lammene får i seg jern når de begynner å ete gras og jord på beite. Dermed vil kopplam 
som står lenge inne være utsatt for jernmangel, som igjen gir økt risiko for løpetympani.    

Forebyggende tiltak innebærer tidlig utslipp og riktig fôring av kopplammene så de får en normal vomutvikling. Tidlig 
utslipp av kopplam er imidlertid ikke så lett å få til siden mange synes det er mest praktisk å ha dem inne til etter 
avvenning. I kopplamoppdrett som har problemer med løpetympani kan det være aktuelt å gi jerntilskudd til alle lam 
innen 7 dagers alder, fortrinnsvis gitt som injeksjon (sprøyte i kroppen) siden det gir en sikrere effekt enn dosering i 
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munnen. Men det er også mulig å gi jernpreparater blandet ut i melka eller dosert direkte i munnen, og ved å dele 
opp dosen over flere tildelinger øker sannsynligheten for at lammet skal nyttiggjøre seg jernet. Jernpreparater 
beregnet til gris kan benyttes. I besetninger som har problemer med løpetympani vil det ofte bygge seg opp et 
smittepress i miljøet med de bakterietypene som forårsaker sjukdommen. Godt renhold vil gi mindre opphoping av 
bakterier, og området rundt fjøset og andre steder der dyra oppholder seg mye kan være lite egnet som vårbeite 
dersom det er opptråkket og har mye bakterier fra tidligere år. 

Tarmslyng 
Tarmslyng er en dreining av tarmen. Når tarmene dreier, vil blodsirkulasjonen hemmes slik at dyret dør av 
sjokkutvikling. Sjukdomsforløpet er raskt og dyr med tarmdreining blir ofte funnet døde, uten at man har sett 
sjukdomstegn. Tidlig i forløpet kan man se kolikksymptomer, og dyra ligger ofte flatsides med bleike slimhinner og 
utspilt buk.   

Tarmslyng oppstår ofte etter brå fôrendringer, spesielt ved overgang til kraftigere beiter. Fôrendringene fører til 
kortere passasjetid gjennom fordøyelsessystemet, noe som gjør at tarmavsnitt blir fylt opp og lettere endrer leie. 
Tilstanden kan også oppstå som en følge av løpetympani, ved at gassen flytter seg bakover i fordøyelsessystemet. 
Lam er mer utsatt for tarmslyng dersom formagene er små og dårlig utviklet, siden dette gir dårlig stabilisering av 
tarmen slik at de lettere kan endre leie. Sjukdommen forebygges med gradvis overgang til ny fôring / kraftige beiter, 
tilgang på fôr med mye fiber og ved å unngå at kopplammene drikker for store mengder melk i gangen. Det er også 
viktig med god tilgang på grovfôr og kraftfôr før avvenning.   

Infeksjoner 
Infeksjoner er i de fleste tilfeller en følge av ubalanse mellom lammets motstandskraft og smittepresset (mengden 
smittestoffer) det utsettes for. Liten tilførsel av antistoffer gjennom råmelka, sammen med høyt smittepress, gir høy 
risiko for infeksjoner. God råmelkstildeling, godt renhold og et lunt og trekkfritt miljø er sentrale tiltak for å 
forebygge infeksjonssjukdommer. Dypping eller spraying av navlen i jod kan også være et aktuelt tiltak på nyfødte 
lam for å hindre at bakterier kommer inn gjennom den åpne navlestrengen. Slike tiltak er spesielt viktig i flokker som 
har problemer med leddbetennelser, navleinfeksjoner o.l. 

Klostridieinfeksjoner og pasteurellose 
Kopplam på intensiv fôring er utsatt for klostridieinfeksjoner, spesielt pulpanyre. Klostridier er en gruppe bakterier 
som finnes naturlig i miljøet og tarmen hos friske dyr. Under gunstige forhold for bakterien, som ved rikelig tilgang 
på protein og karbohydrater, oppformeres og produseres dødelige giftstoffer. Den intensive fôringen av kopplam gir 
gode oppvekstvilkår for bakteriene i tarmen, særlig ved brå fôrskifter. Ved høy dyretetthet, stort smittepress og 
uheldige miljøfaktorer kan også pasteurellose bli et problem. Dette arter seg oftest som en blodforgiftning eller 
lungebetennelse, og det er mest vanlig med sjukdom hos unge dyr.   

Vaksinering er aktuelt dersom klostridieinfeksjoner og evt. pasteurellose er et problem. Kopplam som har fått råmelk 
fra vaksinert sau er beskyttet mot sjukdom via immunstoffer (antistoffer) i råmelka, forutsatt at søyene er vaksinert i 
rett tid før lamming og lammene får nok råmelk. Antistoffene fra råmelka vil etter inntak gradvis bli nedbrutt, slik at 
beskyttelsen varer i ca. 8-12 uker mot klostridieinfeksjoner og ca. 4 uker mot pasteurellose. Beskyttelsen er dårligere 
og mer kortvarig hos lam som har fått for lite råmelk. Kopplam er i en risikogruppe som ofte får for lite råmelk, og 
dermed ofte ikke har optimal beskyttelse. Vaksinasjonstidspunktet bør bestemmes ut fra om kopplammene har fått 
råmelk fra vaksinert sau, og når sjukdomsproblemene erfaringsmessig opptrer. I en kopplamflokk som har fått 
råmelk fra vaksinert sau vil et passende vaksinasjonstidspunkt ofte være når de yngste lammene i flokken er ca. 4 
uker gamle. Kopplam som ikke har fått råmelk fra vaksinert sau, kan vaksineres fra de er noen dager gamle. Disse 
lammene, som alle andre, må ha to doser vaksine med ca. 4 ukers mellomrom for å ha god beskyttelse.  

For å forebygge klostridieinfeksjoner er det viktig med gradvis overgang til kraftigere fôring, f.eks. ved overgangen 
fra melk til kraftfôr, beiteslipp og beiteskifter. Jevn/god vanntilgang er også viktig. Fiberrikt fôr og bevegelse er også 
gunstig, siden det stimulerer naturlige tarmbevegelser som vil motvirke opphopning av klostridier og giftstoffer i 
tarmen.  

Vaksinen mot pasteurellose inneholder ikke alle bakteriestammene som kan gi sjukdom, og gir derfor ikke alltid 
ønsket effekt. Forhold ved miljøet og drifta har stor betydning for å forebygge sjukdom, f.eks. vil god luftkvalitet og 
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reduksjon av dyretettheten redusere smittepresset. Inndeling av kopplammene i små grupper med nogenlunde lik 
alder vil også kunne redusere smittepresset. 

Tiltak for å hindre sjukdom og tap 
"Det er mange veier til Rom", og hvilken strategi man velger avhenger av forutsetningene man har og hvilket mål 
man setter seg for kopplamproduksjonen. For å oppnå god helse og tilvekst hos kopplammene er det uansett viktig 
at de får en god start og kopplammene har i mange tilfeller et dårlig utgangspunkt med tanke på dette. Det er også 
viktig å være forberedt før lamminga starter. Se gjerne på fjoråret og tenk tilbake på hva som fungerte bra og hva 
som fungerte mindre bra. Gjør tiltak for å forbedre det som ikke fungerte og viderefør det som gikk bra. Ha en plan, 
ha nødvendig utstyr tilgjengelig og sjekk at alt er rent og at det fungerer.   

Råmelk - raskt og rikelig 
Råmelka inneholder antistoffer som lammet trenger for å være motstandsdyktig mot infeksjoner fram til 
produksjonen av antistoffer er fullt utviklet ved 2-3 måneders alder. Råmelka gir i tillegg energi, vitaminer, mineraler 
og andre stoffer som det nyfødte lammet trenger. Lam bør få første mål råmelk så fort som mulig, og helst i løpet av 
de første timene etter fødsel. Grunnen til dette er at innholdet av antistoffer og andre viktige bestanddeler i råmelka 
er på topp rundt fødsel og avtar raskt i løpet av det første døgnet, i tillegg til at opptaket av antistoffet i lammets 
tarm er størst umiddelbart etter fødsel. Opptaket avtar gradvis i løpet av det første levedøgnet og opphører etter ca. 
24 timer.  

Et lam på 5 kg trenger minst 1 liter råmjølk totalt i løpet av første levedøgn. Det optimale er at lammet får råmjølk 
fra mora, og det nest beste er råmjølk fra en annen søye i samme besetning siden råmjølk fra søyer i samme fjøs 
inneholder antistoffer som er spesialtilpasset lammets miljø. Det bør helst ikke brukes råmjølk fra sjuke søyer og 
søyer som har abortert. I tilfeller der man ikke har nok søyeråmelk, kan man spe på med råmelk fra ku eller geit. Det 
er viktig at råmelka er tatt fra første mål, er fra friske dyr og av god hygienisk kvalitet. Kuråmelk inneholder mindre 
energi enn saueråmelk, og mengden bør derfor økes med ca. 30%. Det er ikke nødvendig å justere mengden 
geiteråmelk fordi sammensetningen av råmelk fra geit og søye er ganske lik. Råmelk fra geit skal kun brukes hvis den 
kommer fra besetninger som er sanert gjennom Friskere geiter. Det finnes også ulike typer råmelkserstatninger og -
supplement som man kan få kjøpt. En råmelkserstatning skal inneholde nok antistoffer til å kunne erstatte råmelk fra 
søye, men antistoffinnholdet vil ikke tilsvare det som finnes i «ekte råmelk» fra eget fjøs. Et råmelkssupplement er et 
energitilskudd som inneholder lite eller ingen antistoffer, og det skal dermed kun brukes som et supplement til ekte 
råmelk. Det er derfor viktig å lese bruksanvisningen til produktet nøye. Uansett hvilken type erstatning man benytter 
seg av så bør alle lam få et mål råmelk fra søye først, og så kan man spe på med råmelk fra ku, geit eller 
råmelkserstatninger etterpå. 

Ved bruk av råmelk fra ku er det greit å være oppmerksom på at råmelk fra enkelte kyr kan føre til at de røde blodcellene hos 
lammene ødelegges. Lammene får da blodmangel og kan dø. Selv om man av og til ser slike reaksjoner på råmelk fra ku, er 
tilstanden svært sjelden sammenlignet med hvor mange lam som får kuråmelk. Det er derfor ingen generell anbefaling å unngå 
å bruke råmelk fra ku. Risikoen ved at lam får for lite råmelk er større enn risikoen for at de skal få blodmangel på grunn av 
kuråmelk. For å redusere risikoen angis det at man kan blande råmelk fra flere kyr, i hvert fall minst fire, hvis man har mulighet 
for det. Man bør også notere hvilke kyr som er opphav til råmelka man bruker, slik at man kan unngå å bruke råmelk fra en 
eventuell problemku neste år. Fordi dette kan bli ganske dramatisk hvis det først skjer, bør man også være forsiktig med å 
rutinemessig gi kuråmelk til alle lam, særlig hvis mjølka kommer fra kyr som ikke er brukt tidligere. Det beste er om alle lam får 
noe råmjølk fra sau først, og så kan man heller supplere med råmjølk fra ku til lam som trenger mer. 

Når bør man ta fra lammet til kopplam? 
Mange tar fra kopplammene kort tid etter fødsel, gjerne etter at søya har slikket dem tørre. I store kull vil man med 
dette ha bedre kontroll på at alle får nok råmelk. Mange opplever også at det kan være vanskelig å få lammet til å 
drikke av flaske/automat dersom det allerede har drukket av juret, og synes derfor at det er best å ta dem fra kort 
tid etter fødsel. Andre velger å la lammet gå sammen med søya det første døgnet slik at råmelksperioden er over når 
de blir kopplam. Hvis kopplammene skal gå en stund med søya først er det viktig å rengjøre jur som er skitne. 

Kopplam er utsatt for å få for lite råmelk siden de ofte er fra store kull eller først blir tatt fra når man oppdager at 
noe er galt. Dette kan f.eks. være tilfeller der søya har for lite melk, en tett spene eller annen sjukdom. I verste fall 
oppdages ikke disse før etter en dag eller to når de står og sturer med krokete rygg og innhul buk. Slike lam vil 
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dessverre ha et dårlig grunnlag siden de har mistet den gode starten. Uansett når man velger å ta kopplammene fra 
er det derfor viktig å passe på at de får den råmelka de skal ha og gi ekstra dersom en ser at søya ikke har nok melk. 
Lam som ikke klarer å suge selv må få råmelk med flaske, sonde o.l. Hvis lammet får råmelk med flaske eller sonde, 
må mengden fordeles på flere mål, og det bør ikke gis mer enn maks 0,5 dl per kg per mål. Det er viktig med godt 
renhold av smokker, sonder og annet utstyr. 

Utvalg av kopplam    
Hvor stort kull søya skal gå med på beite må vurderes individuelt og ut fra flere faktorer: Søyas morsegenskaper og 
melkeevne, kvaliteten på beitet og tidligere erfaringer i besetningen. Det er en fordel at lammene som går med mora 
er jevnstore og derfor anbefales det ofte å ta fra det lammet i kullet som avviker mest i størrelse. Hva som er mest 
gunstig vil allikevel variere mellom ulike typer kopplamoppdrett. Hvis lammene skal slaktes tidlig, er det fordelaktig å 
velge ut gode emner (store og livskraftige lam) til kopplam, og ikke de små og svake som har fått en dårlig start. Det 
er ofte fordelaktig å ta værlam da disse vanligvis har høyere tilvekst enn søyelam. Figur 3 illustrerer noen av 
kriteriene man bør ta med i vurderinga ved utvalg av kopplam. 

Figur 3. Eksempler på kriterier for utvalg av kopplam. 

Oppstalling av kopplam 
Nyfødte lam er utsatt for nedkjøling, og kopplammene bør ha mulighet til å ligge på et tett, tørt og isolerende 
underlag i starten. Det er lurt å plassere kopplammene på et lunt sted i fjøset, slik at de ikke utsettes for trekk. 
Varmelampe og såkalte toklimabinger der en del av arealet er overbygd med tak er også gode tiltak. Det er viktig at 
varmelampa er riktig plassert så den ikke gir forbrenningsskader på lammene eller for stor luftsirkulasjon så det blir 
trekk. Dersom kopplammene ligger i en haug er det et tegn på at det er for kaldt eller trekkfullt i bingen, og det er 
fare for at lammene som blir liggende nederst i denne haugen kan krepere. Kopplammene bør deles inn i små 
grupper med mest mulig lik størrelse og alder, og ideelt sett bør det ikke være mer enn 10-12 lam i hver binge. 
Forsøk å dele inn så godt som mulig ut fra hva fôringssystemet og andre praktiske forhold tillater. Smittepresset øker 
med økende dyretetthet og aldersspredning på lammene i bingen. Det er i tillegg lettere å føre tilsyn og hindre at de 
minste blir tapere når det er færre lam i hver gruppe. Det er en fordel med tette skiller mellom bingene, f.eks. med 
bruk av presenning o.l. Arealet i bingene må være stort nok så lammene har god plass å bevege seg på etter hvert 
som de blir større. For å forebygge luftveissjukdommer mens lammene står inne, er det viktig med god ventilasjon. 

Det er viktig med godt renhold av kopplambingene. Aktuelle tiltak er spyling, bruk av godt med strø o.l. Sjuke dyr vil 
skille ut store mengder med smittestoffer. Bryter det ut sjukdom bør derfor sjuke lam behandles raskt og settes i en 
egen binge så snart som mulig for å hindre at de smitter nye lam.  

Fôring av kopplam 
Kopplammene fôres frem på en kombinasjon av melk, kraftfôr og grovfôr, og fôringsregimet varierer en del mellom 
besetninger basert på ressursene på den enkelte gård og målet med kopplamoppdrettet. Mange produsenter satser 
på høstslakting etter kraftfôrbasert eller beitebasert oppdrett. Ved kraftfôrbasert oppdrett avvennes lammene fra 
melk så tidlig som mulig og fôres videre på kraftfôr, grovfôr og beite. Lammene får fri tilgang på kraftfôr fram mot 
høsten. Har man tilgang på beiter av god kvalitet er det fullt mulig å få til god tilvekst helt eller delvis uten kraftfôr. 
Da vennes de av melka og fortsetter med grovfôr og kraftfôr til de er ca. 8-10 uker gamle. Deretter kan de få kun 
godt beite. Dette krever god beitekvalitet gjennom hele oppfôringsperioden og det blir en del arbeid med 
skiftebeiting, beitepussing og gjødsling. For å sikre seg mot varierende beitekvalitet kan man gi avgrensede mengder 
med kraftfôr i tillegg. Andre driver en mer intensiv oppfôring der lammene slaktes ved ca. 6-8 ukers alder som 
«sommerlam /grillam». Disse lammene har fri tilgang på melk frem mot slakting og vokser veldig raskt. Sommerlam 
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er en begrenset produksjon og det er kun utvalgte slakterier som tilbyr dette. Prisen per kg kjøtt er vesentlig høyere 
enn hvis lammene slaktes om høsten og det er også en fordel å slippe arbeidet med kopplammene gjennom 
sommeren. 

Melkefôringsperioden: 
Lammene trenger melk fram til vomma kan utnytte annet fôr (ca. 4 uker). Det er mulig å bruke fersk melk, helst 
syrnet, men av praktiske årsaker er det mest utbredt å bruke melkeerstatning. Melka tildeles fra smokkbøtte, flaske 
eller automat. Det er viktig å sette seg inn i produsentenes anvisninger for bruk av utstyret og anbefalinger om 
blandingsforhold og temperatur på melka. Det er viktig å unngå brå endringer, f.eks. på temperaturen eller 
blandingsforholdet på melka. Det er viktig å holde blandingsutstyr og fôringsplassen rein. Noen automater har 
vaskeprogram og produsentene kommer ofte med anbefaling for rengjøringssykluser og hva du skal vaske med. 

Det er viktig at man har oversikt over om lammene lærer seg å drikke av smokk. Noen lærer det kjapt og av seg selv, 
mens andre må læres opp. Lam som allerede har drukket av juret hos mora kan være en utfordring, men når de blir 
sultne vil de som regel lære det til slutt, spesielt hvis melka er lunken. Lam som er sultne vil lett få i seg mye 
bakterier når de leiter etter mat. Det er naturlig for lammet å suge ofte og lite hver gang. Bollerennerefleksen som 
sikrer at melka havner i løpen utløses av bl.a. patting på spene eller smokk og stimulering av sanseceller i munnhule 
og svelg. Det er derfor viktig at kopplammene suger i seg melka for å sikre at den havner i løpen. Åpningene i 
smokkene bør ikke være for store siden det er gunstig at lammene må bruke litt tid på å suge. For lav temperatur på 
melka, for store mengder melk per mål og stress kan resultere i at noe melk havner i vomma. I vomma vil ikke melka 
brytes ned på riktig måte, og dette fører til melkesyredannelse («sur vom») og forstyrrelser i vomutviklingen.  

Kraftfôr og fint, godt grovfôr bør tilbys allerede fra første dag. Lammene stimuleres da til å begynne å ta opp smått 
med annet fôr og dette er med på å utvikle drøvtyggerfunksjonen. Det er viktig at dette hele tiden er friskt og 
smakelig og bør byttes hver dag. Kopplam skal alltid ha tilgang på rent, friskt vann. 

Avvenning:  
Med dagens priser på melkeerstatning er det en fordel at ikke lammene må stå på melkefôring lengre enn 
nødvendig. En tommelfingerregel som ofte benyttes er å få minst to lam på en sekk melkeerstatning. Kopplammene 
kan avvennes fra ca. 30 dagers alder og ca. 15 kg levendevekt (ca. 3 ganger fødselsvekta) hvis de spiser godt med 
grovfôr og kraftfôr. Man kan avslutte melketilgangen brått eller avvenne gradvis. Gradvis avvenning er mest 
skånsomt, men kan være svært arbeidskrevende, spesielt hvis det er stort aldersspenn på lammene. Brå avvenning 
er mindre arbeidskrevende og kan fungere godt, men da er det ekstra viktig å påse at alle lammene spiser godt med 
kraftfôr og gras før melka kuttes ut. Tilveksten vil reduseres de første dagene, men opptaket av andre fôrmidler vil gå 
raskere. Avvenninga er en påkjenning for lammene og andre stressfaktorer bør unngås i denne perioden. Dermed er 
det en fordel å vente til etter avvenning med å gjøre endringer i kraftfôrtype- eller mengde. 

Beiteperioden:  
Etter avvenning må kraftfôrmengden tilpasses etter hvilken tilvekst man ønsker på kopplammene ut fra 
beitetilgangen og når de skal slaktes. Kraftfôrleverandørene har egne kraftfôrslag som er beregnet til fôring av lam. 
Alle fôrendringer bør skje gradvis. Ved appetittfôring fra kraftfôrautomat er det viktig at automaten aldri går tom 
siden lammene da har lett for å forete seg ved påfylling av nytt kraftfôr. Det er viktig at kraftfôrmengden avpasses 
etter beitetilgangen, og ved bruk av kraftig beite bør det ikke gis kraftfôr i tillegg for å unngå diaré og dårlig 
grovfôrutnytting, klostridieinfeksjoner o.l. Gradvis tilvenning av beite anbefales, spesielt hvis det er et veldig kraftig 
beite. Lammene bør ha tilgang på litt skrinnere beite eller skogkanter for å stabilisere vomma. Tilgang til skogkanter 
o.l. er også gunstig for å gi ly og skygge, i tillegg til at lauv og urter er gode kilder til flere mineraler som dyra trenger
(bl.a. kobolt). For at kopplammene skal bli gode beitedyr må de lære beiteatferd av voksne dyr, og det er derfor
fordelaktig hvis de kan slippes på beite sammen med noen voksne søyer.

Kopplam som går på beite må ofte behandles mot innvollsparasitter (rundorm og koksidier) i løpet av beiteperioden, 
men siden dette avhenger av smittepresset bør behandlingsopplegget tilpasses forholdene på den enkelte gård. 
Avføringsprøver er et godt hjelpemiddel for å vurdere behandlingsbehovet mot rundorm. For å redusere 
smittepresset bør man ha et gjennomtenkt opplegg for beitebruken. Tiltak som bruk av beiter som ikke har blitt 
brukt til sau foregående år, beiteskifter, lav dyretetthet, slått og vekselbeiting med storfe eller hest er effektive for å 
redusere smittepress og behandlingsbehov. Kopplammene bør helst ikke slippes ut på beiter som er nedsmittet av 
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de andre sauene etter vårbeiteperioden, i hvert fall ikke tidlig i beitesesongen, men dersom arealene blir slått etter 
at de har blitt beitet, vil det fjerne mesteparten av rundormsmitten. I områder der flått og sjodogg er et problem bør 
man ha et opplegg for å forebygge dette.  
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Risikofaktorer og forebygging av mastitt hos sau 

Tore Skeidsvoll Tollersrud og Lisbeth Hektoen, HT Sau 

Mastitt (jurbetennelse) er den hyppigst rapporterte og mest tapsbringende sjukdommen hos 

søye. Akutt mastitt er en smertefull tilstand og sjukdommen utgjør et betydelig 

dyrevelferdsmessig problem.  

Søyer med klinisk mastitt har som regel påkjent allmenntilstand, tydelige 

betennelsessymptomer jurkjertelen, og melkeproduksjonen reduseres betydelig. Søyer som 

har hatt klinisk mastitt får ofte varige skader i jurkjertelen og blir som hovedregel utrangert 

påfølgende høst.    

Den gjennomsnittlige kostnaden for ett tilfelle av mastitt er beregnet til ca 3000 kr, men dette 

varierer med alvorlighetsgrad og utfall. Kostnadene inkluderer blant annet økt dødelighet 

(både søyer og lam), redusert melkeproduksjon og tilvekst på lamma, kostnad til 

nyrekruttering, behandlingskostnader og merarbeid. 

Det vanligste årsak til mastitt hos søye er infeksjon med bakterien Staphylococcus aureus 

(gule stafylokokker). Denne bakterien står i Norge for om lag 2/3 av alle mastittene, men 

infeksjon andre typer bakterier kan også gi mastitt.  

Forekomsten av mastitt i norske besetninger varier fra nesten null til opptil 30%, med et 

gjennomsnitt i Sauekontrollen på 6,4% i 2012.   

Symptomer, diagnostikk og tidspunkt 

Første tegn på akutt (alvorlig eller moderat) mastitt er ofte at matlysten går ned, og at søya får 

feber. Juret blir hardt, varmt og ømt. Dette kan føre til at søya halter for å lette trykket på 

juret, og halthet kan derfor noen ganger være det første symptomet på mastitt. Det blir tidlig 

forandringer i mjølka. Mjølka blir gulere enn normalt og med fnokker, noen ganger mer 

vannaktig. 

Som regel vil mastitt føre til betydelig nedsatt mjølkeproduksjon. I binger med tynne, slappe 

eller urolige lam bør en derfor alltid sjekke juret til søya. Hos sau fører mastitt relativt ofte til 

koldbrann (gangren) i juret. I en norsk undersøkelse ble det funnet at det utviklet seg 

koldbrann i 8% av mastitt-tilfellene. Ved koldbrann blir huden over juret blå-lilla, kald og 

følelsesløs, og mjølka blir ofte tynn og blodtilblandet. Bakterien Staphylococcus aureus er 

årsak til ca. 3/4 av disse tilfellene.  

Flere norske undersøkelser viser at det er størst risiko for mastitt de fire første dagene etter 

fødselen. Omtrent halvparten av mastittene forekommer innen en uke før til en uke etter 

fødsel. Deretter er risikoen relativt stabil. Det kan være en ny topp i risiko etter tre-fem uker, 

noe som trolig skyldes at lammas næringsbehov øker, og at lamma dermed herjer med juret. 

Diagnosen er som regel enkel, og stilles på grunnlag av kliniske funn og undersøkelse av 

mjølka. Foreligger det et besetningsproblem, bør det tas mjølkeprøver til bakteriologisk 

undersøkelse. 
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Risikofaktorer og forebygging 

Årsaken til mastitt er at bakterier trenger gjennom spenekanalen, bryter gjennom 

immunforsvaret og begynner å formere seg i jurvevet og melka. Det er derfor to hovedlinjer å 

følge i det forebyggende arbeidet mot mastitt:  

1. Redusere antall bakterier som kan gi infeksjon

2. Styrke den generelle og lokale motstandskraften mot infeksjon

1. Redusere antall bakterier som kan gi infeksjon

De fleste mastitter hos søye forårsakes av bakterien Staphylococcus aureus. Denne bakterien 

finnes mange steder, blant annet på huden hos friske mennesker og dyr. De samme variantene 

av bakterien finnes også relativt ofte i sår, byller o.l. hos sau og lam. Nyere undersøkelser har 

i tillegg vist at S. aureus svært ofte finnes i slimhinnene i nesa hos friske sauer. Over 

halvparten av dyra, både søyer og lam, har S. aureus i nesa. Derimot finner man lite S. aureus 

i juret hos søyer med friske jur. Hos melkekyr er det motsatt. S. aureus er en viktig årsak til 

jurbetennelse også hos kyr, men man finner lite i nesa og ganske mye i tilsynelatende friske 

jur.  

Man antar at S. aureus i stor grad overføres fra søyene til lamma ved naturlig morsatferd som 

slikking, og at lamma igjen kan overføre bakteriene til juret. Forekomsten av S. aureus i nesa 

kan man ikke gjøre så mye med direkte, og det er heller ikke et problem i utgangspunktet, 

men understreker viktigheten av at dyr og jur er mest mulig motstandsdyktige mot 

infeksjoner. Det viser også betydningen av rutiner som reduserer sjansen for en oppblomstring 

av disse bakteriene og et stort smittepress mot juret. 

Søyer som har hatt mastitt tidligere, har langt høyere risiko for mastitt enn søyer som ikke har 

hatt mastitt før. Dette fordi jurvevet og de lokale forsvarsmekanismene kan være ødelagt, og 

det kan være igjen bakterier i juret som blusser opp ved neste lamming. Søyer som har hatt 

mastitt bør derfor utrangeres. 

Mastittmelk, klauvbyller og verk fra sår inneholder store mengder bakterier. Det er derfor 

nødvendig å skille sjuke dyr fra resten av flokken for å redusere smittepresset. Søyer med 

mastitt bør isoleres slik at mastittsekret ikke kontaminerer miljøet eller spres via lam som 

suger på flere søyer. Mastittmjølk bør aldri mjølkes rett på underlaget, og bingen må rengjøres 

etter oppstalling av søyer med mastitt.  

God hygiene er viktig, og rengjøring av sjukebinger og vask av hender etter håndtering av 

sjuke dyr er avgjørende for at smitte ikke skal spres.  

2. Styrke den generelle og lokale motstandskraften mot infeksjon

Sauens immunforsvar skal hindre sykdomsfremkallende bakterier å trenge inn i juret og 

forårsake jurbetennelse.  

Den generelle motstandskraften mot mastitt kan reduseres av mange faktorer, inkludert; 

 Dårlig ernæringsstatus. Herunder vitamin- og mineralmangel

 Stress ved håndtering, flytting og blanding av dyr

 Hormonendringer rundt fødsel
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 Annen sjukdom, inkludert fødselsvansker

 Høyt lammetall. Risikoen for mastitt øker mye med antall lam

 Alder. Utrangering bør vurderes fra 5-6 års alder

Riktig fôring og hold særlig i tiden fram mot lamming er nøkkelen til friske dyr i denne 

perioden. Både energi og protein mengde skal være optimal ut fra hold og lammetall, og 

vitamin- og mineralbalansen skal ivaretas.  

Stress påvirker immunsystemet ved at det frigjøres kortisol og hormoner. Dette alene, og 

spesielt sammen med hormonendringer om lamming, gjør dyrene mer mottakelige for 

infeksjon.  

Lammetall virker sterkt inn på risikoen for mastitt. Sammenligner man søyer med henholdsvis 

enkeltlam og tvillinger, er det en dobbelt så stor risiko for mastitt hos tvillingsøyene. Søyer 

med trillinger har fire ganger så høy risiko, og søyer med >3 lam har fem ganger så høy risiko 

for mastitt som søyer med enkeltlam. Grunnen til dette er sannsynligvis en kombinasjon av 

flere av de overnevnte faktorene.  

Den lokale motstandskraften er viktig i forsvaret mot jurbetennelse. Normalt skal ikke 

bakterier kunne trenge inn i spenekanalen, men hvis motstandsevnen er nedsatt vil bakteriene 

lettere kunne etablere seg. Motstandskraften påvirkes blant annet av:  

 Sår og skader på hud og spenekanal

 Skader på jurvev etter tidligere mastitt

 Manglende tømming av juret

Skader på jur eller spener kan føre til svekkelse av de normale motstandsmekanismene i juret, 

og gir grobunn for infeksjoner og etablering og vekst av bakterier. Munnskurv som smitter 

over på spener utgjør derfor en stor risiko for mastitt. 

Trange lammingsbinger og gulv med spisse kanter øker risikoen for spenetråkk og påfølgende 

mastitt. 

Manglende tømming av juret øker risikoen for mastitt ved at subkliniske bakterieinfeksjoner 

kan blusse opp. Hos søyer med høy mjølkeproduksjon kan en vurdere gradvis avvenning, 

f.eks. redusert fôring av søya før avvenning, og ved å ta fra værlamma først.
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Risikofaktorer Forebyggende tiltak 

Forhold ved sauen 

Generelle faktorer 
- Svak fôring
- Dårlig hold
- Stress

Generell riktig fôring, 
Regelmessig holdvurdering gjennom vinteren for tilpassing av fôringa 
Bedre plass (mindre stress, mindre risiko for speneskader). 
Mest mulig “myk overgang” ved nødvendige endringer i fôring, 

oppstalling o.l. 
Redusert 
immunforsvar hos 
søya rundt lamming 
(normaltilstand) 

«Backe opp» søyas motstandsevne: 

Friske søyer i riktig hold. Mest mulig “myk overgang” ved nødvendige

endringer i fôring, oppstalling o.l. (redusere stress). 
Riktig energi-, vitamin- og mineralbalanse 

Speneskader/ sår Nok plass i lammingsbingene (unngå spenetråkk) 
Underlag som ikke gir sår og skader og som ikke er for glatt 
Klauvstell (forebygge spenetråkk) 
Nok mjølk til lamma og kort innefôringsperiode 

Munnskurv Isolere søyer og lam med munnskurv 
Følg nøye med juret til søyer der lamma har munnskurv, slik at en 
eventuell jurbetennelse kan oppdages tidlig 
God håndhygiene (evt. hansker) av hensyn til en selv og 
smitteoverføring til andre dyr. 

Høyt lammetall Unngå flushing ved paring 
Avl 
Vurdere rutiner for tilleggsfôring av lamma og/eller kopplam (viktigst 
for mastitter som kommer en stund etter lamming) 

Høy alder Utrangering av “gamle” søyer 

Fødselsvansker Tilpasse fôringa i drektigheten etter lammetall 
Godt tilsyn i lamminga 
Fødselshjelp ved behov (raskt og riktig) 

Tidligere tilfeller av 
mastitt 

Ikke sett på søyer som har hatt mastitt. Dette gjelder også hvis man 
ikke kjenner forandringer i juret om høsten. 

Smittepress 

Høy dyretetthet God plass, store binger, tidlig utslipp 
Dårlig hygiene Sett sjuke dyr i sjukebinger 

Generelt godt renhold, spesielt av sjukebinger
Generell god hygiene i perioden rundt lamming 

Ved jurbetennelse: 
Forebygg videre 
smittespredning/ nye 
tilfeller 

Isoler sjuke søyer og deres lam i sjukebinge (gjerne egen avdeling) 
Unngå at lam stjeler melk fra andre søyer 
Ikke mastittmelk på gulvet 
Bruk hansker eller vask hendene etter håndtering av sjuke dyr 
Rask behandling av sjuke dyr 
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