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VI ER MIDT I LÆMMETIDEN: 
Heldigvis går det næsten altid som det 

skal: Man kommer i stalden og to lam står 

og patter hos moderen. Det skal pointeres, 

at når vi skriver det næste, så er det, når 

det ikke går godt. Derfor kan det være 

godt lige at blive opdateret på, hvad man 

egentlig kan gøre som fåreavler. 

Drægtighedssyge: Hvis et får står og ikke 

har ædelyst i den sidste del af 

drægtigheden, så skal der gribes ind: 

 

Handlinger omkring læmning 

- For at få flere levende lam. 

Det er af stor betydning, at fåret er i god foderstand, (huldkarakter 3-3,5), - senest 1 

måned før læmning. 

Mineraler, vitaminer og fodermængde er ajourført. Opstaldningsforhold, - herunder 

læmmebokse er i orden, - således at bakteriefloraen har meget dårlige betingelser.  

Rigelig halm, - eventuelt melkalk er et godt middel til at holde staldhygiejnen i orden. 

Dér, hvor staldforholdene er til det, vil en klipning en god måned før forventet læmning 

være at foretrække. 

 

Forårsmøde for fåreavlere – alle er velkomne 

Den 6. april kl 10 mødes Oxforddown og andre fra den Sorthovede Gruppe  

(Shropshire, Zwartbles og Dorset) hos Ejnar og Hanne, Toftumvej 13, 7080 Børkop.  

Efter en times tid kører vi til Lene og Bjarne, Grønlandsvej 361, 7100 Vejle  

og ser også deres besætning. 

Denne dag vil vi have en uformel drøftelse omkring alle de ting, der rører sig hos os alle.  

Medbring selv fortæring og eventuelt en stol. Lene og Bjarnes nye lade bliver rammen ved 

drøftelse og kaffedrikning. Tag varmt tøj på. Aprilsvejr kan være lunefuldt. 

 



1. Den normale læmning 

I de sidste timer, før selve læmningen begynder, bliver fåret uroligt. – Det går rundt og 

skraber med forbenene, drejer hovedet mod bagkroppen, lægger og rejser sig hyppigt, - og 

strammer og presser med bugmuskulaturen. 

I denne periode – opblokningsperioden – åbnes børmunden, - således, at det bliver muligt 

for lammet at fødes. Der forekommer variationer i varigheden af såvel denne som de 

øvrige perioder, som fødselsprocessen kan opdeles i. 

Oversigt over varigheden i timer af de enkelte fødselsstadier hos får, - samt hvor lange, de 

enkelte perioder maximalt må vare, før assistance ydes: 

Opblokningsperiode: I gennemsnit 2-6 timer (Kan variere fra en halv til 5 timer – assistance 

skal ydes, når der er gået fra 6 til 12 timer) 

Uddrivningsperiode: I gennemsnit en halv til 2 timer (Assistance skal ydes efter 2-3 timer) 

Afgang af efterbyrd: I gennemsnit efter 2-4 timer (Kan variere fra en halv til 8 timer – 

assistance skal ydes når der går over 12 timer) 

Opblokningsperioden er af længere varighed hos førstegangslæmmere end hos ældre får, 

hvor der undertiden ikke er disse synlige tegn på opblokning. – I opblokningsperioden bør 

der være ro, og fårene må ikke drives eller skræmmes. Der må ikke foretages voldsomme 

forsøg på at fange fårene, da der herved kan fremkaldes forstyrrelser i den normale 

fødselsmekanisme i form af vesvækkelse af én til to timers varighed. 

2. Læmningsvanskeligheder og fødselshjælp 

Såfremt fårets anstrengelser ikke resulterer i fødsel af lam inden for en rimelig tid, - 

eventuelt kun tilsynekomst i skedeåbningen af et enkelt ben eller to, - men intet hoved, - 

bør fåret undersøges: 

Området omkring skedeåbningen rengøres omhyggeligt. Hænder og arme rengøres, - og 

neglene (der skal være kortklippede) renses, før der må føles på fødselsvejen. 

Der anvendes rigelige mængder smørelse (eksplorationscreme eller olie – men aldrig 

sæbe, der virker irriterende på slimhinderne i fødselsvejen). 

Fødselsveer i 1 til 3 timer: 

Er vandblæren gået? 1) Nej – tilkald dyrlæge. 2) Ja – undersøg fødselsvejen 

Er lammet i fejlstilling? 1) Ja – ret stillingen – og hjælp lammet til fødsel. 2) Nej – lammet er 

blot endnu ikke fremme i børmundingen 

Er børmundingen udblokket? 1) Ja – find lammet og forsøg fødsel. 2) Nej – tilkald dyrlægen 



Er lammet fundet? 1) Ja – find lammet og forsøg fødsel. 2) – eller tilkald dyrlæge. 

Er ét lam født? 1) Ja – undersøg børen for flere lam. 

Når lammet er født: 

Er lammet aktivt? 1) Rens lammets næse og svælg for slim. 2) Desinficer navlestrengen – f. 

eks med jodspritopløsning. 3) Malk vokspropperne ud af fårets patter. 

10 minutter efter læmning: 

Har fåret rejst sig? 1) Nej – hjælp fåret op at stå. 

30-60 minutter efter læmning:  

Er der flere lam i børen? 1) Nej. 2) Ja – yd fødselhjælp. (tilkald eventuelt dyrlæge). 

Er læmningen overstået? 

1) Tilbyd fåret lunkent vand og strukturrigt foder. 2) Sørg for at lammene får rigeligt 

råmælk. Er der ikke mælk i yveret, - selv efter 2 timers forløb, - bør dyrlægen 

tilkaldes. 

Er lammet slapt? 1) Sving det rundt i luften. 2) Massér det med en halmvisk eller et par 

frottéhåndklæder. 3) Giv kunstigt åndedræt (mund til mund-metoden). 4) Giv eventuelt 

kuldechok med koldt vand (for at få vejrtrækningen i gang). 

Er legemstemperaturen lav? 1) Gnid lammet med håndklæder. 2) Anbring lammet under 

en varmelampe, en varmluftsblæser, - eller på et gulv med gulvvarme. 

5-30 minutter efter læmning: Har lammet fået næring? – Nej – hjælp det til patten. 

Vil lammet patte? 1) Ja – hjælp det til patten. – Eller giv det 2-300 ml råmælk med 

sutteflaske eller lammegenopliver.  2) Nej – giv det 10 ml af en 20 % glukoseopløsning pr 

kg legemsvægt ved indsprøjtning i bughulen. 

12-24 timer efter læmning: Hold øje med, at lammet fortsat får mælk. 

De første levedøgn: Hold øje med eventuelle 

tegn på maveinfektion (diarré). (Et af de første 

tegn er et lidt frysende lam, som er vådt på 

underkæben – startende i mundvigene). – 

Tilkald straks dyrlæge, - og få et 

behandlingsprogram iværksat. 

Efter læmning: Sørg for, at hygiejnen er i 

orden, før næste får skal læmme. 



 

De opsugede antistoffer beskytter 

lammet mod infektion i de første 

leveuger, indtil det i en alder af 4-5 uger 

selv begynder at kunne opbygge antistof. 

 

 

Den første råmælk indeholder mest antistof:  

Råmælkens indhold af antistoffer falder 

hurtigt. Som det ses på kurven sker der 

næsten en halvering af indholdet for 

hver halve dag, og allerede efter 2. dag 

er koncentrationen lav. Det er derfor 

vigtigt, at lammet får den første 

råmælk. Det er også vigtigt, at lammet 

får råmælk et par dage, selvom 

indholdet af antistof falder, idet der 

stadig vil være en beskyttende virkning. 

 

Effektiv adoption og kunstig ernæring af lam 
Af F. Andrew Eales, John Small og Colin Macaldowie 

Indledning  

I de fleste besætninger vil der altid være lam, som ikke kan opfødes af deres biologiske 
mor og derfor må adopteres eller opfostres kunstigt. Det er vigtigt, at landmanden eller 
hyrden hurtigt kan identificere disse lam, og at man har den nødvendige træning til at 
praktisere disse teknikker med succes.  

Adoption af lam  

I de fleste tilfælde er adoption at foretrække frem for kunstig opfostring. Det er dog langt 
fra nogen idiotsikret teknik og man ser ofte høj dødelighed hos adopterede lam. De 
følgende retningslinjer skulle kunne forebygge nogle af disse tab:  

 Kun stærke, sunde lam bør adopteres. Det er uundgåeligt, at adopterede lam vil møde 
vanskeligheder, så hvis adoption forsøges med svage eller syge lam, kan man ikke 
forvente at det lykkes.  



 Lammet kommer sandsynligvis fra én af to kilder: et moderfår, som har for mange lam, 
f.eks. trillinger eller et svageligt moderfår med tvillinger; eller fra de indledende stadier 
af et kunstigt ernæringssystem. Hvis lammet kommer fra et moderfår med for mange 
lam, bør man vælge det stærkeste – ikke det svageste. Hvis det kommer fra et kunstigt 
ernæringssystem, bør man vælge et lam, som kun er blevet sondefodret og således ikke 
blevet ’flaskepræget’.  

 Lammet skal have fået rigeligt med råmælk. Sørg for at lammet under 
adoptionsprocessen aldrig må blive sultent. Sultne lam bliver hurtigt for svage til at die 
og risikerer at blive beskadiget af moderfåret.  

 Man bør kun bruge et moderfår som adoptivmor, hvis det er ved godt huld, har masser 
af mælk, ikke har kastet lam på grund af infektiøs abort og i øvrigt er sygdomsfrit. Man 
bør undgå at anvende meget gamle, meget unge eller uerfarne moderfår.  

Adoptionsteknikker  

Fire adoptionsteknikker vil blive gennemgået: (1) indgnidning ved fødsel; (2) sen 
indgnidning; (3) lammeadoptionsbokse; (4): pelsning. Vi har gjort den erfaring, at 
indgnidningsteknikkerne er de enkleste og mest effektive.  
(1) Indgnidning ved fødsel  
Om denne teknik lykkes eller ej, afhænger af hurtig handling efter et moderfår har fået 
enten et dødfødt lam eller et enkelt lam (tjek om der er endnu et lam på vej ved at føle i 
fårets bør). Proceduren beskrives herunder:  

a) Lad ikke fåret rejse sig op efter læmning.  
b) Gnid adoptivlammet ind i fostervandet, især omkring endetarmen og i hovedet.  
c) Bind lammets forben forsigtigt sammen, så det opfører sig som et nyfødt lam og ikke 

løber omkring.  
d) Placér adoptivlammet og moderfårets eget lam (hvis der er et) foran fåret og løs 

hende.  
e) Hold godt øje på afstand, men lad dem ellers være i fred.  
f) Efter en time løsnes lammets sammenbundne ben.  
g) Moderfåret og lammene holdes i en lille boks de følgende dage. Tjek at lammene dier 

og at moderfåret accepterer dem.  
(2) Sen indgnidning  
Nogle gange er det ikke muligt at følge den ovenover beskrevne procedure. Inden for 6 
timer efter læmning kan en variation af indgnidningsteknikken være effektiv, især hvis 
placenta (efterbyrden) er blevet reddet.  

a) Placér moderfårets eget lam og og adoptivlammet i en REN plastic-skraldespand.  
b) Smid efterbyrden over lammene. Brug også fostervandet, hvis det er lykkedes at 

gemme noget af dette.  
c) Lad lammene være i en time, så de kan ’mikse’.  
d) Del efterbyrden i to og bind en halvdel om halsen på hvert af lammene.  
e) Stil skraldespanden i moderfårets boks UDEN at slippe lammene ud.  
f) Efter 30 minutter slippes lammene ud.  
g) Der holdes nøje øje med tegn på afvisning og man sikrer sig, at ingen af lammene 

bliver sultne.  
 
 



(3) Adoptionsbokse  
Det er muligt at købe flere forskellige færdiglavede adoptionsbokse, ligesom det er muligt 
at få vejledninger til gør-det-selv-modeller. Alle løsninger indbefatter en lille boks, omkring 
1,5 m2, som i den ene side har en ’gabestok’ til at fastholde fåret med. Lammene kan 
færdes frit i boksen og kan die, når fåret står op. Boksene er ofte udstyrede med 
gelændere, så lammene kan ligge ned langs siderne uden fare for at blive klemt. Følgende 
fremgangsmåde følges.  

a) Stil moderfåret i boksen og fiksér hendes hoved.  
b) Sæt lammene ind i boksen, når det er tid til deres næste måltid, det vil sige, når de er 

sultne, men ikke hungrende.  
c) Lad dem være i 48 timer. Tjek at lammene spiser. Hvis ikke, animeres de til at die, og 

hvis dette ikke lykkes, sondefodres de. Lad dem ikke sulte.  
d) Efter 48 timer løses fåret fra ’gabestokken’ og der holdes nøje øje med tegn på 

afvisning, f.eks. at fåret nægter at lade dem die eller stanger.  
e) Giv op, hvis moderfåret nægter at acceptere adoptivlammene. Yderligere 

anstrengelser vil sandsynligvis være forgæves.  
f) Hvis lammene er blevet accepteret, kan fåret og hendes lam sættes ind i en lille boks, 

hvor man kan holde øje med dem de følgende dage.  
 
Der er størst sandsynlighed for at denne teknik viser sig effektiv, hvis adoptionsprocessen 
påbegyndes hurtigt efter læmningen. Det kan være en fordel at fjerne moderfårets eget 
lam (hvis hun har et) og erstatte det med et par ens adoptivlam.  
(4) Pelsning  
Nogle fårehyrder sværger til denne teknik, mens andre betragter det som spild af tid. Den 
bør ikke anvendes, hvis man har mistanke om, at moderfårets eget lam er død af en 
infektionssygdom, som for eksempel tarmbetændelse Fremgangsmåden er som følger.  

a) Det døde lam pelses.  
b) Sæt skindet på adoptivlammet.  
c) Sæt moderfåret og adoptivlammet i en lille boks.  
d) Hold nøje øje med tegn på afvisning og sørg for at lammet dier. Fjern skindet efter 2 

dage.  
e) Hvis alt ser fint ud efter 3 dage, flyttes fåret og lammet til et lille aflukke.  
f) Giv op, hvis fåret afviser lammet.  

 

Kunstig opfostring af lam  

Hvis et lam ikke kan blive opfostret af dets biologiske mor eller adopteret af et andet 
moderfår, bliver man nødt til at ernære det kunstigt. At opfostre lam på denne måde 
kræver den højeste grad af landmandsskab og dedikation, hvis det skal lykkes. Alt for ofte 
ser man kunstigt ernærede lam blive holdt i et lille, mørkt og fugtigt skur og blive fodret 
uregelmæssigt fra en beskidt opvaskemiddelsflaske med en utæt sut. Bakterier formerer 
sig i både underlaget og fodringsudstyret og resultatet er en gruppe svagelige og syge lam. 
Denne situation kan både nemt og profitabelt undgås, hvis man følger følgende principper:  



Fodring af det nyfødte lam  

Som hovedregel bør man altid bruge en sonde, når man fodrer nyfødte lam. En flaske med 
sut (en almindelig babysutteflaske er ideel, men hullet i sutten bør gøres en smule større) 
kan anvendes til fodring af et stærkt forældreløst lam, men kan være dødeligt ved fodring 
af et svagere nyfødt lam, da mælken kan komme ind i trachea (luftrøret) og medføre 
lungebetændelse. Det bør bemærkes, at det er farligt at sondefodre halvt eller helt 
bevidstløse lam (som regel underafkølede). Hos disse lam kan man nemt komme til at føre 
sonden ind i luftrøret og dermed drukne det. Selv ved korrekt sondefodring er optagelsen 
af næringsstoffer meget 
langsom og man risikerer, at mælken gylpes op og inhaleres. Hvis et lam ligger i brystleje 
(på forbenene), og selv holder sit hoved oppe, er det sikkert at sondefodre det. Hvis ikke, 
skal det behandles for underafkøling. 
 
Fodringsrutine for nyfødte lam 
 
 Hvis et lam ikke dier hos et moderfår, bør det fodres mindst tre gange dagligt, f.eks. kl. 07, 
kl. 15 og kl. 23 med de følgende doseringer: 
 

Stort lam (gennemsnitligt enkelt lam)  ca. 5 kg; 200 ml pr. måltid  

Medium lam (gennemsnitlig tvilling)  ca. 3,5 kg; 150 ml pr. måltid  

Lille lam (gennemsnitlig trilling)  ca. 2,5 kg; 100 ml pr. måltid  

 
Hvis det er praktisk muligt, fodres lammene oftere. Mængden pr. måltid bør i så tilfælde 
reduceres proportionalt. Som tommelfingerregel bør der dagligt gives 50ml pr. kg 
legemsvægt 3 gange dagligt.  
 
Fåre-råmælk  
Dette er det bedste foder for det nyfødte lam. Når forsyningerne er begrænsede, bør man 
nøjes med at bruge det til de første ét til to måltider. Hvis det er muligt bør man samle et 
lager af råmælk fra moderfår med rigeligt mælk, for eksempel moderfår med ét lam. Af 
bio-sikkerhedsmæssige hensyn skal råmælk helst indsamles fra moderfår i samme 
besætning. Hvis det er muligt, bør man vælge ét eller to moderfår som donorer – 
moderfår, som man ved altid tidligere har været gode mælkeydere. Man kan eventuelt 
vælge at sætte disse moderfår tidligt til vædderen for at kunne sikre sig et lager af råmælk 
før den egentlige læmmeperiode starter. Råmælk kan opbevares i dybfryser i små 
beholdere som for eksempel yogurtbægre eller plasticglas med skruelåg. Disse beholdere 
er ideelle, da de kan lægges ned i en spand varmt vand til hurtig optøning. Uanset hvilken 
beholder, man bruger, bør man dog ikke optø frossen råmælk ved at koge det i en gryde 
eller sætte det i mikroovnen, da enhver form for overophedning vil ødelægge de 
beskyttende protein-antistoffer. Det bør ikke genfryses efter optøning.  
 
 
 



Råmælk fra køer  
Den bedste erstatning for fåre-råmælk er råmælk fra køer. Dette kan skaffes fra et 
kvægbrug, hvor det vil være et spildprodukt, og opbevares i dybfryseren som tidligere 
beskrevet. Råmælk fra køer indeholder dog ikke de samme beskyttende antistoffer som 
fåre-råmælk. I forhold til clostridie-infektion kan dette problem løses ved at vaccinere en 
ko med clostridievaccine, før hun kælver. Man bør rådføre sig med dyrlægen omkring 
dette før læmning. Fra tid til anden opstår der problemer hos nyfødte lam, som er blevet 
fodret med råmælk fra køer. Lammet udvikler alvorlig anæmi (mangel på røde 
blodlegemer), hvilket viser sig som svaghed, åndenød og blege gummer. Hvis dette sker, 
kontaktes dyrlægen, som måske kan redde lammet ved hjælp af en blodtransfusion fra et 
moderfår til det anæmiske lam. Det er vigtigt, at det mistænkte ko-råmælk ikke gives til 
flere lam.  
 
Mælkeerstatning  
Dette er et acceptabelt foder til lam over 24 timer, men bør ikke betragtes som erstatning 
for råmælk.  
 
Glukose/elektrolyt-opløsning  
Denne opløsning bruges til lam, som har tarmbetændelse eller ’våd mund’. I nødstilfælde 
kan det bruges til at fodre et hvilket som helst sultent lam. Man kan bruge et diarré-middel 
til kalve og tilføre glukose i pulverform for at få glukosekoncentrationen i foderopløsningen 
op på 10%, det vil sige 100g pr. liter. Supplering med glukose er ikke nødvendig hos lam, 
som er 3 uger eller ældre.  
 
Erstatninger for råmælk  
Flere ’erstatninger’ for råmælk er tilgængelige på markedet, nogle fra køer andre fra får. 
Man skulle forvente, at produkterne, som er baseret på fåre-råmælk, var de mest 
effektive, men for øjeblikket har vi ikke nogen objektiv information at dømme ud fra. Det 
bør bemærkes, at bare et halvt måltid (25 ml/kg) af råmælk fra et moderfår eller af 
dybfrossen råmælk med al sandsynlighed er mere effektiv end nogen form for 
erstatningsprodukt. Dette halve måltid komplementeres så med et halvt måltid af andet 
foder som for eksempel ko-råmælk eller mælkeerstatning for at sikre et passende energi-
indtag.  
 
Udstyrshygiejne  
Det er af afgørende vigtighed, at spæde lam fodres med rene mavesonder og 60 ml 
sprøjter. I modsætning til almindelige injektionssprøjter har sonde-sprøjter en speciel 
konisk formet spids med et større hul, som fæstnes til kraven på sonden. Sprøjter og 
sonder bør skylles efter hvert lam og steriliseres mindst én gang dagligt i en 
klorin/vaskemiddel-opløsning. Denne rengøringsrutine er meget vigtig og gælder ligeledes 
alt andet fodrings-udstyr. Urent fodringsudstyr bliver hurtigt forurenet med bakterier og 
sygdom vil spredes fra lam til lam.  

Håndtering af det nyfødte lam  

Når man beslutter sig for kunstig opfostring af et lam, er det bedst at lade lammet være 
hos moderfåret de første 24 timer og sondemade hele kuldet som supplement. Vær nøje 



opmærksom på, at alle lam får rigeligt med råmælk. Efter omkring 24 timer løftes det 
udvalgte lam – helst det stærkeste – over i en individuel papkasse, som opvarmes af en 
infrarød lampe. Giv lammet mælkeerstatning med flaske tre gange dagligt og lad det få 50 
ml/kg til hvert måltid. To gange dagligt gives der antibiotika oralt (dyrlægen bør 
konsulteres omkring dette).  
Når det er omkring 72 timer gammelt overføres lammet til opfostrings-boksen forudsat, at 
det er stærkt, sutter godt og ikke viser nogen tegn på sygdom. Man bør aldrig sætte et sygt 
lam ind – det vil sandsynligvis smitte de andre. Alle lam, uafhængig af ophav og alder, som 
er udpeget til kunstig opfostring, bør gennemgå denne 48 timer ’karantæne’ , før de bliver 
sat ind i opfostrings-boksen.  

Håndtering i opfostrings-boksen  

Lam bør opfostres i grupper på op til 12 individer. Det bedste er at placere 
opfostringsboksen i en ren bygning uden træk eller i en overdækket gård. Under 
’oplæringstiden’ (se nedenfor) bør opfostrings-boksen være begrænset i størrelse, men så 
snart alle lam sutter godt, kan man give dem masser af plads – jo mere jo bedre. 
Fodringsudstyret flyttes dagligt for at undgå en ophobning af gødning på ét sted. I 
overdækkede gårde med åbne sider opsættes hø - eller halmballer i korsform for på den 
måde at sikre, at lammene altid kan finde læ. Disse baller flyttes to gange om ugen. Man 
bør forsøge at undgå at bruge infrarøde lamper, da dette får lammene til at klumpe 
sammen på ét sted på et tilsølet underlag.  
Opsæt en lammefodrer hvor som helst det er muligt. Lammet vil på den måde hurtigt lære 
at spise selv, og brugen af kold mælk forebygger, at de forsluger sig.  
Brug mælkeerstatning af god kvalitet. Opskriften på en liter mælk er som regel at blande 
200 g mælkepulver med vand, varmt eller koldt afhængigt af brugsanvisningen. Vær 
opmærksom på om målebægeret, som bruges til dosering, giver den korrekte mængde. 
Hvis der bruges for lidt pulver, kan man risikere, at lammet sulter; hvis man bruger for 
meget, kan lammet dehydrere og eventuelt få diarré.  
Når lammene skal oplæres i at bruge lammefodreren, er det bedst at introducere dem til 
den, når de forventer deres næste måltid, det vil sige når de er sultne IKKE hungrende. 
Man sikrer sig, at der er mælk i sutten, før 
man varsomt holder lammet hen til sutten 
og ansporer den til at sutte. At klemme på 
sutten kan hjælpe lammet til at fange 
ideen. Denne procedure bør gentages med 
få timers mellemrum, indtil lammet spiser 
selv. Under oplæringen skal mælken holdes 
varm, da dette vil anspore til at sutte. Når 
oplæringen er overstået, kan man gå over 
til at bruge kold mælk.  
Hvis et lam værger sig ved at sutte, skal det 
sondemades – lad det ikke sulte.  
 
 
 
 



Mælkebehov  
Det enkelte lams behov for mælk varierer en del. 

4-5 dage gammel:  500-750 ml/dagligt  
6-12 dage gammel:  750-1000 ml/dagligt  
13 dage og ældre:  1,5-2 liter/dagligt  

Tilpas mælkemængden, så der altid er lidt til overs ved slutningen af fodringstiden. Dette 
vil sikre, at de langsomme spisere får det, de har behov for. Hvis mælken er sparsom vil 
disse svagere lam risikere at sulte. Efter omkring en uge i opfostrings-boksen introduceres 
frisk hø og lammepiller. Dette foder udskiftes dagligt, også selv om det ikke er blevet rørt, 
og der sørges for, at der altid er frisk rent vand.  

Fravænning  

Hvis man ikke behøvede at tage højde for prisen på mælkeerstatning, ville det være nemt 
at afgøre det bedste tidspunkt for fravænning. Man kunne roligt foreslå, at lam ikke burde 
fravænnes før de vejede 15 kg. I den virkelige verden, hvor omkostninger er en vigtig 
faktor, kan det ikke undgås, at de fleste lam fravænnes ved en lavere vægt, men man bør 
være forsigtig med ikke at fravænne lam for tidligt, da dette kan medføre et alvorligt knæk 
i væksten såvel som tarmproblemer. Ved at følge følgende retningslinjer skulle man kunne 
undgå de fleste problemer:  
1) Lammet bør ikke fravænnes, før det er 30 dage gammelt.  
2) Lammet bør ikke fravænnes, før det vejer over 10 kg.  
3) Man skal være sikker på, at lammet indtager fast føde, før det fravænnes.  
4) Fravænning bør ske brat. Man bør altså ikke langsomt reducere mælkefordelingen til en 
gruppe af lam. I så fald vil de store stærke lam, som er klar til at blive fravænnet, blive ved 
med at få mælk, mens de mindre lam, som ikke er klar, vil blive fravænnet på forskellige 
tidspunkter.  
5) Om et lam er parat til fravænning vurderes ud fra forholdet mellem den aktuelle vægt 
og fødselsvægten. Et stort enelam med en fødselsvægt på 6 kg skal måske veje 15 kg, mens 
en lille trilling med en fødselsvægt på 2 kg uden risiko kan fravænnes, når det vejer 10 kg.  

Det kunstigt opfostrede lams helbred  

Da lammene i et kunstigt opfostrings-system går så relativt tæt sammen, kan det ikke 
undgås, at der opstår en forøget risiko for infektionssygdomme som tarmbetændelse og 
øjeninfektioner. Ved at følge nedenstående retningslinjer kan forekomsten af disse 
problemer reduceres.  
1) Antibiotika gives oralt de første tre dage af lammets liv (rådfør med dyrlægen og husk, 

at dette måske ikke er muligt i et økologisk landbrug).  
2) Alle lam sættes i 48 timers karantæne, før de introduceres i systemet.  
3) Et sygt lam bør aldrig sættes ind.  
4) Lammene overvåges nøje og ethvert sygt lam isoleres og behandles.  
5) Fodringsudstyret rengøres og steriliseres dagligt.  
6) Lammene skal have god plads og frisk luft, men må ikke få træk.  
7) Brug af infrarøde lamper bør undgås.  
 

Ovenstående om Adoption af lam er taget fra en engelsk publikation. 



 

 

 



 



 

Danmarks bredeste program af Kvalitets Øremærker 

til Laveste Priser med Hurtig Levering 
 

Se hele det store udvalg på www.destronfearing.dk til alle dyregrupper. 

 

Serie øremærker til får og geder 

Billede Navn 

Officiel pris i kr./stk. 

1-9 stk. 
10 og 

derover 

 

SnapTag 1 + 

ST 1 
8,50 kr. 7,00 kr. 

 

SnapTag 2MM + 

ST 2MM 
10,50 kr. 9,00 kr. 

 

SnapTag 2MM + 

ST 2MM / DT 1 
22,00 kr. 18,90 kr. 

 

SnapTag 10U +  

ST 10U 
5,50 kr. 4,55 kr. 

 

SnapTag 2U + 

ST 2U 
6,00 kr. 4,95 kr. 

 

SnapTagger 120 kr. / stk. 

 

________________________________________________________________________________ 

Destron Fearing A/S ∙ Bakkegårds Allé 23 ∙ DK – 5550 Langeskov ∙ Denmark ∙ CVR no. DK 19 18 95 97 

Tel.: +45 36 49 33 44 ∙ Fax: +45 36 49 57 25 ∙ e-mail: destrondk@destronfearing.com 

 

Det er let at bestille direkte hos os på  
Tlf.: 36 49 33 44 

 
 

Eller via dyreregistrering & www.webdyr.dk 

http://www.webdyr.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bemærk - - - Bemærk - - - Bemærk - - - Bemærk - - - Bemærk - - - Bemærk 
 

Alle priser er inkl. VFL’s gebyr på 2,20 kr./serie sæt  
og 1,10 kr./erstatnings og slagtelams mærker. 

 

 

Slagtelams mærker 

Billede Navn Officiel pris i kr./stk. 

 

 

SnapTag 1 

m/u løbe nr. 

3,10 kr. 

 

 

SnapTag 10U 

m/u løbe nr. 

3,60 kr. 

 

 

SnapTag 2U 

m/u løbe nr. 

4,10 kr. 

 

 

SnapTag 2MM  

/ DT 1 (FDX) 

15,60 kr. 

 

Slagtelams Clips 

Række a 20 stk. 

2,69 kr. 

Min. Bestilling 100 stk. 

 

Clips Tang 350 kr. 



    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Danske Oxforddown i Letland. 


