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För många fårägare har 
scanning (ultraljudsun-
dersökning för att ta reda 
på hur många foster en 
tacka bär på) blivit ett av 
de viktigaste hjälpmedlen 
i deras lammproduktion.

S canningen går till så, att man 
för upp en sond i ljumsken på 
tackan och en erfaren operatör 
kan på några sekunder med 

98 % säkerhet avgöra hur många foster 
tackan bär på. Med rationell hantering 
kan man undersöka flera hundra tackor 
i timmen.

Det säkraste resultatet får man om 
man undersöker tackan när hon gått 60-
70 dagar av sin dräktighet. Undersöker 
man för sent så skymmer fostren varandra 
och det blir svårare att se. På raser med 
hög fruktsamhet blir därför säkerheten i 
undersökningen något lägre av samma 
anledning. En rekommendation är också 
att inte låta baggen gå kvar med tackorna 
för länge (max 6 veckor). Scanningresul-
tatet blir mer osäkert och dessutom så blir 
lamningen väldigt utdragen med ökade 
problem som följd. 

Scanning innebär många fördelar för 
en fårägare:
• Efter scanning delar man upp tack-

orna efter antalet foster vilket innebär 
en möjlighet till optimal foderekono-
mi. Tackor med bara ett foster klarar 
sig ofta helt utan kraftfoder fram till 
lamningen medan man kan utfodra 
extra redan i ett tidigt skede till tackor 
som bär på många foster. Rätt foder 
till rätt tacka är det starkaste argumen-
tet för scanning.

• Ungtackor är svåra att fodra rätt. Med 
scanning blir det lättare att fodra ung-
tackor med ett lamm så inte lammet 
blir för stort och ungtackor med två 

Dräktighetsscanning, ett värdefullt 
hjälpmedel i rationell lammproduktion

lamm så näringen räcker till både 
lammen och tackans tillväxt.

• Har man en ras med låg fruktsamhet 
så kan man utfodra tackor med bara 
ett foster restriktivt och därmed und-
vika problem i lamningen med för 
stora lamm. 

• Man kan i ett tidigt skede plocka bort 
tackor som inte är dräktiga och behö-
ver inte slösa kraftfoder på dem. Har 
man haft otur med en bagge som inte 
klarat av sin uppgift och upptäcker 
många tomma tackor kan man släppa 
på en annan bagge om man kan ac-
ceptera en sen lamning och därmed 
slippa ett stort avbräck.

• I lamningen har också scanningen ett 
stort värde. Man vet när en tacka har 
lammat färdigt och kan släppa upp-
märksamheten på henne till förmån 
för andra.

• I besättningar med hög fruktsamhet 
underlättas arbetet med att adoptera 
bort överskottslamm betydligt. Tackor 
med ett eller två lamm är presumtiva 
adoptivmödrar. Om man ”punktmar-
kerar” dem när de ska till att lamma så 
kan man lägga till adoptivlammet re-
dan när hon får sitt första lamm vilket 
radikalt ökar chanserna till framgång.

Sammantaget kan man säga att de 
fårägare som en gång börjat med dräktig-
hetsscanning inte vill vara utan det.
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Är du intresserad av att scanna dina djur 
så kontakta Kaj Sjunnesson tel: 0152-302 63, 
0703-02 63 02. OBS! Nya kunder kan servas i 
mån av tid och geografisk belägenhet.

Carl Williams scannar tackor i ett rasande tempo. Sonen Fredrik färgmärker djuren.


