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Förbered tackan 
för betäckning - 
nybörjarråd

Fåråret går runt och runt. 
”Same procedure as last 
year”. Med utgångspunkt 
från det som hänt tackorna 
nyss ska de förberedas för 
det som ska hända dem 
snart. Den här artikeln ska 
handla om tackorna som haft 
vårlamning, avvants under 
sommaren och som ska 
betäckas på nytt nu under 

hösten. Mycket handlar om 
tackornas kondition, och bara 
litet om hälsovård, för det 
här är inte den period när 
hälsoproblemen brukar vara 
överhängande.

P
arasitkontroll av lam-
men
Avvänjningen betyder ofta 

att tackorna går kvar på 

samma bete, medan lammen fl yttas till 

ett nytt, frodigare, kanske en återväxt. 

Ett parasitprov från lammen i samband 

med avvänjningen men före betesbytet 

är att rekommendera. Det har tyvärr vi-

sat sig att lammen kan bära på en hel 

del parasiter utan att det syns så länge 

de diar, men stressen och foder-/miljö-

bytet i samband med avvänjning kan 

göra att lammen blir akut sjuka av sina 

parasiter. Plus att de sprider dem till det 

nya betet. Så var beredd på att före-

byggande åtgärda problemet före, eller 

allra senast i samband med, betesbytet. 

Har du inte parasitkontrollerat lammen 

än kan det vara bra att göra det nu. Det 

ger information som du har nytta av när 

det gäller livlammen och betets parasit-

nedsmittning inför nästa år.

Betet sämre på hösten
Men tackorna då. Beroende på antal 

lamm och betets kvalitet kan tackorna 

nu vara i olika kondition. Det är inte 

ovanligt att de vid avvänjning är under 

medelhull. Går de kvar på samma bete, 

som i takt med höstens inträde produ-

Fåråret börjar nu! Om du ska få bra ett resultat av dina djur nästa säsong så gäller det att börja förbereda i tid.  Foto: Kalle Hammarberg.
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cerar allt mindre näring, så får de ingen 

riktigt ärlig chans att återhämta sig inför 

nästa dräktighetsperiod.

 

Hullbedömning av tackan ska göras 

medelst handpåläggning så som pre-

senterats många gånger här i Fårskötsel. 

Det går inte att på oklippta tackor be-

döma konditionen enbart med blicken. 

Tackorna bör vid betäckning ligga på ca 

3,5 hullpoäng på den 5-gradiga skalan.

 

Stödutfodra
För att nå dit kan en lätt stödutfodring 

av tackorna behövas. Tillgång till ett 

bra grovfoder erbjudet under tak räcker 

långt, men ibland kan även kraftfoder-

tillskott i form av spannmål eller pro-

teinkraftfoder bli nödvändigt. Vilket 

som är bäst beror på vad betet och 

grovfodret innehåller, så det fi nns inget 

generellt svar. Det är inte ovanligt att 

tackorna efter avvänjning behöver till-

skott av både protein och energi, så en 

blandning av spannmål och ärtor eller 

annat proteinfoder (pellets) ligger ofta 

nära sanningen.

Det är inte fri tillgång på kraftfoder-

tillskott som gäller. Ofta räcker det med 

något hekto per djur per dag, allt bero-

ende på hullet vid avvänjningen.

 

Tänder och juver
Glöm heller inte att kontrollera tack-

ornas framtänder och juver före be-

täckningssäsongen. Tandförlust eller 

ojämnt, knöligt juver innebär risker. För 

sådana djur ska slakt övervägas. Har 

tackan under föregående säsong haft 

slidframfall eller ring womb (inte öpp-

nat sig normalt vid förlossningen) gäller 

samma sak.

 

Flushing
Så närmar sig betäckningen, och då kan 

det vara dags att fl usha tackan med yt-

terligare fodertillskott. Med fl ushing av-

ses att tackan ska uppleva näringstill-

gången som god. Antalet avgivna ägg 

ökar då, vilket kan öka antalet lamm för 

den som så önskar. Tackor av fi nullsras 

behöver normalt inte fl ushas, eftersom 

de ändå avger många ägg. För tackor 

som redan är i god kondition har fl ushi-

ngen inte heller någon större effekt. 

Vid fl ushingen kan man gå upp till 

ett par hekto fodertillskott per tacka 

och dag av spannmål, kraftfoder eller 

en blandning därav med början ett par 

tre veckor före betäckning. Fortsätt med 

fl ushingen till ett par tre veckor efter 

betäckning, så tar livmodern väl hand 

om de befruktade äggen.

Rödklöver?
Det sägs att rödklöver i fodret påverkar 

dräktighetsresultatet negativt. Det ligger 

någonting i det. Det är inte all rödklöver 

som har denna verkan, det beror både 

på växtens genetik och jordmån. Vissa 

rödklöver, inte alla, kan alltså produ-

cera s.k. östrogena substanser som i sin 

tur påverkar livmoderslemhinnan så att 

äggmottagandet försämras. De eventu-

ellt förekommande östrogena substan-

serna kan inte lagras bort i hö eller ensi-

lage, så undvik rödklöverrikt grovfoder 

runt betäckningen.

Baggens fertilitet eller spermiepro-

duktion påverkas inte av rödklöver.

 

Klippning och klövkontroll
Annat att tänka på när det gäller att 

förbereda tackorna för förlossning är 

klippning och klövkontroll. Att klippa 

före betäckning minskar risken för att 

hanteringen av tackan vid klippning 

efter betäckning kan störa fostren och 

deras implantation i livmodern. Dessut-

om brukar klippning öka aptiten, vilket 

är positivt för både tacka och foster. I 

samband med klippning kan tackorna 

också behandlas mot hudparasiter.

Även klippning av klövar på en 

dräktig tacka kan störa fosterimplanta-

tionen, varför klippningen bör ske före 

betäckning. 

 

Kalle Hammarberg

Sv. Fårhälsovården
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