Flasklamm – ett påhäng eller…
Flasklamm är vad alla fårägare råkar ut för, förr eller
senare. Blir det bara ett
eller kanske två så är det
inte så jobbigt men får du
fler så blir det både jobbigt och besvärligt att ge
dessa lamm mjölk. Vi har
på vår gård löst det på ett
sätt som vi tycker underlättar
vårt arbete betydligt med
flasklammen.

F

örst lite bakgrund, vi har renrasiga finullstackor och dessa
är ju kända för att ge lite fler
lamm. Vi tar bort lamm från de
äldre tackor som får fyra eller fler lamm,
och även från de ungtackor som får tre
lamm. Detta för att spara tackorna både
juvermässigt och för att de lättare återhämtar sig inför nästa lamning. Det finns
ju även andra anledningar till att man får
flasklamm, tackan mjölkar inte, en spene
är tät mm. Dessa lamm hittar man oftast
mer eller mindre utmattade, men visst är
känslan underbar när man har gett lammet värme och mat och det efter ett par
timmar bräker igen även om man vet att
det blir ett flasklamm.
Så vi har hållit på med flasklamm ett
antal år. I början höll vi på med flaska
och mjölkersättning av olika fabrikat men
vi måste säga att vi inte tyckte att det gav
något bra resultat, lammen växte men inte
så bra. Vi började därefter att hämta mjölk
hos vår granne och gav mjölken ljummen
till lammen, fortfarande med flaska och
det blir jobbigt även om man har åtta
flaskor i ett ställ. Med många funderingar,
efter att ha pratat med flera andra, som
gav mjölk i hink till lammen precis som
till kalvar, och då vi har en del egen erfarenhet av kalvar tänkte vi att det måste
gå att få lammen att dricka så också. Sagt
och gjort vi byggde en ränna där vi kunde
lägga ett halvt plaströr uppböjt i ändarna,
det är praktiskt då det är lätt att ta bort
och rengöra, och arbetet blev lättare.
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Så här gör vi idag
När vi måste ta ett flasklamm ser vi till
att det först och främst dricker mjölk på
flaska ordentligt. Vi serverar alltid mjölken syrad och ljummen och vi brukar
motivera det med hur magen fungerar.
Kall mjölk hamnar i vommen och ska
lammen själva värma den tar det massor
av energi från lammet, varm mjölk hamnar i löpmagen och lammet tillgodogör
sig mjölken direkt. Ett annat argument är;
skulle du ge ditt lilla barn kall mjölk eller
ger mjölkbonden sin kalv kall mjölk. De
flesta svarar nej, så varför ska lammet ha
det sämre?
När lammet dricker ordentligt är det
dags att flytta det till rännan. De allra
flesta lammen känner igen mjölkdoften
och det tar oftast bara ett till två mål, sedan dricker det för fullt igen. Det man
behöver tänka på är att lammen som delar på rännan ska vara någorlunda jämnstora, annars får inte de minsta vad de
behöver. I stället för pulver använder vi
syrad mjölk i hink som värms på fem-tio
minuter och sedan tar det inte två minuter innan lammen har druckit upp den,
enkelt eller hur?
Hur lyckas vi då med tillväxten på
dessa lamm?
Efter det att vi började syra komjölken så

har tillväxten på flasklammen inte skilt
sig mycket från lammen som är hos sin
mamma. Man ska ta i beaktande att oftast
är det de som är mindre eller svagare som
blir flasklamm. Vi väger ju våra lamm efter cirka två månader och delar då ifrån
de som väger 20 kilo eller mer. I samband med den vägningen väger vi också
flasklammen och vi brukar kunna flytta ut
en del till de övriga lammen som är frånskilda från tackan. Vi kan nämna att för
två år sedan, vid den första vägningen,
var det tyngsta lammet ett flasklamm, 1
kg tyngre än något annat lamm. En annan fördel med detta är att inte många
flasklamm blir efterhängsna, en stor fördel ur vår synvinkel.
Ekonomiskt, ja det beror ju på vad
du får ge för mjölken men räkna med att
lammet behöver 4 x 250 ml per dag, en
liter per lamm och dygn i cirka två månader. Vi har i vår kalkyl här på gården
räknat med att flasklammen går ihop sig
men givetvis inte med samma vinst som
på övriga lamm
Lycka till med era flasklamm
Hälsar vi från Nybygget
Maria och Lennart
Syrningskultur går att köpa från bl.a.
Stallmästaren.

Att lära flasklammen att dricka mjölk i en ränna är både lättskött för ägaren och bra
för lammen.

