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A K T U E L L T  F R Å N  F Å R H Ä L S O V Å R D E N

Inför installningen…

…är det mycket man ska 
ha tänkt på  i god tid innan. 
Man ska till exempel ha 
tillräckligt med fårhus i 
förhållande till sin fårfl ock. 
Fårhuset bör vara så be-
skaffat att det erbjuder 
torrt och dragfritt klimat. 
Helst bör man ha en fl exi-
bel inredning, så att man 
enkelt kan gruppera och 
omgruppera. 

N
är det gäller ytan, ska man 
tänka på att djurskyddsla-
gens rekommendationer 
är minimimått. Man bör 

alltså ligga över dessa mått med marginal 
för att ha ökad trivsel. Trivsel har gynnsam 
inverkan på produktionen. Vattenförsörj-
ningen skall vara ordnad så att det fi nns 
tillräckligt antal vattenkoppar (vattenstäl-
len) i förhållande till antalet djur. Det är 
en stor och arbetsbesparande åtgärd att ha 
frostfria vatteninstallationer. Högdräktiga/
lakterande tackor behöver dricka mycket 
mera vatten än andra får och lamm.

I år gäller det att fundera extra mycket 
på ströbädden! Det har varit ett mycket 
svårt skördeår, särskilt i södra Sverige, och 
många har fått dålig halm. Mycket halm, 
som skördats är grå- gråsvart till färgen 
och hygienisk analys anbefalles å det 
bestämdaste! Toxinbildande mögelsvam-
par av arten Alternaria, sotdaggsvampar, 
är vanligt förekommande, men även As-
pergillus och Fusarium kan förekomma. 
Kraftigt missfärgad, dammande och fuk-
tig halm ska absolut inte användas! Det 
kommer att bli svårt, kanske omöjligt, att 
få tag i ny, bra halm. Man kan då dryga 
ut förrådet med spån och/eller torvströ. 
Att använda ströhalm av dålig kvalitet är 
att måla in sig i ett hörn! Hälsoriskerna är 
stora och risk fi nns att man får problem 
både med luftvägslidanden, fruktsamhet, 
aborter, mm. Vi vet ju ännu inte hurudan 
hösten och den kommande vintern blir 
klimatmässigt. Om vädret tillåter och det 
fi nns lämpliga miljöer, som ger skydd mot 
regn och rusk, kan det vara fördelaktigt 
att låta fåren vara ute längre och på så sätt 

spara på den knappa halmen. Observera 
att detta förutsätter tidig klippning, gärna i 
september, så att ullen hunnit växa till ett 
skyddande lager.

Vad som ovan sagts om dålig hygie-
nisk kvalitet på ströhalm, gäller även i hög 
grad spannmål. Utfodra inte med dålig 
spannmål! Djurens hälsa och välbefi nnan-
de äventyras och de kan bli riktigt sjuka, 
sluta växa och till och med dö! Analysera 
grovfodret och eventuellt även spannmå-
len. Kompensera eventuellt låga protein- 
och energinivåer med kraftfoder. Ersätt 
dålig spannmål med inköpt fabriksfabri-
cerat kraftfoder. Upprätta en foderstat och 
ta hjälp av utfodringsrådgivare om du inte 
klarar det själv. Lista över sådana fi nns på: 
www.lammradgivarna.se .

Ta eventuellt träckprov på dina rekry-
teringstackor och avmaska därefter i enlig-
het med träckprovssvaret. Om djuren inte 
klippts tidigare är det dags nu! Och nu är 
också rätta tidpunkten för att avlusa fåren. 
Detta görs genom att man lägger en sträng 
längs ryggraden med Fly Tix eller Flusa. 
Tänk på att det går åt mycket energi till att 
klia sig. Energi som kunde ha använts till 
att sätta muskler i stället! 

I besättningar med hältproblem eller 
påvisad fotröta, hänvisas till kontakt med 
er fårhälsoveterinär för provtagning och 
utredning. Generellt kan rekommenderas 
att undvika blöta och geggiga områden 
och passager. Hårdgör gärna sådana, till 
exempel ut/ingång till stallet, platser för 
saltsten, vattenkar och kraftfoder. Det är 
känt att fuktigt underlag provocerar fram 
klövlidanden.  Kontrollera klövstatus ofta 
och regelbundet!

Årligen bör man 
även (helst innan 
betäckningen) kon-
trollera tackornas 
juver och tänder. 
Det är svårt att bi-
behålla god kondi-
tion om man inte har några tänder! Spara 
inga tackor som haft juverinfl ammation! 
Risken är stor att den kommer tillbaka vid 
nästa lamning. I kontrollen av livdjur bör 
även baggen(baggarna) ingå. Checka pun-
gen så att den innehåller två(!) jämnstora, 
förskjutbara testiklar med jämn konsistens. 
Baggarnas kondition bör kontrolleras cirka 
två månader innan betäckningarna bör-
jar. Bäst är en jämn och god tillgång på 
grovfoder eftersom baggar är känsliga för 
kraftfoder och har en benägenhet att bilda 
urinstenar vid för höga kraftfodernivåer. 
Ett sätt att undvika detta är, att ge salt och 
rikligt med friskt vatten i fri tillgång.

Beroende på var man befi nner sig 
i fårårets cirkel, gruppindelas fåren och 
grupperas sedan om allt efter behov. Inför 
betäckningen är det rekommendabelt att 
ge tackorna en extra omgång selen/E-vi-
tamin.

Om du har köpt in lamm för vinterupp-
födning, bör dessa inte hållas tillsammans 
med tackorna på grund av smittrisken. Ha 
dem helst i en separat byggnad. 

När allt detta är klart, kan man luta sig 
tillbaka. Håhå, jaja, håhå, jaja – de´ blåser 
i trä´a ida´!

Lisbeth Rudby-Martin
fårhälsoveterinär
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