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Att lyckas med lammadoptionerna

Jämfört med de flesta andra 
länder har vi i Sverige en mycket 
hög genomsnittlig fruktsam-
het på våra tackor. Finullsra-
sen ligger som bas i de flesta 
korsningsbesättningar och 
det innebär att vi får många 
trilling- och fyrlingkullar. Hur 
hanterar vi då detta?

En normal tacka klarar inte av att 
föda upp mer än tre lamm. En del 
tackor klarar bara två. Traditionellt 
så tar man bort de övertaliga lam-

men och föder upp dem med flaska. Det är 
arbetskrävande och svårt att få ekonomi att 
gå ihop. Dessutom kan varje fårägare med 
ett knippe flasklamm som springer kors 
och tvärs frampå sommaren instämma i att 

att ta hand om nyfödda lamm för att de ska 
överleva så säkert som möjligt. Efter lam-
ningen slår systemet om totalt. Då gäller 
det att säkra de egna lammens fortlevnad, 
och då är alla främmande lamm ett hot. Att 
i detta läge försöka adoptera ett lamm till 
tackan är betydligt mer komplicerat.

Alla fårägare har säkert haft några 
”tjuvtackor”, det vill säga tackor som med 
stor energi vill ta hand om andra tackors 
nyfödda lamm. Detta inträffar alltid några 
dagar innan hon själv ska lamma. Detta kan 
vara väldigt besvärligt i en stressad lam-
ning men vi ska använda det till vår fördel 
i adoptionssyfte. Alla lyckade adoptioner 

Att systematisera lammadoptioner innebär att man utnyttjar resurserna i fårflocken på bästa sätt. Tackor som bara får ett lamm är inte 
”förlorade” tackor. Foto: Annika Boström

det borde finnas ett bättre sätt att lösa pro-
blemet på. Det finns det!

Att utjämna kullar är standard inom 
grisuppfödningen. I en fårbesättning med 
hög fruktsamhet kan det också underlätta 
arbetet och bidra till en bättre ekonomi. 
Men tackor är betydligt svårare att ”lura” 
än suggor så här ser vi över vilka förutsätt-
ningar som krävs.

Första förutsättningen - rätt tidpunkt
Fåren har utvecklats under evolutionen för 
att på bästa sätt ta hand om sin avkomma. 
När tackan snart ska lamma går signalsys-
temen på högvarv, hon är supermotiverad 

”När gud skapade djuren gjorde han en liten 
miss. Kon fick för många spenar och fåret för få. 
Det var tur för mjölkbönderna men besvärligt 
för får-ägarna.”
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sker nämligen innan tackan har lammat 
färdigt

Scanna tackorna
Den bästa starten på en lyckad adoptions-
kampanj är att scanna sina tackor. Att veta 
hur många foster tackorna bär på och ha 
dem uppdelade efter scanningsresultatet 
underlättar arbetet radikalt. Tackor med 
ett foster är presumtiva adoptivmödrar. 
De ska gå på den plats i fårhuset där man 
har bäst uppsikt och övervakas extra under 
hela lamningen. Även ungtackor med ett 
foster och som är i bra skick kan fungera 
som adoptivmödrar. Se till att de är i bra 
storlek och hull när lamningen startar.

Om man inte scannat famlar 
man lite mer i blindo. Då kan man 
antingen chansa och adoptera bort 
ett lamm när tackan börjar lamma, 
och blir det för många lamm får 
man ta bort adoptivlammet igen. 
Ingen skada skedd! Eller så får man 
ta på sig plasthandskarna och helt 
enkelt gå in i tackan och dra ut lammen. 
Tackor är robusta djur och tar ingen skada 
om man drar ut lamm på rätt sätt. Med lite 
träning så går det både snabbt och enkelt. 
Man får ha adoptivlammet redo och blir 
det bara ett lamm så får man smörja in 
adoptivlammet med tackans fostervatten 
och plocka bort hennes eget lamm ett tag. 
Se vidare längre fram i artikeln om detta.

Andra förutsättningen - lämpliga lamm
Om vi ska lyckas med våra adoptioner 
måste vi planera och helt enkelt ”tillverka” 
lämpliga lamm att adoptera bort. Detta 
handlar om att systematisera lammadop-
tionerna och skapa rutiner för arbetet.

Hur ser då ett lämpligt adoptivlamm 
ut? Jo, det är hungrigt, utan moderspräg-
ling, aktivt och blött. Nu ska vi medvetet 
skapa sådana lamm. 

Ta bort det rätta lammet
Lammen får gå kvar hos tackan i minst 
ett dygn så att de lär sig dia och får i sig 
den viktiga råmjölken. Överskottslammen 

tas bort och placeras i att avskilt utrymme 
utan hörselkontakt med det övriga fårhu-
set. Där inreder man en liten ”flyktingför-
läggning” där lammen kan bo i väntan på 
en lämplig mamma. I och med att lammet 
blir hungrigt minskas moderspräglingen 
och lammet kan acceptera en annan tacka.

Vilket lamm ska man då plocka bort? 
Eftersom dessa multipellamm inte är så 

De svenska fåren är väldigt fruktsamma. En tacka klarar inte av att föda upp fyra lamm på 
ett bra sätt så man måste vidta någon åtgärd. Att adoptera bort ett lamm till en annan 
tacka är både mer ekonomiskt och arbetsbesparande jämfört med att föda upp lammet 
med flaska. Foto: Samuel de Wit

Att mata lammen med en sond innebär att 
de inte förknippar människor med mat. Det 
underlättar adoptionen. Foto: Samuel de 
Wit

stora så ska man plocka bort det största. 
Den har störst chans att klara tiden i exil 
och konkurrensen med det nya syskonet. 
Det är en stor omställning för lammet att 
bli omplacerat och de största lammen har 
störst förutsättning att klara detta.

Sedan så gäller det att hålla lammet 
vid liv och vid gott mod. Det bästa är om 
man har någon tacka med överskotts-
mjölk som man kan mjölka, annars duger 
lammnäring bra. De första dagarna matas 
lammet med fördel med en lammsond. Då 
undviker man all Mat = Människa-prägling 
hos lammet. Det underlättar den kom-
mande adoptionsprocessen. Lammet ska 

bara vara intresserat av tackan och 
inte av skötaren. Om lammet be-
höver vara längre i flyktingförlägg-
ningen så får man övergå till napp-
flaska. Men undvik i möjligaste mån 
mänsklig kontakt.

Adoptionen
När sedan den presumtiva foster-

tackan visar tecken på att börja lamma 
gäller det att vara med innan hennes lamm 
kommit ut. När den första vattenblåsan tit-
tar fram är tillfället optimalt. Om man läg-
ger till adoptivlammet i detta skede och 
smörjer in det med tackans fostervatten 
är chanserna till framgång som störst. Men 
då gäller det också att lammet är hungrigt 
och aktivt söker sig till spenarna. Nu ska 
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man självklart inte svälta lammet utan de 
ska ha tillräckligt med mat för att hålla sig 
starka men överutfodra inte. Om exilen 
blir långvarig kan man också ”trigga” dem 
lite genom att släppa dem till ett varmt 
och mjukt juver någon gång så att de inte 
glömmer meningen med livet!

Detta är mycket viktigt. Om tackan ac-
cepterar adoptionen men lammet bara 
står och hänger i ett hörn av lamningsbox-
en utan att vilja dia tycker tackan att ”det 
där lammet är inte livsdugligt och inget att 
satsa på”, och stöter bort det efter ett tag i 
alla fall.

Om man vill vara säker på att lyckas gäl-
ler det att alla förutsättningar är optimala. 
Ett bra tips är att tackan själv får välja var 

hon ska lamma. När hon har valt plats och 
börjar att ”bädda” så tar man fyra grindar 
och gör en lamningsbox där hon står. Om 
tackan trivs ökar chanserna till framgång. 
Efter någon timme kan man flytta tackan 
till ett bättre ställe.

Ta bort tackans eget lamm
En bra timing är alltså den viktigaste förut-
sättningen för en lyckad adoption. Men nu 
har ju vissa tackor en förmåga att lamma 
bara man vänder ryggen till xså lammen 
redan är framme när man får syn på dem. 
Försök ändå. Smörj in lammet med foster-
vatten så noga som möjligt och ta bort 

Att utjämna kullar är standard inom gris-
uppfödningen. I en fårbesättning med hög 
fruktsamhet kan det också underlätta arbe-
tet och bidra till en bättre ekonomi. Foto: 
Conny Malm 

tackans eget lamm så länge. Det kan vara 
borta flera timmar från sin mamma utan 
problem. Har tackan bara hunnit nosa på 
sitt lamm tar hon nästan undantagslöst till-
baka det. Chansen för en lyckad adoption 
är mindre på detta sätt men det kan lyckas. 
En tumregel är att plocka tillbaks tackans 
eget lamm när adoptivlammet har fått dia 
ordentligt.

Det är alltid lättare att lyckas med 
adoptioner i en större besättning och vid 
en koncentrerad lamning. Då behöver 
lammen vara kortare tid i exilen och fler 
tillfällen till adoption ges. Det absolut enk-
laste sättet att adoptera är om två tackor 
lammar precis samtidigt. Tackor gör ingen 
skillnad på sitt eget fostervatten och an-
dras utan det går bara att flytta över lam-
met utan vidare krusiduller.

Det finns en specifik situation där man 
kan lyckas med en adoption även om ovan-
stående inte följs. Det är om en tackas ny-
födda lamm dör och hon står utan lamm. 
Då kan längtan efter ett lamm bli så stort 
att de normala spärrarna kan kringgås. 
Man får vara beredd på att hålla fast tackan 
så fort man går förbi så att lammet kan dia, 
men med mycket jobb, kan det lyckas.

Finns det då inga nackdelar med adoptio-
ner? Den enda är väl att det blir svårare 
att följa upp resultatet i besättningen. Ska 
adoptivlammets resultat komma adoptiv-
modern eller den biologiska modern till 
del? Se separat faktaruta.

Slutsats
För de flesta lammproducenter är målsätt-
ningen att producera så många överle-
vande lamm som möjligt som växer bra. 
Att systematisera adoptioner innebär en 
del extra jobb i lamningen men sparar 
jobb på sikt. Man utnyttjar potentialen hos 
sina tackor optimalt, en tacka med bara ett 
lamm är ingen bortkastad tacka. Man spa-
rar tackornas juver genom att plocka bort 
överskottslamm och ger de kvarvarande 
lammen bra förutsättningar att växa. De 
lamm som eventuellt blir kvar i exilen får 
bli flasklamm, men det hade de ju blivit i 
alla fall!

Vi har idag brist på både svenskt lamm-
kött och svenska lammskinn. Vi måste se 
till att så många levande födda lamm som 

möjligt överlever. Det tjänar både markna-
den och vår plånbok på.

Einar de Wit och Ylwa Eriksson

Har ni läsare några andra bra tips om hur 
man lyckas med adoptioner så hör av er till 
Fårskötsel.

”Ett lämpligt adoptivlamm är hungrigt, utan 
modersprägling, aktivt samt blött.”


