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Det fårveterinära arbetet i nordöstra
Skottland 1984

� En mycket traditionell
bransch, motvillig att
anpassa sig till nya
tekniker
� Med Planned flock 

health menades att
göra saker på samma
sätt som föregående
50 år
� liten eller ingen insats

från veterinär

� Veterinärer hjälpte mängder av tackor vid lamning och
behandlade rutinmässigt enskilda, sjuka får
� detta beteende främjade i vissa fall hantering av specifika

besättningssjukdomar och säkerställde en god hälsa i besättningen© Neil Sargison

Fårveterinärt arbete 1984 - 2001

� Värdet av enskilda får blev väsentligt lägre än kostnaden för
veterinärvård
� Utan veterinärbehandlingar av enskilda får försämrades hälsan, 

djurvälfärden och produktiviteten i Storbritanniens besättningar

� Växande efterfrågan på garanterad matkvalitet

Kommande utmaningar
resitstenta nematoder
chorioptic mange 
ringorm
caseous lymphadenitis 
maedi visna

Endemiska sjukdomar
fårskabb
klövröta
leverflundra
chlamydia abort
parasitära nematoder
fästingburna sjukdomar

© Neil Sargison
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2001 – mul- och klövsjukan bröt ut

� Lantbrukarnas okunskap om
besättningshälsa och
smittskydd bidrog till att
sprida sjukdomen
� Föreskrivna kontroller i 

fårbesättningar, några utan
veterinärtillsyn på flera år, 
visade på en utbredd
förekomst av sjukdomar och
otillräcklig djurvälfärd

� Den ökande förekomsten av hanterbara endemiska
sjukdomar och uppkomsten av nya fårsjukdomar
belystes.

– det fanns ett behov att förbättra besättningshälsan -© Neil Sargison

� Byte av tackbidrag till gårdsstöd. 
� Risk för minskat stöd.

� Vad kommer att hända 2013?

� Fårgårdarna måste bli mer lönsamma.
� Minska/optimera kostnaderna

• maskiner/byggnader etc.

• arbetskraft.

• dålig management.

� Optimera värdet och volymen av
produktionen
((((antalantalantalantal ochochochoch viktervikterviktervikter påpåpåpå såldasåldasåldasålda lammlammlammlamm))))

• fåravel.

• ta till sig ny teknik.

• marknadsföring av produkter.

• betesskötsel.

• förbättrad djurhälsa

Hälsoproblem i besättningen kanske inte är den största

orsaken till låg lönsamhet, men för de flesta gårdar ger

förbättrad management störst möjlighet till ökad lönsamhet.

Ekonomiska förluster p.g.a. onödig behandling
kan vara betydande. 

I stora besättningar kan även små 
förbättringar bli ekonomiskt betydande.

Januari 2005

© Neil Sargison
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Var ser brittiska
lantbrukare

möjligheter till 
förbättrad djurhälsa?
� Lamningsprocenten
� Lammtillväxt
� Ektoparasitism
� Dålig tillväxt hos

tackorna
� Hälta
� Döda lamm
� Särskilda

sjukdomar…………..© Neil Sargison

Lamningsprocenten

� Det antal lamm per 100 
betäckta tackor som föds
och överlever tills 
märkning eller
avvänjning
� Målsättningen varierar

beroende på ras och
produktionssystem
� Optimering är avgörande

för lönsamheten i de 
flesta fårbesättningar

© Neil Sargison
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Händelser som är
avgörande för

lamningsprocenten
� brunst
� antal släppta ägg
� befruktning
� betäckningen
� fosterutveckling
� fosteröverlevnad/abort
� döda tackor
� dödfödda lamm
� förlorade lamm fr.o.m. första

levnadsveckan till avvänjning

© Neil Sargison

Händelser som är
avgörande för

lamningsprocenten
� brunst
� antal släppta ägg
� betäckning
� befruktning
� fosterutveckling
� fosteröverlevnad/abortion
� tackor som dör
� dödfödda lamm
� förlorade lamm fr.o.m. första 

levnadsveckan till avvänjning

Betäckningsperio
den

Lamning

Högdräktighet

© Neil Sargison
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Mål för “lowground”-
och “upland”-
besättningar

• Alla tackor betäcks under de 
första 17 dagarna av
betäckningsperioden

• Mindre än 8 % av tackorna
brunstar om under den 
kommande 17-dagars 
perioden

• Mindre än 2 % tomma
tackor efter 2 brunstcykler

• Mindre än 2 % aborter

© Neil Sargison

Bra utfodring av den dräktiga tackan
under betäckningsperioden kommer

att resultera i en optimal 

lamningsprocent© Neil Sargison
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� Riktig utfodring är viktigt
� För embryos överlevnad

fram till födsel
� För att säkerställa att

tackorna är i optimalt hull 
inför lamningen

� För att undvika förluster av
tackor och lamm i 
ämnesomsättnings- och
bristsjukdomar

� För tillräcklig
mjölkproduktion och
lammtillväxt fram till 
avvänjning.

� Den ekonomiska betydelsen av riktig utfodring
� lamningsprocenten
� antal döda tackor
� lammöverlevnad
� lammens tillväxt
� rekryteringsprocenten

© Neil Sargison

Specifika sjukdomar associerade med 
utfodring av den dräktiga tackan

� Kraftfoderförätning
�Hypokalcemi (kalkbrist)
� Vaginal prolaps (slidframfall)
�Dräktighetstoxikos
� Listerios
�Mastit (juverinflammation)
� (Hypomagnesemi, magnesiumbrist)

Management of 
individual cases or 
disease outbreaks

Prevention

© Neil Sargison
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� Snabb ökning av mängden 
kraftfoder eller förätning
� Jäsning i våmmen

� mjölksyraproduktion
• acidos och endotoxin chock

� sänkt våm pH
• avdödar normalflora

� vatten dras från cirkulation till 
våmmen

• dehydrering (uttorkning)

Kraftfoderförätning/för mkt 
kraftfoder

© Neil Sargison

� Kliniska symtom
� Mild kolik och tandgnissling

� Stapplande gång

� Verkar blinda

� Diarré 

� Kollaps

� Fång kan fås vid återhämtning

� Postmortala förändringar
� delvis digererad spannmål i 

våmmen
� rumenit
� lågt våm pH i nyligen dött 

djur
� dehydrering och förstoppning
� fettlever

© Neil Sargison
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Hypokalcemi

� Mycket vanligt
� Uppkommer från 6 veckor före lamning
� Tackor svarar på behandling

Svaghet och kan skaka – ligger med hakan mot golvet – dilaterade pupiller 
och verkar blinda – förstoppning och lätt trumsjuka  – koma och död inom 24 
hours © Neil Sargison

© Neil Sargison
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Hypokalcemi

� Tackorna har inte förmåga att absorbera 
tillräckliga mängder kalcium från fodret för 
behovet under dräktigheten och 
råmjölksproduktionen i juvret
� Måste förlita sig till reserver i skelettet
� Klinisk sjukdom när absorbtion och resorbtion 

inte är tillräckligt
� Stressig hantering, transport eller dåligt väder 

� äldre tackor med dåliga skelettreserver pga tidigare 
laktationer 

� Spannmålsbaserad utfodring är låg på kalcium

© Neil Sargison

Behandling hypokalcemi

60 – 80 ml of kalcium boroglukonat lösning s.c.

© Neil Sargison
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Slidframfall

� Besättningsförekomst 1% är normalt

� Inflammation, svullnad, trauma, infektion 
och tillbakahållande av urin leder till död

© Neil Sargison

Komplikationer

� Tarmframfall

� Lamning

�Rektal prolaps

© Neil Sargison
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Risk faktorer

� Flera lamm
� Stor mängd foder 
� Fetma
� Diet med högt fiber 

innehåll?
� Brist på motion?
� Subklinisk hypocalcemi?
� Brant?
� Korta svansar?

Bara pragmatisk rådgivning kan ges om 
förebyggande åtgärder© Neil Sargison

Management
� Plastbygel
� Sele
� Kirurgi

� flessanålar
� madrass sutur
� tobakspungssutur

� Avlivning

© Neil Sargison
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Kirurgisk åtgärd av slidframfall
� Tillgodose smärtlindring
� Rengör den prolaberande 

vävnaden
� Stoppa tillbaka framfallet
� Suturera vulvaläpparna för att 

förhindra återfall
� Kontrollera inflammation
� Avlägsna suturer

© Neil Sargison

Dräktighetstoxikos
� Vanlig sjukdom hos underutfodrade, stressade tackor 

som bär många foster 
� Misslyckas att anpassa sig till de ökade kraven på 

ämnesomsättningen i sen dräktighet

Depression, verkar blinda, salivering och muskelryckningar 

Kan konfirmeras genom höjning av 3-hydroxybutyrat koncentration.

Magra tackor Feta tackor

© Neil Sargison
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Behandling av 
dräktighetstoxikos är 
ofta oekonomisk och 

misslyckad

� Öka blodsockerhalt i 
cirkulation och hjärna
� oral glycerol, glukos, 

propylene glykol, eller 
koncentrated kalv 
rehydringslösning

� injektioner med B vitamin, 
kortison eller insulin 

� Sätt igång förlossnign
� 16 mg dexamethasone

� Kejsarsnitt

© Neil Sargison

Förekomst av dräkighetstoxikos indikerar 
vanligen att energitillskottet behöver ökas i hela 

besättningen

�Öka mängden 
koncentrat
� risk för acidos

� Förbättra 
grovfoderkvaliteten
�Melass

Det dåliga behandlingsresultatet på enstaka individer 
visar på behovet av förebyggande åtgärder-
kontrollera utfodringen av dräktiga tackor© Neil Sargison
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Listerios

� Vanlig sjukdom 
hos tackor som 
utfodras med 
ensilage
� Mikroabscesser i 

hjärnstammen 

© Neil Sargison

� L. monocytogenes
� Effekter av syre och pH 

© Neil Sargison
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� L. monocytogenes
� Effekter av syre och pH

© Neil Sargison

Kangaroo gait
� Ses hos dåligt utfodrade tackor som har stora 

tvillingar eller trillingar
� Okänd orsak
� De flesta tackorna tillfrisknar vid avvänjning

Svårt att placera 
frambenen korrekt. Går 

med korta steg. Bakbenen 
placerade under kroppen.

© Neil Sargison
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Differential diagnos
� Böld i bröstryggen
� Dubbelsidig frambenshälta
� Armbågsledsartos

© Neil Sargison

Mastit

� Staphylococcus aureus
� Mannheimia haemolytica

� Orsakas av
� dålig mjölkprod.

� orf

� kyla

© Neil Sargison
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Mastit

� Behandling
� antibiotika och antiinflammatoriska 

preparat 

© Neil Sargison

Magnesiumbrist
� Mycket ovanligt
� Äldre lakterande tackor med tvillingar/trillingar
� Hittas ofta död
� Stress – otillräcklig utfodring eller dåligt väder
� Kaliums roll?

Differential diagnoser –
- listerios

- louping ill

- polioencephalomalacia

- enterotoxaemia

© Neil Sargison
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Natriumbrist och hypomagnesemi –
kliniska symtom

� Separation från flocken
� Överkänslighet för stimuli
� Muskelryckningar i ansiktet
� Skvätter urin
� Går stelt med kort steg
� Förvärras långsamt
� Serum Mg – 0.15 mmol/l
� Dålig behandlingseffekt med 

subkutan injektion med MgSO4 

Pasture Na – 0.04% DM
Pasture Mg – 0.16% DM

Serum Mg of “healthy” sheep –
0.37 – 1.15 mmol/l (ref. 0.7 – 1.2)

© Neil Sargison

Hypomagnesemi orsakad av 
natriumbrist

� Na behövs för aktiv 
transport av Mg
� Na brist stimulerar 

aldosteron sekretion
� Aldosteron orsakar 

minskning av Na och ökning 
av K koncentrationer i saliv 
och förmagar

© Neil Sargison
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Se över utfodringen till dräktiga
tackor

� Korrekt utfodring är viktigt
� för embryos överlevnad

fram till födsel
� för att säkerställa att

tackorna är i optimalt hull 
inför lamningen

� för att undvika förluster av
tackor och lamm i 
ämnesomsättnings- och
bristsjukdomar

� för tillräcklig
mjölkproduktion och
lammtillväxt fram till 
avvänjning.

� Den ekonomiska
betydelsen av riktig
utfodring
� lamningsprocenten
� antal döda tackor
� lammöverlevnad
� lammens tillväxt
� rekryteringsprocenten

© Neil Sargison

Utfodringsstrategi
� God kännedom om -

� protein- och energibehovet hos dräktiga tackor
� näringsinnehållet i grovfoder och kraftfoder
� grundläggande kunskap i foderstatsberäkning

� Men -
� alla tackor har inte samma näringsbehov
� näringsinnehållet varierar mellan olika kraftfoder och

grovfoderpartier

© Neil Sargison
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Utfodringsstrategi

� Anta en generell utfodringsstrategi
� foderstat
� erfarenhet
� Följ upp vid strategiska tillfällen

� hullpoäng
� metabolit concentrationer i blodprover© Neil Sargison

Hullpoängen för alla “lowground”/korsningstackor bör
vara 3,0 – 3,5 (på en skala mellan 1 till 5) vid betäckning

� Effekter av låga
hullpoäng -
� effekt på antal

befruktningsbara ägg
• respons på flushing

� sjukdomar under 
högdräktigheten

� för att förbättra
hullpoängen under 
dräktigheten krävs mycket
näring

© Neil Sargison
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Hullpoängen för alla “lowground”/korsningstackor bör
vara 3,0 – 3,5 (på en skala mellan 1 till 5) vid betäckning

� Effekter av alltför hög hullpoäng -
� effekt på antal befruktningsbara ägg
� feta högdräktiga tackor

• slidframfall

• dräktighetstoxikos

• lamningssvårigheter

© Neil Sargison

Hullpoängen för alla “lowground”/korsningstackor bör
vara 3,0 – 3,5 (på en skala mellan 1 till 5) vid betäckning

� Följ upp och justera hullpoängen från avvänjning
� 8 cm högt bete – 0.5 hullpoäng på 4 till 6 veckor
� Vad gör man med tackor som inte ökar i hull?

© Neil Sargison
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Tidig dräktighet/betäckningsperioden

� Bibehåll hullpoängen
på tackor som låg på
eller under gränsen vid 
betäckning
� Feta tackor (>4.0 i 

hullpoäng) kan förlora
upp till 9 % av sin 
kroppsvikt
� Håll koll på kroppsvikt

eller hullpoäng

© Neil Sargison

Moderkakans utveckling under 
lågdräktigheten (~30 till 90 dagar)

� Näringsbehoven för moderkakans utveckling är måttliga
� Lamningsprocenten påverkas bara om näringstillförseln är

otillräcklig och långvarig
� Tackor som ligger över hullpoängsmålet vid betäckning har

råd att förlora upp till 9 % av deras kroppsvikt (0.75 hullpoäng)

© Neil Sargison
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Moderkakans utveckling under 
lågdräktigheten (~30 till 90 dagar)

� Effekter av överdriven viktminskning –
� hämmad utveckling av moderkakan
� ojämnt stora lamm vid födsel
� otillräcklig hullpoäng vid högdräktighet och lamning

• ämnesomsättningssjukdomar
• dålig lammöverlevnad
• låga lammtillväxter

© Neil Sargison

Moderkakans utveckling under 
lågdräktigheten (~30 till 90 dagar)

� Följder av alltför hög hullpoäng
� effekt på moderkakans utveckling
� överdriven hullpoäng vid högdräktighet och lamning

• slidframfall
• ämnesomsättningssjukdomar
• lamningssvårigheter

� Håll koll på kroppsvikt eller hullpoäng

© Neil Sargison



25

Snabb fostertillväxt sker under de sista 6 
dräktighetsveckorna

� Undernäring
� dräktighetstoxikos
� låga födelsevikter

• dödfödda lamm
� Dålig livskraft hos lammen

• dödfödda lamm
� Låg mjölkproduktion

• mastiter
• dålig lammtillväxt

© Neil Sargison

Snabb fostertillväxt sker under de sista 6 
dräktighetsveckorna

� Överutfodring
� lamningssvårigheter
� dödfödda lamm
� sjukdom som leder till dålig

mjölkproduktion
� slidframfall
� dräktighetstoxikos

© Neil Sargison
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Snabb fostertillväxt sker under de sista 6 
dräktighetsveckorna

� Att hålla koll på kroppsvikten eller hullpoängen är inget
mått på att de fått rätt typ av näringsämnen
� Uppföljning av metabolitkoncentrationer i blodet

� protein
� energi

� Använd märkdyna på baggarna och dräktighetsscanning© Neil Sargison

Dräktighetsscanning

� Informationen bör
användas för –
� att ta bort icke dräktiga

tackor från
lamningsgruppen

� att utfodra efter antal
foster

� för att kunna hålla särskild
koll på tackor med 
tvillingar och trillingar

� att få en korrekt siffra på
antal förlorade lamm

Dräktighetsscanningen ger en möjlighet att hullbedöma tackorna – och 
undersöka ev. hälsoproblem

© Neil Sargison
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Uppföljning av proteinnivåer

� Serum eller
plasmakoncentrationer
(plasmavärdena är 10 – 20% 
högre än serumvärdena) av
albumin och ureakväve (BUN)
� Albumin – proteinstatus på

lång sikt
� Sjunker normalt under 

högdräktigheten
� BUN – proteinstatus på kort

sikt
� påverkas av senaste utfodring
� låga värden tyder på en brist på

ERDP 

© Neil Sargison

� Besättning med 800 
Greyfacetackor
� 20% dödfödda lamm
� 4% akuta mastiter
� Hög förekomst av kroniska

mastiter
� Låga avvänjningsvikter vid 

12 veckors ålder
� Problemen hade funnits i 

flera år, trots att tackorna
utfodrats med > 1 kg 
kraftfoder/dag

� Första rapporten efter
lamningen 1999 

Exempel –
övervakning av 
proteinnivåer

© Neil Sargison
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Installning i början av januari

Hö – ME*  8 MJ/Kg ts

CP** 65 g/Kg ts

*Omsättbar energi 
**Råprotein

Utredning av problemet – år 2000

© Neil Sargison

7-2-02 ett färdigfoder 
introducerades (ME 12.5 MJ/Kg 
ts, CP 180 g/Kg ts)

22-2-02 - 400 g/djur/dag

29-2-00 – 800 g/djur/dag

© Neil Sargison
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Resultat av blodprover (serum) tagna den 8 
februari, ca 2 veckor efter installning och 6 till 8 
veckor före lamningsstart

 BUN 
(mmol/l) 

Albumin 
(g/l) 

BOHB  
(mmol/l) 

Body condition 
score (1 – 5) 

Ewes scanned for 
triplets 

2.09 
1.58 
1.5 

1.29 
1.36 

Mean 1.54  

32.8 
36 

31.7 
33.7 
31.7 

Mean 33.1  

0.23 
0.49 
0.33 
0.34 
0.35 

Mean 0.34  

3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5  

Ewes scanned for 
twins 

1.83 
1.93 
1.8 
3.1 

2.61 
Mean 2.2  

36.3 
32.8 

33 
33.3 
28.4 

Mean 32.7  

0.21 
0.37 
0.34 
0.29 
0.34 

Mean 0.3  

3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.0  

Gimmers scanned 
for twins 

2.14 
1.58 
1.28 
2.1 

2.37 
Mean 1.85  

32.1 
30.3 
33.9 
30.6 
30.5 

Mean 31.5  

0.29 
0.4 

0.34 
0.36 
0.37 

Mean 0.35  

2.5 
2.5 
3.0 
3.0 
2.5  

Gimmers scanned 
for singles 

1.37 
1.69 
1.33 
2.04 
2.45 

Mean 1.73  

28.1 
28.4 
29.9 
28.9 
33.5 

Mean 29.7  

0.25 
0.26 
0.28 
0.26 
0.25 

Mean 0.26  

2.5 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0  

Target > 2.0 > 30.0 < 1.0 (mean)  2.5 – 3.0 

 © Neil Sargison

Tackornas giva kompletterades med 100 g soja/djur/dag

© Neil Sargison
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Resultat av blodprover (serum) tagna den 22 
februari, 2 veckor efter den första provtagningen

och 4 till 6 veckor före lamningsstart.

 BUN 
(mmol/l) 

Albumin 
(g/l) 

BOHB  
(mmol/l) 

Ewes scanned for 
triplets 

5.58 
3.08 

2.7 
1.65 
3.17 

Mean 3.0  

29.6 
32 

29.1 
27.9 
28.6 

Mean 29.4  

0.44 
0.48 
0.33 
0.46 
1.55 

Mean 0.55  
Ewes scanned for 
twins 

2.52 
3.02 
2.28 
3.29 
2.73 

Mean 2.74  

34.3 
30.9 
29.5 
30.5 
26.6 

Mean 30.3  

0.27 
0.54 
0.36 
0.34 
0.38 

Mean 0.37  
G immers scanned 
for twins 

1.8 
1.65 
1.88 
3.06 
2.65 

Mean 2.14  

27.5 
26.3 
26.4 
30.3 
25.4 

Mean 27.1  

0.36 
0.73 
0.51 
0.58 
0.92 

Mean 0.59  
G immers scanned 
for singles 

1.88 
1.45 
1.19 
1.49 

1.2 
Mean 1.42  

27.5 
26.3 
26.4 
30.3 
25.4 

Mean 27.1  

0.31 
0.22 
0.27 
0.29 
0.26 

Mean 0.27  
Target > 2.0 > 26.0 < 1.0 (mean) 

 

© Neil Sargison

Lamning år 2000
� Förekomsten av akuta mastiter

– mindre än 1 %
� Dödfödda lamm – mindre än

10%

2001

Distillers’ dark grains Soja

kontra

© Neil Sargison
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Uppföljning av energinivå
� Mätning av tackornas

serum (eller plasma) β-
hydroxybutyrate (BOHB) 
koncentrationer

� Höjda koncentrationer
speglar att intaget av
propionat eller
glukogena aminosyror
inte täcker behovet av
glukos för underhåll och
fostertillväxt

� Mål
� enskilda tackor < 1.1 

mmol/l
� medelvärde av en 

jämn tackgrupp < 1.0 
mmol/l

� Medelvärde av en 
blandad tackgrupp < 
0.8 mmol/l

Angus Russel.  (1985)  Nutrition of the pregnant ewe.  In Practice 7, 23-28 
© Neil Sargison

� Blodprover samlades från en 
marslammande besättning
med 450 Greyfacetackor, för
att avgöra om deras
energinivåer var tillräckliga
� Tackorna grupperades enligt

förväntad lamningstidpunkt
(med hjälp av märkdyna på
baggen vid betäckning), men 
hade inte
dräktighetsscannats, varför
de inte gruppindelats med 
avseende på antal foster 
� Tackorna hade utfodrats ensilage av bra kvalitet från

plansilo sedan installning i januari. I början av februari, ca 6 
veckor före lamning, introducerades kraftfoder med 0.25 kg 
/djur/dag vilket gav en bra sammansatt foderstat (ME = 
12.5MJ/kg ts, råprotein 180g/kg ts). 

Exempel – uppföljning av energinivåer
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32

Serum BOHB koncentrationer och hullpoäng av 10 
tackor.

� En ökning av 3.0 MJ omsättbar energi per tacka per dag 
krävdes, vilket kunde nås genom att utfodra ytterligare 279 
g/tacka/dag av foderblandningen med 
energikoncentrationen på 12.5 MJ/kg ts och en uppskattad
ts-halt på 86 %.
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Dessutom behövdes hänsyn tas till behovet från
de växande fostrena under de återstående
veckorna av dräktigheten

� Innehållet av energi i fodergivan skulle
behöva öka gradvis med 2,6 MJ 
ME/tacka/dag, de sista 3 veckorna i 
dräktigheten
� t.ex. införa ytterligare foder upp till en nivå

av 242 g/tacka/dag vid lamning.
� Risk för ruminal acidosis.
� Stärker värdet av att hålla koll på

utfodringen under hela dräktigheten.

2.6 MJ/day
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