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Aktuellt från Fårhälsovården

Utnyttja tackornas potential genom 
att förbereda dem i god tid inför 
betäckningen! Redan två månader 
innan betäckningssäsongen bör man 
gå igenom tackor och baggar för att 
upptäcka fel och brister och hinna 
med att förbättra konditionen om det 
behövs. Inköpta djur ska slussas in i be-
sättningen via karantän och genomgå 
en ordentlig behandling.

Hullbedöm tackorna i god tid
Grunden till starka och friska lamm 
läggs lång tid innan betäckningen – 
därför är det viktigt att i god tid se till att 
tackorna är i bästa kondition. Tackornas 

fertilitet är framförallt beroende av 
kondition före betäckningen. Tackor i 
god kondition har högre fertilitet och 
mindre risk att gå tomma än de som är 
i dålig kondition. Dålig kondition leder 
till sämre kvalitet av äggen i äggstock-
arna och därmed färre befruktningsdug-
liga ägg. Det tar flera veckor för äggen 
att mogna, därför har tackans kondition 
lång tid innan betäckningen betydelse 
för hennes möjlighet att bli dräktig. 

Sintiden har en viktig betydelse för att 
tackorna ska ha möjlighet att återhämta 
konditionen efter digivningen. Vänj 
därför av lammen minst två månader 
innan betäckningen. Dela upp tackorna i 
grupper beroende av hull: tackor i dåligt 
hull, normalhulliga tackor och en grupp 
med feta tackor. Feta tackor kan gå på 
ett magrare bete medan magra tackor 
kan behöva tillskottsutfodras. Parasiter 
som stora magmasken och stora lever-
flundran kan sätta ner konditionen så 
att tackorna får svårt att återhämta sig. 
Enstaka tackor som fortfarande är magra 
kan ha tandfel, i sådana fall bör man 
överväga slakt. 

Goda modersegenskaper
Satsa på friska och sunda tackor med 
goda modersegenskaper. Tacklammen ska 
vara tillräckligt stora för att betäckas; en 
tumregel är att de ska ha uppnått 60 % av 
vuxenvikten (medelvikten av alla tackor 
från två år i medelgott hull). I övrigt bör 
naturligtvis tackorna vara väl försörjda 
med mineraler och vitaminer och ha en 
god klövstatus. Klipp klövarna vid behov 
och undersök klövspalterna för att upp-
täcka eventuella infektioner.

Idealet är medelgott hull vid betäck-
ningen, hullgrad 3. Ett ökat näringsintag 
under de sista veckorna innan bestäck-
ningen ger som regel fler lamm, s.k. 
flushing. Effekten av flushing är större 
på tackor i medelgott hull än på magra 

eller feta tackor och anges i Storbritan-
nien vara beroende av ras. Klippning 
innan betäckning bidrar till ökad 
fertilitet. 

Tackor som haft juverinflammation 
och slid- eller livmoderframfall ska slås 
ut. En del juverinflammationer förlöper 
utan symtom, subkliniska mastiter, och 
kan inte upptäckas utan att juvret känns 
igenom noga. Detta är en enkel och 
viktigt åtgärd för att förhindra spridning 
av smitta i besättningen. Juverundersök-
ningarna görs normalt en månad efter 
avvänjningen. Man ska misstänka subkli-
nisk mastit om en juverdel känns hårdare 
än den andra eller om det är knölar i 
juvret eller om juverhalvorna är olika 
stora. Görs juverundersökningen innan 
avvänjningen har man vid tveksamheter 
också möjlighet att undersöka mjölken. 
Man kan sedan göra om undersökningen 
efter avvänjningen.  

Glöm inte att kontrollera baggen inför 
betäckningssäsongen!
Baggens kondition och hälsostatus är 
naturligtvis av största betydelse för avels-
resultatet. Försumma inte att undersöka 
baggen både allmänt och även andro-
logiskt (undersökning av de hanliga 
könsdelarna) i god tid före betäcknings-
säsongen. Om fel eller tveksamheter 
upptäcks i tid kan annan bagge använ-
das och ombrunst av tackor undvikas. 
Undersök baggen systematiskt, för gärna 
protokoll så att du kan jämföra med 
eventuell senare undersökning. 

Allmän kontroll
Titta först på baggen från håll. Rör han 
sig normalt och lätt? Belastar han alla 
ben normalt? Hullbedöm sedan baggen. 
I engelsk litteratur ser man ofta rådet att 
baggen bör vara ”fit not fat”. Innan be-
täckningssäsongen bör baggen vara i god 
kondition och ha något mer än med-

Tipp-topp-kondition inför betäckningen 

Mager, grad 1,5-2

Medel, grad 3-3,5

Fet, grad 5
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Fet, grad 5
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elgott hull (hullgrad 3,5-4) men inte 
vara fet. Betäckningsarbetet är krävande 
och baggarna förlorar ofta vikt under 
säsongen. Överviktiga baggar bör dock 
undvikas eftersom fettvävnad även lagras 
i pungen och ger sämre temperaturreg-
lering vilket skadar spermiekvaliteten. 
Feta baggar tenderar även ofta till att bli 
slöa och få nedsatt könsdrift. Övervikt 
medför även ökad belastning av baggens 
leder och onödig tyngd för små tackor.

Har baggen varit sjuk och haft feber 
de senaste par månaderna innan betäck-
ning? En febertopp vid t.ex. betesfeber 
(fästingburen anaplasmainfektion) 
kan skada spermierna så att baggen får 
nedsatt fertilitet under de två följande 
månaderna. Spermier är känsliga för hög 
temperatur, därför hänger testiklarna i 
pungen utanför kroppen istället för att 
ligga skyddade i buken som äggstock-
arna gör. En kraftig febertopp skadar 
därför de spermier som var under bild-
ning i testikeln.

Undersök tänderna. Tandfel kan ge 

svårigheter att täcka näringsbehovet 
under betäckningssäsongen. Känn över 
baggen noga från nosen, över käkar, 
nacke, rygg, bröstkorg, buk, skuldror, 
länder, och benen inklusive leder och 
klövar. Speciellt baggens bakben belastas 
hårt under betäckningen, även mindre 
fel här kan få stora konsekvenser.

Verkar baggen kunna se höra och lukta 
normalt? Detta är viktigt när han skall 
kontrollera tackornas brunst.

Inför betäckningen bör baggen vara 
klippt. Klövarna ska också klippas vid 
behov.  Kanske en avlusning behövs? 
Bedöm om baggen bör avmaskas. Ny-
inköpta eller inlånade baggar bör alltid 
avmaskas i karantänen.

Är det sannolikt att han är könsmo-
gen? Oftast inträder könsmognaden när 
baggen uppnått 40-60 % av sin vuxen-
vikt. Hos våra vanligaste raser brukar 
detta vara vid 4-6 månaders ålder.

Andrologisk undersökning
Titta på pungen från håll när baggen går 

och står fritt. Ser den jämn och symme-
trisk ut? Om den inte är symmetrisk kan 
detta vara en indikation på att baggen 
haft en inflammation i pungen/ testikeln, 
pungbråck, skada i huden eller att den ena 
testikeln inte vandrat helt ned i pungen.

Känn sedan ordentligt på pungen, 
undersökningen underlättas om den ena 
testikeln skjuts upp medan man undersö-
ker den andra. Det skall gå förhållandevis 
lätt att skjuta upp testikeln och det bör 
inte vara någon skillnad mellan höger 
och vänster. Om det går trögt kan det 
tyda på sammanväxningar eller fettinlag-
ringar i punghalsen vilket kan medföra 
sämre temperaturreglering och därmed 
sämre spermiekvalitet. Konsistensen 
på testiklarna ska kännas som en spänd 
muskel. Hårdare konsistens kan tyda på 
inlagring av bindvävnad eller ärrvävnad. 
Mjuk, svampig konsistens kan tyda på en 
nedsatt funktion av testikeln. Det ska inte 
heller förekomma fläckvisa områ-
den av testikeln som är mjukare 
eller hårdare i konsistens. 

Den bästa grunden för en bra produktion är att förbereda djuren ordentligt inför betäckningen. 
Foto: Helén Björk-Averpil
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Lokalt

Efter att spermierna bildats mognar de i bites-
tikeln och lagras i bitestikelsvansen, se bild.

Bitestikelsvansen skall vara lätt att 
känna vid testikelns undre kant, den 
skall kännas som en utbuktning, fast, 
välfylld men inte hård eller svullen. 
Hårda knutor eller svullnader i bitestikel 
eller dess svans kan tyda på nedsatt funk-
tion och passage.

Genom att mäta pungens omkrets 
med ett måttband går det att få en 
indikation om testiklarna har utvecklats 
normalt. Mät runt den tjockaste delen 
av pungen medan båda testiklarna med 
en hand trycks ned jämt sida vid sida 
i pungen. Måttbandet dras åt till dess 
det fjädrar lätt tillbaka. Enligt Lennart 
Söderquist, SLU, har Gotlandsbaggar 
vid 6 månaders ålder och en vikt på 
minst 50 kg normalt en pungomkrets 
på 28-29 cm. Om baggen skall användas 
till avel bör den ha en pungomkrets på 
minst 26 cm vid 6 månaders ålder. Äldre 
baggar över 1 ½ år har enl. Söderquist en 
pungomkrets på ca 32,5 cm. De bör ha 
en pungomkrets på minst 28 cm om de 
skall användas i avel. 

Undersök till sist förhuden och penis, vil-
ket kan göras efter att baggen satts på ändan. 
Penis måste kunna träda ut ur förhudsöpp-
ningen. Sår och ärrbildningar i förhuden 
kan medföra att öppningen blir för trång. 
Var uppmärksam på tecken på infektion i 
förhuden som en ilsket röd slemhinna.

Karantänsbehandla inköpta livdjur
För att skydda besättningen mot smitt-
samma sjukdomar ska alla inköpta djur 
behandlas i karantän. Flera sjukdomar 
kan stoppas vid grinden med förebyggan-
de åtgärder. Öppna bara besättningen för 
nya fårkontakter när det är nödvändigt 
och ta in så få djur från så få besättningar 
som möjligt. 

Köp endast djur från besättningar med 
M 3 status. Avmaska djuren med Noro-
mectin eller Ivomec för att förhindra att 
få in stora magmasken. Fråga om stora 
leverflundran förekommer i säljarbesätt-
ningen. Kontakta i så fall Fårhälsovården 
för råd om behandling. Vissa hudparasi-
ter är svåra att se för blotta ögat, därför 
är det klokt att avlusa inköpta djur. 
Ställ dem därefter i karantän, i separat 
utrymme avskilda från övriga djur i be-
sättningen, i minst tre veckor. Ensamma 
djur kan gå tillsammans med till exempel 
ett slaktlamm. 

Begär djurägarförsäkran där leverantö-
ren intygar att fotröta inte förekommit i 
besättningen under det sista året och att 
endast karantänsdjur fotbadats, även om 
du bara lånar in djur. Djurägarförsäkran 
finns på Svenska Djurhälsovårdens hem-
sida www.svdhv.org. Undersök klövarna 
och speciellt klövspalterna innan du 
tar hem djuren. Ta inte hem djur med 
misstänkt fotröta! Fotbada djuren när de 
ställs in i och tas ut ur karantänen. Som 
fotbad rekommenderar Fårhälsovården 
10 % zinksulfatlösning (ex 1 kg zink-
sulfatmonohydrat blandas med vatten 
till 10 liter färdig lösning). Fotbada i 
5-10 minuter alternativt spraya klövarna 
ymnigt. (Iaktta skyddsföreskrifterna!) 
Ställ sedan djuren på hårt underlag för 
att torka i 30-60 minuter. Om annan 
bakteriedödande lösning används måste 
tillverkarens rekommendationer för 
tillblandning och behandlingstid följas. 
Undersök klövarna en sista gång innan 
djuren släpps ut ur karantänen.

Karin Lindqvist Frisk, leg veterinär
Helen Björk Averpil, leg veterinär
Svenska Djurhälsovården AB, Telefon 
växel 08-725 82 00, www.svdhv.org
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