Adoptionstips

I Fårskötsel nr 8 2009 publicerade vi
en artikel om att adoptera bort lamm.
Det är nog den artikel genom åren
som vi fått flest positiva kommentarer
om från er läsare, vilket tyder på att
det var ett väldigt angeläget ämne.
Här kommer ytterligare ett tips, denna
gång av det lite mer ovanliga slaget.
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m man ska lyckas med att
adoptera bort ett lamm till en
tacka som inte är dess mor så
hänger det på att övertyga både lammet
och tackan om att de verkligen hör ihop.
Tackan måste tro att lammet verkligen
är hennes och lammet måsta acceptera
tackan som mor. Om man ”sparat”
lammet några dagar i avvaktan på rätt
tillfälle att adoptera så kan det vara svårt
att få lammet att acceptera tackan.
Även om de övriga förutsättningarna
för adoptionen är perfekta (läs vidare i
den stora artikeln) så kan det gå fel om
lammet står i ett hörn av lamningsboxen
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och skriker och vill därifrån. Tackor är
rationella djur. Om hon tycker att lammet uppför sig på ett avvikande sätt så
kan hon bestämma sig för att ”det där
lammet är det något fel på, ingen idé att
lägga någon energi på det”. Då kan hon
stöta bort lammet även om hon ”vet” att
det är hennes eget. Så det gäller alltså att
se till att lammet uppför sig rätt!
Dagens adoptionstips är att binda
ihop tre av lammets ben med en rem
en liten stund så att det verkligen ligger
still. Det ger tackan möjlighet att slicka
lammet ordentligt utan att det springer
omkring i boxen. Man förhindrar också
att lammet visar ett överdrivet intresse
för juvret de första minuterna, vilket
också är ett beteende som avviker från
det normala. Den här stunden är också
viktigt för lammet. Att bli ordentligt
slickat några minuter gör att lammet
känslomässigt binder sig bättre till
tackan. Det fungerar absolut bäst om
lammet ligger ner i lugn och ro. Denna

betydelse ska inte underskattas.
Efter ungefär tio minuter kan man
släppa loss lammet och låta naturen ha
sin gång. Det kan vara livsavgörande minuter! Det är också en fördel att plocka
bort tackans eget lamm till en box på lite
avstånd så att tackan kan fokusera helt
på adoptionslammet. Efter ytterligare tio
minuter kan man lyfta tillbaka det igen.
Tackan tar alltid tillbaka det.
Om en adoption ska lyckas gäller det
att göra allt rätt. Den här lilla detaljen
kan göra skillnad mellan framgång och
nederlag. Fårskötsels redaktion har själva
en större fårbesättning och vi har använt
denna metod framgångsrikt under några
år.
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Artikeln om lammadoptioner finns även
att läsa på kunskapsbasen www.faravelsforbundet.com under fliken ”Kunskap”

