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Extra omsorg vid 
vinterlamning

För många lammproducenter 
innebär nyår startskottet för 
lamningen eller lamnings-
förberedelserna. Allt fler 
tidigarelägger lamningen 
jämfört med traditionell vår-
lamning.  Kommer lammen 
mitt i smällkalla vintern är 
kravet på övervakning extra 
stort.

U tan fettreserver klarar 
man sig inte 
För att behålla kropps-
temperaturen efter fö-

delsen måste lammet använda sina egna 
energirereserver. Reserverna består till 
största delen av så kallat brunt fett som 
lagrats upp under fosterstadiet. Fettet 
omvandlas tillsammans med syre till en-
ergi och värme men processen kan starta 
först när lammet fått i sig råmjölk! Därför 
är det viktigt att lammet diar så fort som 
möjligt. Fettreserverna räcker inte mer än 
några timmar, sedan måste de byggas på 
genom att lammet diar ofta.  

Tackans utfodring 
Betydelsen av modertackans utfodring 
för lammens överlevnad kan inte nog po-
ängteras. Tackans utfodring under sista 
hälften av dräktigheten är avgörande för 
lammens fettreserver men också för rå-
mjölkens kvalitet och mängd. Tackans ut-
fodring under första hälften av dräktighe-
ten påverkar placentans (moderkakans) 
tillväxt och en aldrig så god utfodring un-
der senare delen av dräktigheten kan er-
sätta en otillräcklig foderstat i början. En 
tillräcklig och balanserad foderstat hela 
vägen alltså! Ta för vana att hullbedöma 
tackorna en gång varje vecka. 

Tufft för de minsta och svagaste
Otillräcklig näringstillförsel under fos-
terstadiet leder till små och svaga lamm 
vid födelsen. Sådana lamm är utsatta; de 

har svårare att hitta spenen och saknar 
tillräckliga fettreserver. En ytterligare för-
svårande omständighet är att små lamm 
har en större kroppsyta i förhållande 
till vikten jämfört med större lamm. De 
kyls därför ned snabbare. Andra faktorer 
som påverkar avkylningen av nyfödda 
lamm är tackans modersegenskaper (hur 
snabbt/väl hon slickar lammet torrt) och 
lammkullens storlek. Särskilt utsatta är 
sistfödda lamm i stora kullar (tre eller fler) 
där lammen fötts i tät följd. 

Riskfylld miljö
En undersökning visade att värmeförlus-
ten ökade med sjunkande lufttemperatur 
ner mot 0 grader; betydligt mer när lam-
met var vått och framförallt om det sam-
tidigt utsattes för vind. Om lufttempera-
turen är låg är det därför speciellt viktigt 
att miljön i byggnaden är torr och dragfri 
(men välventilerad). Observera att även 
lamm som fötts ute i maj månad kan bli 
nedkylda om vädret är ogynnsamt.

Nedkylda lamm - hypotermi
Hypotermi betyder sänkt kroppstempe-
ratur och kan bero antingen på värme-
förluster eller på minskad värmeproduk-
tion hos lammet. Hypotermi på grund av 
värmeförluster med nedkylning som följd 
inträffar oftast då lammet är mindre än 5 
timmar gammalt och kan bero på yttre 
faktorer som vind och låg yttertempera-
tur. Hypotermi på grund av minskad vär-
meproduktion sker när lammet är äldre 
än 5-6 timmar på grund av att energire-
serverna är slut.

Små, för tidigt födda, svagfödda eller 
flerfödda lamm liksom lamm efter un-
derutfordrade tackor löper större risk att 
drabbas av hypotermi. Man kan genom 
att sticka in fingret i lammets mun känna 
om det är nerkylt. Tag temperaturen på 
alla svaga lamm för att bedöma hur du 
skall behandla det. Normal kroppstempe-
ratur är 39-40°. Bedöm också lammets 
ålder. Ju tidigare behandlingen sätts in 
desto bättre prognos.
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Ett exempel på uppvärmningsanordning 
för lamm. Observera försäkringskraven 
när du hänger upp värmelampor! Foto: 
Helén Björk-Averpil.

Lammsonden är ett oumbärligt hjälpme-
del i fickan på varje fårägare i lamm-
ningstider. Rätt använd räddar den livet 
på många lamm som annars skulle dö. 
Foto: Samuel de Wit

Uppvärmning
Det är viktigt att torka våta lamm innan 
uppvärmningen för att förhindra ytterli-
gare avkylning. Nedkylda lamm kan vär-
mas upp under värmelampa i en papp-
låda isolerad med exempelvis halmbalar. 
Kontrollera kroppstemperaturen varje 
halvtimma. Avbryt uppvärmningen när 

temperaturen nått 37°, annars kan lammet 
dö av överhettning.

Sondmatning av lamm
Har tackan inte råmjölk eller lammet är 
för svagt att dia ger man råmjölk enklast 
med magsond. Svaga lamm har svår att 
suga på nappflaska och det är stor risk att 
mjölken kommer ner i luftstrupen. Son-
den förs ner i matstrupen till framkan-
ten på bröstkorgen - mät gärna utanpå 
lammet först och markera på sonden för 
mungipan. Det är liten risk att man för 
ner sonden i fel strupe men om lammet 
visar tecken på obehag dra tillbaka son-
den och börja om. Man kan också känna 
sonden genom huden när den förs ner 
– den skall ligga utanför luftstrupens bro-
skringar. Sondmata inte lamm som inte 
orkar hålla huvudet uppe! (Läs under hy-
potermiska lamm!)  

Helen Björk Averpil, leg veterinär


