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Innleiing  

  
I den tradisjonelle bruken av kystlynghei har heilårsbeiting og lyngsviing vore 
viktige former for skjøtsel. Grunna milde vintrar langs kysten er beiteperioden i 
kystlyngheia lang, og for enkelte dyrerasar, slik som utegangarsau av gammal 
norrøn rase (Ovis brachyura borealis), er det mogeleg å gå på beite heile året. 
Dyra beiter hovudsakeleg på urter og graminider (gras, storr og liknande artar) i 
sommarhalvåret, medan den vintergrøne røsslyngen er ein viktig 
vinterbeiteressurs. Alderen på lyngen og mengda med nye skot avgjer 
beitekvaliteten til røsslyngen (Ulvesli & Nordbø 1945). Resultat frå tidlegare 
studiar på Lygra har synt forskjellar i tilvekst hjå lam mellom lokalitetar, noko ein 
trur kjem av koboltmangel (Hovstad & Waldeland 2004). I dei følgjande 
undersøkingane har ein gått vidare med denne problematikken, og gitt halvparten 
av lamma tilskot av kobolt. Generelt er norske beiter fattige på sporstoff (Rivedal 
et al. 2003). For dyr på heilårsbeite, med lite tilleggsfôr, skal ein vere merksam på 
mangelsjukdommar. Koboltmangel kan gi dårleg trivsel og redusert tilvekst, når 
snyltarangrep er utelukka (Ulvund & Pestalozzi 1996). Sau på heilårsbeite er 
ekstra utsett for innvortes snyltarar. Sau som er hardt råka av snyltarangrep kan 
mellom anna få dårleg tilvekst, redusert immunforsvar, og av og til livstrugande 
sjukdommar (Gjerde et al. 2003).  
Målsettinga med undersøkingane er å studere vekter, tilvekst, blodverdiar og talet 
på snyltaregg hjå lam med og utan tilskot av kobolt gjennom beiteperioden (frå 
vår til haust). Vidare vil næringsverdi, meltingsgrad og mineralinnhald gjennom 
året bli studert i røsslyng, og samleprøver av gras og urter.    
 
Metode 
 
Undersøkingane er lagt til dei to lokalitetane Tangane og Lurekalven på Lygra i 
Lindås kommune i Hordaland. På begge lokalitetane finn ein kystlynghei som er 
skjøtta ved hjelp av sviing og beiting med utegangarsau. Utegangarsauen vart 
sanka midt i juni, sist i august, og fyrst i oktober. Tilfeldig utvalde lam vart i juni 
delt inn i to balanserte grupper, med like mange vêrlam og søyelam i kvar gruppe. 
Den eine gruppa fekk plassert koboltkuler i vomma, medan den andre gruppa var 
kontrollgruppe, utan koboltkuler. Veging av alle dyr, uttak av blodprøver og 

  



avføringsprøver, vart på Tangane gjort fire gongar i 2003 og tre gongar i 2004, på 
Lurekalven var det berre sanking og prøvetaking to gongar i 2004 (juni og 
oktober). Blodprøver og avføringsprøver vart analysert ved seksjon for 
småfeforsking, NVH, etter standard metodar.    
Det vart klipt prøver av røsslyng (årsskot) frå tre ulike felt på Tangane, der 
røsslyngen var svidd i 2000, 1997 og 1994. Røsslyngprøvene vart samla desse 
datoane; 14.04.04, 14.06.04, 27.08.04 og 11.10.04. Samleprøver med gras og urter 
vart samla frå feltet som var svidd på Tangane i 1997 (feltet med mest gras og 
høgast beitetrykk). Prøvene vart analysert etter standard metodar: in vitro analyser 
(Vågønes), in sacco analyser (NLH) og kjemiske analyser (Holt). I skrivande 
stund er ikkje resultata frå dei to sistnemnde analysane ferdige.   
 
Resultat/Diskusjon 
Tabell 1.  Vekter (kg) hjå lam på Tangane 2003 (n=22 i kvar av gruppene) og 2004 (n= 15 
i kvar av gruppene) samt Lurekalven 2004 (n=10 i kvar av gruppene), og blodverdiar i 
form av vitamin B12 (pmol/l) og totalprotein (g/l) til lam på Tangane (2003). Tabellen syner 
gjennomsnittsverdiar gjennom året, for grupper av lam med og utan kobolttilskot.  

 Juni August Oktober Slaktevekt 
 Utan Co Utan Co Med Co Utan Co Med Co Utan Co Med Co Utan Co 

Vekt          
Tangane 03 12,9 13,3 23,6 20,7 24,8 20,1 8,8 7,1 
Tangane 04 13,2 13,4 22,5 19,3 24,1 19,6 8,4 6,4 
Lurekalv. 04 14,2 14,6   26,5 25,9 11,1* 11,0* 
Blodverdiar, Tangane 03      
B12 180,2 141,9 1436,7 < 80** 1462,1 < 47,9**   
Totalprotein 55,5 56,4 57,5 54,5 65,8 57,6   
n 13 13 13 13 9 9    
* Slaktevektene til lamma på Lurekalven inneheld berre vekter frå vêrlam. 
** Gruppene inneheld verdiar som er < 34. Ved utrekning av gjennomsnitt, er desse verdiane sett til 34. 
 
Vekst/tilvekst 
Koboltkuler vart tilført lamma etter vegingane i juni, og i august var det 
vektforskjellar mellom gruppene. I 2003 var lam med kobolttilskot 2,9 kg tyngre 
enn kontrollgruppa, medan i 2004 var forskjellen på 3,2 kg. I oktober 2003 var 
forskjellen mellom gruppene 4,7 kg, og i 2004 4,5 kg. Lamma hadde god tilvekst i 
perioden frå midten av juni til slutten august, medan tilveksten var dårleg frå 
slutten av august og fram til oktober. Frå august og fram til oktober i 2003 auka 
vekta til lam med kobolttilskot med 1,2 kg, og i 2004 med 1,6 kg, medan lamma 
utan kobolttilskot gjekk ned 0,6 kg i 2003, og auka vekta si med 0,3 kg i 2004. 
Lite gras på beite kan vere ei medverkande årsak til at alle lamma generelt sett 
hadde dårleg tilvekst i denne perioden. Skilnadane i levandevekt mellom lam med 
og utan koboltkuler, ser ein att i slaktevektene. I 2003 var lamma på Tangane med 
koboltkuler 1,7 kg tyngre enn lam utan kobolt, og i 2004 var skilnaden på Tangane 
2,0 kg.  

  



Tal frå Lurekalven i 2004 syner at det ikkje er forskjellar i levandevekt eller 
slaktevekt mellom lam med og utan tilskot av kobolt. Dei stabile vektene mellom 
gruppene, kan tyde på at det ikkje er koboltmangel på Lurekalven (det føreligg 
enno ikkje resultat frå blodprøver frå Lurekalven 2004). 
 
Blodverdiar 
Det er normale og stabile verdiar for blodverdiane hjå lamma på Tangane 2003, 
med unntak av vitamin B12-verdiane og nivået av totalprotein. Lam som har fått 
kobolttilskot syner høge B12-verdiar (gjennomsnittleg >1000), medan lam utan 
tilskot har låge verdiar (gjennomsnittleg <100). Ein assosierer ofte plasmaverdiar 
under 150 pmol/l med klinisk vitamin B12-mangel hos lam på beite (Ulvund 1995). 
Blodprøvene tatt i slutten av både august og først i oktober syner B12-verdiar som 
er under grensa for klinisk mangel. Dei låge verdiane til lam utan kobolt, er truleg 
ei årsak til at denne gruppa også har lågare vekter enn kontrollgruppa. 
Totalproteinet var i nedre nivå av normalverdiar (60-70 g/l) ved prøvetakingane 
før koboltbehandlinga. Hjå lam som fekk kobolt, gjekk proteinnivået noko opp 
fram til første prøvetaking etter behandlinga, og endå meir opp i perioden fram til 
siste prøvetakinga. Det var tydeleg skilnad mellom gruppene ved siste 
prøvetaking. Det låge nivået av vitamin B12 hjå lamma tidleg om sommaren, kan 
skuldast at også mødrene har hatt eit lågt B12-nivå. Hos lamma som fekk 
koboltkuler i juni steig vit. B12-verdiane markert, medan det hos dei ubehandla 
lamma var eit vidare fall til låge verdiar. Dette tyder på at koboltforsyninga 
gjennom beiteføda vert for knapp. Dei låge vit. B12-verdiane var på eit nivå som 
vanlegvis finst hos lam med kvitleversjuke. Lamma var ikkje klinisk sjuke, men 
dette kan skuldast eit lågt innhald av karbohydratar i beiteplantene, og kanskje 
også andre faktorar (Ulvund 1990).      
 
Snyltarar 
Tala på snyltaregg i avføringsprøvane for 2003 og 2004 auka utover hausten, men 
er låge i forhold til at dyra går på dei same beita heile året. Dyra får behandling for 
snyltarar i juni, og generelt bør frekvensen på behandlingar haldast lågt, for å ikkje 
utvikle resistens hjå snyltarane. Utegangarsau som ikkje vert sendt til slakting om 
hausten, får ny snyltarbehandling i oktober. Ein kunne også vurdert ny behandling 
i mars, men spørsmålet om sanking av utegangarsau seint i drektigheitstida er 
tvieggja. I 2003 og 2004 fann ein tendensar til at lamma utan kobolttilskot hadde 
eit høgare tal av snyltaregg enn lamma med tilskot. Dei høgaste verdiane til lam 
med koboltkuler låg mellom 1000 og 2000 egg, dvs moderat høgt. I 
kontrollgruppa var det fleire individ som hadde verdiar over 2000 egg, dvs. høge 
snyltartal. Nematodirus battus vart påvist hjå enkelte individ, og eggtala låg 
mellom 200-400, som er nokså låge tal. N. battus er ein snyltar som overlever om 
vinteren, og som må gjennom ein kald periode for å utvikle seg vidare. For lamma 
på Tangane vart det påvist mest koksidiar i juni, og så minka talet utover 
sommaren og hausten. Mykje koksidiar skader tarmepitelet og kan redusere 
tilveksten, men mengda med koksidiar var moderat hjå lamma på Tangane.  

  



 In vitro 
Fordøyelegheita (in vitro) av grastørrstoffet var som venta høgast i juni og i august 
(ikring 60 %) og lågast i oktober (51 %). Resultata ligg generelt litt lågt, då 
prøvene også inneheld noko urter, og noko stengeldelar grunna snau klipping. 
Prøve uttatt i mars hadde ein svært låg fordøyelegheit av tørrstoffet (31 %), og låg 
jamvel lågare enn for prøvene av røsslyng (35 % i middel). Det var i middel ingen 
skilnad mellom røsslyngprøvene uttatt i juni (45 %) og i oktober (46 %). I skotske 
granskingar er det også funne lågast fordøyelegheit av røsslyng i mars og høgast i 
juli (Milne 1974).  
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Figur 1. Fordøyelegheit tørrstoff in vitro (%, ukorrigert for standard) til graminider/ urter, 
og røsslyng svidd i 2000, 1997 og 1993/94. Resultata er frå Tangane på Lygra, 2004. 
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