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Bakgrunn 

Perinatal er et uttrykk som beskriver tiden rundt fødselen. Fokus for denne 

undersøkelsen er altså på dødfødte lam som blir født tilnærmet til termin, og lam 

som dør i nyfødtperioden. 

Den perinatale dødeligheten hos lam er et økende problem i Norge. I følge 

sauekontrolldata fra 2009 var andelen dødfødte lam 4,4 % og andelen lam som 

døde før merking 3,0 %. Dette gir et totaltap før beiteslipp på i underkant av 7,5 

%. Det er en betydelig økning fra en tidligere undersøkelse på 1980-tallet, da 

totaltapet opp til 4 ukers alder var 4,1 % (Øverås et al., 1985). I en undersøkelse 

hvor Simensen og Hauge (2003) evaluerte produksjonsdata fra 795 

sauebesetninger i fjellregioner i Sørøst-Norge (1998), var det en dødfødselprosent 

på 2,8 og en dødelighet i innefôringsperioden på 2,9 %. 

De økende tapene påvirker økonomien i saueholdet og  motivasjonen for å holde 

sau, i tillegg til å være et dyrevelferdsproblem.  

Data fra Sauekontrollen (2008, 2009) indikerer at kullstørrelse er en viktig 

risikofaktor. Det totale antall lam født per søye følges av en økning i andel 

dødfødsler fra 2000 til 2009 (Tabell 1). Prosentandel lam som ble tapt før merking 

i 2009 sammenlignet med 2000, viser ikke en tilsvarende bratt kurve.   

Tabell 1. Gjennomsnittlig antall fødte og levendefødte lam per søye i 2000, 2005 og 2009 

og prosent dødfødte lam og levendefødte som døde før merking de samme årene (Animalia, 

2007, 2009, 2010). 

  2000 2005 2009 

Totalt antall fødte lam pr para søye  1,90 2,00 2,09 

Levende fødte lam pr para søye 1,84 1,92 2,00 

    

  2000 2005 2009 

Dødfødte (av totalt antall fødte) 3,30 % 3,97 % 4,44 % 

Døde før merking (av levendefødte) 2,80 % 3,0 % 3,00 % 

 



Sammenlignet med kull med ett eller to lam vil det i et trillingkull være en økt 

risiko for at minst ett lam vil dø etter fødsel (Green og Morgan, 1994). Tidligere 

studier har vist at majoriteten av dødsfall hos lam som er levendefødt, skjer innen 

de første par dagene etter fødsel (Chaarani et al., 1991) (Rowland et al., 1992). Det 

samme indikerer tall fra Sauekontrollen (Animalia, 2009). Vi har derfor valgt å 

fokusere på de 5 første dagene etter fødsel i vår søken etter potensielle 

risikofaktorer for neonatal dødelighet.  

Sauekontrolldata viser at prosentandel dødfødte lam og lam som dør før merking, 

varierer mye mellom besetninger (Tabell 2). Dette indikerer at besetningsfaktorer 

spiller en stor rolle. De store forskjellene i perinatal dødlighet i mellom 

besetningene tyder på at det er et stort uutnyttet potensial for forbedringer. 

 

Sauekontrolldata 

Vi analyserer sauekontrolldata for å avdekke faktorer som disponerer for perinatal 

dødelighet og kvantifisere betydningen av slike faktorer. Upubliserte resultater 

(Waage) indikerer blant annet at forekomst av visse sykdommer under drektighet 

(melkefeber, ketose, mastitt og skjedeframfall) øker risikoen for dødfødsler. I 

tillegg spiller kullstørrelse, alder og rase på søya inn.  Separate analyser foretas for 

å påvise faktorer som karakteriserer søyer som mister levendefødte lam i løpet av 

de første dagene etter fødsel.  

I tillegg er sauekontrolldata tenkt brukt som et supplement til feltundersøkelsen. 

 

Tabell 2. Gjennomsnittlig antall fødte og levendefødte lam og prosent dødfødte lam og lam 

som døde før merking i besetninger i Sauekontrollen med minst 30 søyer. Avhengig av 

resultat for hver enkelt faktor i 2009 er besetningene inndelt i tre grupper (Animalia, 

2010). 

  

Beste  Midtre Dårligste  

1/3  1/3 1/3 

Antall fødte totalt 2,34 2,09 1,84 

    

Antall levendefødte 2,22 2,00 1,76 

    

Dødfødte (av totalt antall fødte) 1,17 % 3,93 % 7,80 % 

    

Døde før merking (av levendefødte) 0,50 % 2,29 % 5,82 % 

 

 

 



Feltundersøkelse 

En rekke faktorer som ikke er registrert i Sauekontrollen, kan tenkes å ha 

betydning for forekomsten av perinatal lammedød. Våren 2010 ble det derfor, i 

samarbeid med gårdbrukere og praktiserende veterinærer, gjennomført en 

omfattende feltundersøkelse i 64 besetninger, lokalisert i ulike landsdeler. I 

gjennomsnitt er besetningene relativt store, og det totale antall søyer som inngår i 

materialet, er ca. 10 500. Hensikten med feltundersøkelsen er å finne 

sammenhenger mellom risiko for lammedød og henholdsvis besetningsfaktorer og 

faktorer som karakteriserer den enkelte søye og det enkelte lam. For å påvise 

direkte årsaker til perinatal død ble det dessuten obdusert et betydelig antall lam. 

 

Besetningsfaktorer 

Aktuelle besetningsfaktorer som ble registrert, er blant annet bygningsmessige 

forhold, fôringsrutiner (oppfôring før paring og gruppering av søyer gjennom 

drektigheten), påsett og utrangeringsstrategier og rutiner for forebyggende 

behandlinger. Spesiell oppmerksomhet ble knyttet til opplegg og rutiner i 

lammingsperioden, med fokus på oppstalling av søyene, tilsyn med søyene og 

tilsyn med nyfødte lam. 

 

Oppfølging av søyer under drektighet og fram til 5 dager etter lamming 

Erfaringsmessig er det til dels mangelfull registrering av sjukdom på de ordinære 

helsekortene for besetninger i Sauekontrollen. Derfor ble det lagt opp til at alle 

helsehendelser i besetningene skulle registreres på et eget helsekort spesiallaget for 

prosjektet. 

Vi ønsket en god registrering av sjukdomstilfeller og best mulig diagnostikk, fordi 

det er klare indikasjoner på at visse sjukdommer øker risikoen for lammedød. 

Derfor ble blodprøver tatt av søyer som viste symptomer på melkefeber, ketose, 

eller hadde uspesifikke ”nervøse” symptomer. Vi ønsket også blodprøver av søyer 

som hadde feber og/eller dårlig matlyst uten klar årsak, eller som viste andre tegn 

på sjukdom, der diagnosen var usikker. Ved mastitt ble det tatt ut melkeprøver for 

bakteriologisk undersøkelse. Disse ble analysert ved Veterinærinstituttet i Oslo. 

For å avdekke eventuelle patofysiologiske forandringer ble det i lammingstida tatt 

blodprøver av søyer som mistet lam. For hver søye som mistet lam, ble det 

dessuten tatt blodprøve av en “kontrollsøye“ som ikke mistet lam; det ble tilstrebet 

at denne søya hadde samme lammingsdag og samme lammetall som søya som 

hadde mistet lam. Prøvene ble fortrinnsvis tatt ut samme dag som lammet døde 

(lammingsdagen ved dødfødsel), men inntil 5 dager etter dette tidspunktet ble 

ansett å være akseptabelt. Det ble foretatt hematologisk og klinisk-kjemisk 

undersøkelse av prøvene ved Sentrallaboratoriet på Norges veterinærhøgskole 



(NVH). Holdvurdering ble foretatt av søyene i forbindelse med uttak av 

blodprøver. 

 

Døde lam 

For kull der det døde ett eller flere lam, registrerte gårdbrukeren på et eget skjema 

flere opplysninger om kullet som helhet og det enkelte lam i kullet. Opplysningene 

omfattet blant annet mors og fars identitet, kullstørrelse samt fødselsvekt og 

detaljer angående fødselsforløp og vitalitet etter fødsel for hvert lam i kullet. 

Det ble foretatt obduksjon av døde lam fra 17 av besetningene som deltok i 

feltundersøkelsen. Totalt ble det obdusert 379 lam. Obduksjonene ble i hovedsak 

foretatt ved NVH, Seksjon for anatomi og patologi, i den mest hektiske perioden 

også ved Veterinærinstituttet i Oslo. En del lam ble dessuten obdusert ved NVHs 

Seksjon for småfeforskning i Sandnes. 

Fra alle obduserte lam ble det rutinemessig tatt ut prøver fra lever, lunge og 

løpeinnhold for bakteriologisk undersøkelse.,I tillegg ble det tatt ut prøver til 

bakteriologisk undersøkelse fra andre organer når det forelå indikasjon for det. De 

bakteriologiske undersøkelsene ble foretatt ved Seksjon for mikrobiologi, 

immunologi og parasittologi, NVH. Vevsprøver for histopatologisk undersøkelse 

ble tatt ut fra et standard sett av organer. Fra alle obduserte lam ble hjernen tatt ut 

med henblikk på undersøkelse for toxoplasmainfeksjon. Det er velkjent at 

infeksjoner som listeriose og toxoplasmose kan føre til dødfødte eller svakfødte 

lam som dør etter fødsel (Waldeland, 1976, Rhyan og Dubey, 1984, Green, 1993). 

Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for husdyr- og 

akvakulturvitenskap er samarbeidspartner i prosjektet. De vil undersøke hvorvidt 

det kan påvises genetiske faktorer som disponerer for perinatal lammedød. DNA 

fra dødfødte lam og lam som døde rett etter fødsel, vil bli sammenlignet med DNA 

fra gjenlevende kullsøsken.  

 

Videre undersøkelser 

Feltundersøkelsen videreføres i 2011. Sammenlignet med opplegget i 2010 vil det 

bli foretatt enkelte justeringer i 2011. 

De fleste besetningene som er involvert i undersøkelsen, er tilsluttet 

Sauekontrollen. Det er dermed mulig å kombinere registreringene foretatt i 

feltundersøkelsen med de rutinemessige registreringene som gjøres i 

Sauekontrollen. 

 

 

Referanser 

Referanser kan fås ved henvendelse til forfatter 

 ingrid.holmoy@nvh.no 

mailto:ingrid.holmoy@nvh.no

