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Nyt fra Kvægdyrlægerne Midt ApS 

 

Fåre og Gede sæsonnyhedsbrev 
 

Regn, regn og atter regn… Det har konsekvenser for langt de fleste af jer, og specielt for jer med 
udegående dyr! Afgræsningen besværliggøres for dyrene, og dette medfører risiko for for lavt foderoptag. 
Dette kan medføre drægtighedssyge (fårets ketose/twin lamb disease), og bør overvåges nøje! Tjeklisten til 
dette ser således ud (det enkelte dyr kan have ét eller flere symptomer):  

- Udsat for stress sidst i drægtigheden? 
- Fede, drægtige dyr (ofte med tvillinger/trillinger) der går fra foderet og taber sig 
- Ligger mere end sædvanligt og flytter sig modvilligt 
- Har stereotyp adfærd, fx tygger gentagende uden foder i munden, eller går i cirkler 
- Fråder, reagerer ikke på lyd/lys, går ind i ting, kramper (kontakt dyrlægen straks!)  

Hvis nogle af ovenstående ting passer på jeres dyr, så tildel 100 ml propylenglycol 1 gang dagligt i 3 dage, 
samt et proteinholdigt tilskudsfoder og noget hø/ensilage af rigtig god kvalitet. Det er vigtigt at det bedste 
grovfoder gemmes til de højdrægtige dyr, da de ufødte lam fylder i bugen og mindsker foderoptagelsen. 

Kontakt også gerne os for en second opinion, og eventuel sparring til hvordan problemet kan kommes til 
livs på længere sigt. 

 

Deltag i webinar om læmning 26. februar 
 

Vi vil gerne reklamere lidt for vores gode kollegers webinar. Dyrlæge Randi Worm og konsulent Kirstine F. 
Jørgensen (foredragsholderne fra vores fyraftensmøde i februar 2019 på Pårup Kro) tager dig gennem de 
vigtigste ting omkring fodring og håndtering af får og lam i læmmeperioden. Hvad skal du iagttage hos 
fårene, så du er sikker på, at din fodring virker. Lær at vurdere de nyfødte lam og hvordan du laver 
fødselshjælp og sikrer en god start for lam og får. Vi lægger vægt på de forebyggende tiltag, du kan gøre, så 
problemerne minimeres og glæden bliver større. 
Webinaret afholdes onsdag, den 26. februar kl. 17.00 og varer i alt en time – først er der indlæg og 
derefter svarer indlederne på spørgsmål fra deltagerne indsendt via mail. 
Pris kr. 200 ex moms. Tilmelding til post@teamfaareraadgivning.dk senest den 20. februar. Du får på dagen 
fremsendt et link via mail, som automatisk giver dig adgang til webinaret. 

 

Vidste du..? 
 

… at ligegyldigt om du har ét eller 100 får/geder, så SKAL de have øremærker og du SKAL være registreret i 
det Centrale HusdyrbrugsRegister og have et ejendomsnummer (CHR-nummer). Lam der slagtes inden de 
er 12 måneder kan nøjes med ét øremærke – ellers skal de have to øremærker. Læs mere på 
www.landbrugsindberetning.dk 
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Genopfriskning af de gode råd og tips omkring læmning, fra nyhedsbrevet sidste forår: 

For at give moderfåret de bedste odds op til denne periode, er det vigtigt at I seneste 6 uger før læmning 
har klippet hende (bedst på tom mave og efter klipning grovfoder). Derudover er det en rigtig god idé at 
tjekke huld, således at I opdager hvis nogle af moderfårene går og taber sig. Hvis dette er tilfældet, så sørg 
for: 

- Tilgængelige opstaldningsmuligheder, der gør det muligt at se, hvor meget hun æder. 
- Tildele hende 100 ml propylenglycol 1 gang dagligt i 3 dage.  
- Tildel et proteinholdigt tilskudsfoder og noget hø/ensilage af rigtig god kvalitet. 

Når tiden så nærmer sig, så sørg for altid at have de nødvendige remedier klar til en eventuel fødselshjælp: 

- Hygiejne, hygiejne, hygiejne! 
- En spand med vand og sæbe til afvaskning omkring skeden 
- Gel / smørelse (MEGET VIGTIGT!) 
- Lange handsker (fostervand kan hos nogle personer virke       
allergifremkaldende) 
- Et par rene snore til at binde om lammets ben/hoved 
- En lammesonde i tilfælde af svagt født lam  
(giv 50-100 ml udmalket mælk fra moderen 3 gange dagligt indtil 
lammet selv kan patte) 

Øvrige anbefalinger: 

- Kastration af vædderlam eller bukkekid: indenfor de første 4 uger gøres med elastrator ringe 
(dette er en procedure, hvor du skal ringe til din dyrlæge, da der forud skal lægges lokalbedøvelse) 

- Kastrationen af vædderlam eller bukkekid: efter de første 4 uger gøres kirurgisk, ved at dyrlægen 
bedøver dyret 

- Halekupering skal ske indenfor 2.-7. levedøgn (også ved brug af elastrator) 

 
Fyraftensarrangement – forslag til emner?  
 
Vi vil rigtig gerne gentage succesen fra sidste år! Vi vil bestræbe os for at stable et fyraftensmøde på 
benene i efteråret 2020, og vi vil meget gerne have input til eventuelle emner.  
Så har du et emne i tankerne, som du higer efter at få mere viden om? Er der en specialist fra et felt i 
fåre/gede-verdenen som du kunne tænke dig at høre? Eller måske noget helt tredje? Kontakt os med dine 
idéer, og vi skal gøre hvad vi kan for at strikke et spændende program sammen! 
 

Uforpligtigende snak 

Du er Altid velkommen til at ringe omkring sparring til dit fåre/gedehold. Hvad enten det drejer sig om et 
konkret problem eller en mere generel snak, så giv os et kald og sammen kan vi forhåbentligt finde en 
løsning   


