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1 INLEDNING 

Alla våra produktionsdjur har någon gång blivit domesticerade av människan. Ef-

tersom djuren har levt i det vilda har de också en hel del behov som de inte alltid kan 

få utlopp för när de hålls i produktionsförhållanden. Inom dagens intensiva djurpro-

duktion har får (Ovies aries) mindre beteendeproblem jämfört med gris och fjäderfä, 

vilket beror på att får ofta hålls i sådana förhållanden som är likt deras naturliga lev-

nadsförhållanden (Rutter 2002, s. 157). Djurvälfärden är idag ett av de mest aktuella 

ämnen inom djurproduktion och man strävar kontinuerligt efter att förbättra djurväl-

färden. Forskning om djurens beteende kan vara till stor hjälp när man skall utveckla 

djurproduktion mot ett mer hållbart produktionssätt. Djurvälfärden är också en sektor 

som kommer att ha stor nytta av ny smart teknologi (Jukan m.fl. 2017). 

 

Mag- och tarmparasiter är en av de största utmaningarna inom fårproduktion. Resi-

stensen mot antiparasitära medel är idag utbredd och det börjar bli bråttom att få fram 

nya metoder som kan kontrollera parasiter (Kaplan 2004). Till och med i Sverige har 

man i några svenska besättningar konstaterad minskad effekt av ivermectin mot 

Haemonchus contortus (Höglund m.fl. 2015). Mag- och tarmparasiter orsakar även 

stora kostnader inom fårproduktion. Man uppskattar att nematoder i mag- och tarmka-

nalen samt leverflundran årligen orsakar förluster på 3–5 miljarder (produktionsbort-

fall och kostnader för kontroll) inom djurproduktionen i EU (EU CORDIS 2015).  

 

För att möta utmaningen med mag- och tarmparasiter och resistens mot antiparasitära 

medel finns det en del olika sätt. För att kunna minska på slentrianmässig användning 

av antiparasitära medel skulle man kunna använda sig av till exempel FAMACHA och 

targeted selective treatments (TST). FAMACHA går ut på att man tittar på färgen på 

ögonslemhinnan och metoden används för att avgöra förekomsten av Haemonchus 

contortus (Kaplan m.fl. 2004). TST innebär att man ger behandling åt de individer som 

behöver behandlingen istället för att ge åt hela flocken (Van Wyk m.fl. 2006). Man 

kunde använda sig av till exempel tillväxt eller beteendemönster för att upptäcka indi-

vider som är infekterade av mag- och tarmparasiter (Van Wyk m.fl 2006, Ikurior m.fl. 
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2020). En del växter verkar också ha positiv effekt för värddjuret i kampen mot mag- 

och tarmparasiter (Niezen m.fl. 2002). I och med att teknologin har utvecklats är det 

idag möjligt att automatiskt registrera olika beteendemönster hos djur. Det finns pot-

ential i att man ska kunna använda information om beteende för att i ett tidigt skede 

kunna upptäcka olika sjukdomar och att förbättra djurens hälsa och välfärd (Weary 

2009, Walton m.fl. 2018). Det finns forskning som indikerar att analys av fårens bete-

ende skulle kunna underlätta att hitta individer i en flock som har stor parasitbörda och 

som kräver medicinering (Grant m.fl. 2020).  
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2 FÅRENS BETEENDE OCH MAG- OCH TARMPARASITER  

2.1 Får på bete 

 

Till fårens natur hör att de spenderar större delen av dagen åt att söka föda och beta 

(Hinch 2017, s. 4). Typiskt för får är att de selekterar när de betar (Meyer m.fl. 1957). 

Selekteringen står i proportion till tillgängligheten av växter på betet, finns det mindre 

foder att tillgå på betet så selekterar fåren också mindre (Hulet m.fl. 1975, s. 251). 

Genom att selektera bland växter de äter kan de till exempel minska risken för fosfor-

brist, detta jämfört med nöt som inte lika noggrant väljer ut vad de äter (McDonald 

m.fl. 2011, s.114–115). Får väljer hellre att äta den växande delen av plantan, som i 

sin tur innehåller mer fosfor vilket gör att fåren får i sig mer fosfor (McDonald m.fl. 

2011, s.114–115).  

 

Scott m.fl. (1995) påvisade att sociala band till andra gruppmedlemmar och födopre-

ferenser kan påverka valet av födointag. Hos lamm som hade fötts upp i samma grupp 

var de sociala banden starkare än födopreferenser. Lammen lämnade alltså inte grup-

pen för att söka den föda som de föredrog. I en nybildad grupp kunde lammen lämna 

gruppen för att få tag på den födan som de helst vill ha, här vinner födopreferensen 

mot de sociala banden. Det är inte bara de sociala banden som påverkar betandet, enligt 

Penning m.fl. (1993) spenderar får i mindre grupper mindre tid på att beta, jämfört 

med får i större grupper.    

 

2.2 Dagligt beteende på bete  

 

Får betar i cykler med pauser för idissling och vila (Hulet m.fl. 1975, s. 250–251). 

Idisslare har dagligen fyra till fem större tillfällen då de betar (Gregorini 2012). Man 

har sett att tidpunkten för när fåren påbörjar dagens aktivitet korrelerar med solupp-

gången, däremot hittade man inget samband med upphörande av aktivitet och solned-

gången (Squires 1971). Fårens beteende är också till en del synkroniserat inom 

flocken, vilket innebär att hela flocken oftast gör samma sak under samma tid (Houpt 
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1998, s. 103). Rook (1991) såg att fåren var mer synkroniserade när de började beta, 

jämfört med när de slutade beta. Får brukar dagligen beta mellan 9 och 11 timmar, 

men det kan finnas tydliga avvikelser mellan olika individer i en flock (Hulet m.fl. 

1975, s. 251). Får undviker att beta på natten, detta tror man är en medfödd skydds-

mekanism mot rovdjur (Rutter 2002, s. 147). I olika studier har man observerat att 

fåren betar intensivt strax före solnedgång (Penning m.fl. 1991, Champion m.fl. 1994). 

Eftersom fåren undviker att beta på natten är det viktigt att inför natten äta sig mätt. 

Det tillfälle när fåren betar längst tid, infaller sen eftermiddag eller tidig kväll (Grego-

rini 2012). För idisslare är förutom betandet, idisslingen också väldigt viktigt och tar 

upp en stor del av dygnets timmar. Får idisslar ungefär 8 timmar per 24 timmar, utspritt 

under dygnets alla timmar (Hulet m.fl. 1975, s. 255).  

 

Ungefär hälften av dygnets timmar är fåren relativt inaktiva, detta sker i kortare peri-

oder utspridda under dygnet men oftast mest under natten (Hulet m.fl. 1975, s. 288). 

Under dessa inaktiva timmar vilar främst fåren. Idisslare faller inte i sömn på samma 

sätt som andra domesticerade djur som till exempel häst och hund (Hulet m.fl. 1975, 

s. 288). Balch (1955) menar att detta beror på de fysiska behoven som idisslingen krä-

ver. Idisslingen kräver både tid och medvetenhet hos djuret. Till exempel måste bröst-

korgen vara i en upprätt position för att nätmagen skall fungera rätt, en position som 

skulle vara svår att upprätthålla om djuret föll i djup sömn. 

 

2.3 Socialt beteende  

 

Hulet m.fl. (1975, s. 279) definierar sociala relationer som beteenden som är regel-

bundna och håller två individer samman. Vidare förklarar de att i naturligt formade 

flockar är det de äldsta tackorna som leder, direkt följt av deras lamm. Men i de flesta 

kommersiellt hållna flockarna finns inte den här typen av social relation eftersom de 

flesta flockarna bryts upp och blandas ihop med andra ibland obesläktade individer. 

Detta medför att det inte finns någon naturlig ledare. Om får betar på ett tillräckligt 

stort område och det finns tillräckligt med bete så ser man få tecken på dominans bland 

fåren, för det finns helt enkelt inte orsak till det (Hulet m.fl. 1975, s. 283). Avståndet 

mellan olika individer när de betar varierar mellan olika raser (Rutter 2002, s. 151) 
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eller så påverkar typen av växtlighet avståndet (Dwyer och Lawrence 1999). Rutter 

(2002, s. 151) förklarar att raser som betar uppe i bergen (eng. Hill sheep) har tendens 

att hålla längre avstånd jämfört med raser som betar åkermark (eng. Lowland breed).  

 

När en flock betar kan man se att individer lyfter upp huvudet för att se var de andra 

individerna befinner sig (Hulet m.fl. 1975, s. 284). Vuxna får använder vokalisering 

för att hålla kontakten (Houpt 1998, s. 32). Det är typiskt att får börjar vokalisera om 

de skiljs åt från flocken (Rutter 2002, s. 149). Det man också har noterat är att när får 

vokaliserar så åtföljs det ofta av rörelse (Hulet m.fl. 1975, s. 284). Till exempel voka-

liserar fåret för att ta reda på var de andra flockmedlemmarna är. När de andra flock-

medlemmarna vokaliserar tillbaka börjar djuret gå åt det hållet varifrån ljudet kom.  

 

2.4 Sjukdomsbeteende  

 

En teori är att det är främst beteende som ger ett gott välmående på längre sikt som 

minskar i och med sjukdom (Weary 2009). Förutom att lek är belönande så förbättrar 

lek fysiska och sociala förmågor (Spinka m.fl. 2001, Boissy m.fl. 2007) och skulle 

därför kunna vara ett exempel på beteende som minskar vid sjukdom. Tidigare forsk-

ning har indikerat att fårens beteende ändras när de är infekterade av mag- och tarm-

parasiter (Burgunder m.fl. 2018). Hutchings m.fl. (2000) fann att får som var infekte-

rade av mag- och tarmparasiter spenderade mindre tid på att beta jämfört med får som 

inte hade parasiter. Grant m.fl. (2020) fann att får med högre parasitbörda gick lång-

sammare. Det blir ofta en minskning eller ökning av ett beteende när ett djur är infek-

terat av mag- och tarmparasiter (Poulin 1995).  

 

Det finns väldigt lite forskning gjord på får och deras sjukdomsbeteende, och speciellt 

sjukdomsbeteende vid parasitinfektioner, men desto mer forskning finns gjord på nöt. 

Forbes m.fl. (2004) undersökte hur mag- och tarmparasiter påverkade kors och kvigors 

beteende. De fann en signifikant minskning av tiden de betade, den totala ättiden och 

antalet tuggor hos kor och kvigor som var infekterade. I en studie med tjurar såg man 

att tjurar med hög parasitbörda låg i medeltal längre perioder från dag 29 till 39 efter 
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infektion, jämfört med tjurar med låg parasitbörda (Szyszka och Kyriazakis 2013). 

Högberg m.fl. (2019) såg också en ökning i antalet liggomgångar under 74–86 dagar 

efter betessläpp hos infekterade stutar (Högberg m.fl. 2019). I en studie gjord av Sii-

vonen m.fl. (2011) kom man fram till att kor som hade feber och svullet juver på grund 

av akut mastit låg, idisslade och drack mindre jämfört med dagen före de insjuknade. 

Sepúlveda-Varas m.fl. (2016) påvisade minskat födointag hos mjölkkor redan fem da-

gar innan kon blev diagnostiserad med akut mastit. Neave m.fl. (2018) såg bland annat 

att kor åt mindre och färre gånger samt att de hade färre liggomgångar med längre 

varaktighet tre dagar före klinisk diagnos av akut metrit jämfört med friska kor. Ändrat 

ät- och ståbeteende har indikerat ketos hos mjölkkor (González m.fl.  2008, Itle m.fl. 

2015). I en studie såg man minskad aktivitet och idissling tre till sex dagar före synliga 

kliniska tecken hos tjurar som antingen var infekterad med luftvägsinfektion eller hade 

hälta (Marchesini m.fl. 2018).  

 

2.5 Mag- och tarmparasiter 

 

I svenska fårbesättningar är nematoder av familjen Trichostrongylidae vanligt före-

kommande, men också Haemonchus contortus, Teladorsagia, Trichostrongylus, Coo-

peria och Nematodirus battus förekommer (Lindqvist m.fl. 2001). I Finland är de van-

ligaste parasiterna Ostertagia/Theladorsagia circumcincta, Nematodi-

rus sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp. (Livsmedelsverket 2018). Tarvainen 

(2009) fann i sin undersökning att Stronglyoides papillosus, Nematodirus sp, 

Trichostrongylus, och Moniezia expansa, var vanligt förekommande arter i finländska 

fårbesättningar. Hemonchus contortus och Nematodirus battus har också påträffats i 

Finland (Manninen och Oksanen 2010, Ruokavirasto 2019). 

 

Ett mål med kontrollen av mag- och tarmparasiter böra vara att minska på infektions 

intensitet, detta genom att hålla god hygien på beten. Måste man använda maskmedel 

ska det användas vid rätt tidpunkt, det vill säga när djuren har blivit smittade men inte 

ännu blivit negativt påverkade av parasitbördan (Traversa och von Samson-Him-

melstjerna 2016). Ännu mera precision skulle det vara att identifiera de individer som 

behöver behandling och endast behandla dem och inte hela flocken (TST) (Kenyon 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590138919300074#bib0190
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590138919300074#bib0150
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och Jackson 2012). På växande lamm ska man kunna använda sig av daglig tillväxt, 

FEC (faecal egg counts) och grad av diarré som markör för infekterade lamm (Charlier 

2014). På nöt finns det forskningsrön som indikerar att man ska kunna använda daglig 

tillväxt som indikator för om och när man avmaskar (Höglund 2009).  

 

Ett sätt att kunna minska på användningen av maskmedel är att ha både nöt och får på 

samma bete, antingen samtidigt eller turvis. Antalet ägg minskade hos lamm som be-

tade på beten där nöt också turvis betade, detta jämfört med betessystem med endast 

lamm eller där nöt och lamm betade tillsammans (Marley 2006). Att ha rotationsbete, 

stängsla bort blöta områden och att undvika smutsiga fållor är sådant man kan göra för 

att minska på risken för parasitsmitta (Bath m.fl. 2001).  Genom att låta lammen börja 

betessäsongen på rena beten kan man minska parasitbördan jämfört med om lammen 

släpps på permanenta beten (Lindqvist m.fl. 2001). 

 

Får kan till en viss del skydda sig själv mot parasiter genom att urskilja och undvika 

att äta växter kontaminerad med urin eller avföring (Cooper 2000). Formen på olika 

växters blad kan påverka hur mycket mag- och tarmparasiter fåren får i sig. Hulet m.fl. 

(1975, s. 253) menar att mag- och tarmparasiter har en större tendens att finnas på 

trebladiga växter, som till exempel klöver medan bladen högre upp på gräs oftare är 

fria från parasiter. Får verkar till en viss del själv kunna minska parasitbördan genom 

att selektera och äta växter som innehåller kondenserande tanniner, om sådana finns 

på betet (Lisonbee 2009). Esparsett (Onobrychis viciifolia), käringtand (Lotus cornicu-

latus) och cirkoria (Cichorium intybus) är växter som man ofta har använt sig av i 

forskning inom detta område (Niezen m.fl. 1998, Marley m.fl. 2003, Athanasiadou 

m.fl. 2005). Hoste m.fl. (2006) konstaterar att effekten beror på växtart, parasiter och 

värddjur. Kontroll av parasiter ska inte bara förlita sig på en metod, men växter med 

tanniner har en potentiell roll för att kunna hantera parasiter (Hoste m.fl. 2006, Kelly 

m.fl. 2016).  

 

Lamm, dräktiga tackor eller tackor i laktation är de som är mest känsliga för infektion 

av mag- och tarmparasiter (Bath m.fl. 2001). Det finns även skillnader mellan olika 
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raser på hur resistenta fåren är mot mag- och tarmparasiterna (Good m.fl. 2006). Ett 

sätt att minska behovet av maskmedel kunde vara att avla på djur som är mer tåliga 

mot parasiter (Saddiqi m.fl. 2011, Bishop 2012).  

 

3 SYFTE MED STUDIEN   

Syftet med studien var att studera hur mag- och tarmparasiter påverkar aktivitets-

mönstret och tillväxten hos förstagångsbetande lamm. Med ny kunskap kan man even-

tuellt hitta nya sätt att diagnosticera parasitsjukdomar och en möjlighet att utforma 

individanpassade behandlingar som ska kunna minska användningen av antiparasitära 

medel.  

 

I denna studie på lamm gjordes också en delstudie som innefattade beteendeobservat-

ioner. Syftet med beteendeobservationerna var att undersöka om lammens beteende 

påverkades av om de hade en hög eller låg parasitbörda. En tanke var också att se om 

de manuella beteendeobservationerna stödde den insamlade data från sensorerna.  

 

Studiens hypoteser var följande:  

- Lamm med låg parasitbörda växer bättre jämfört med lamm med hög parasit-

börda.  

- Lamm med låg parasitbörda rör sig mera och visar även ett mer lekfullt bete-

ende jämfört med lamm med hög parasitbörda.  

- Lamm med låg parasitbörda betar och idisslar mer jämfört med lamm med hög 

parasitbörda. 

 

4 MATERIAL OCH METODER 

4.1 Försöksplats och försökstid 
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Studien gjordes vid Sveriges lantbruksuniversitets (SLU), institutionen för husdjurens 

miljö och hälsa i Skara, forskningsanläggningen SLU Götala nöt- och lammköttsforsk-

ning. Tackor med lamm betade på naturbetet ”Stenumsbete” och lammen betade efter 

avvänjning på en intilliggande vallåterväxt (58° 33'N, 13° 24'E). Studien utfördes un-

der tiden 25 april -20 augusti 2019. 

 

4.2 Försöksdjur och försöksuppläggning  

 

Lammen som användes i studien föddes inomhus i mars och april på Trumpetargården 

i Skara. Lammen var korsningsdjur mellan Svensk finnull och Dorset. Alla lamm var 

tvillingar, varav det ena var tacklamm och det andra bagglamm. Studien startade med 

30 tackor och deras 60 lamm.  

 

Fåren delades in i två grupper. Grupp 1 bestod av 15 tackor och deras 30 lamm. I denna 

grupp behandlades varken tackor eller lamm mot mag- och tarmparasiter. Fåren i 

grupp 2, som också bestod av 15 tackor och deras 30 lamm, behandlades med en oral 

lösning ivermectin (Ivomec® vet. 0,8 mg/ml per kg kroppsvikt). Tackorna blev av-

maskade den 25 april och den 4 juni blev både tackor och deras lamm avmaskade. En 

tacka insjuknade i juverinflammation så hon och hennes lamm togs ur studien.  

 

Studien var uppdelat i två försöksled. Försöksled 1 började den 25 april när tackorna 

och lammen släpptes ut på naturbetet och varade fram till avvänjning. Försöksled 2 

påbörjades den 25 juni när lammen avvandes från tackorna. Efter avvänjning gick lam-

men kvar på naturbetet i två dagar, innan de blev flyttade till vallåterväxten som låg 

intill naturbetet. Vid flytten till vallåterväxten blev lammen indelad i fyra grupper: 

Tackgrupp 1 – Exponerade tacklamm (n=15) 

Tackgrupp 2 – Avmaskade tacklamm (n=14) 

Baggrupp 3 – Exponerade bagglamm (n=15) 

Baggrupp 4 – Avmaskade bagglamm (n=14) 
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Av tackgrupp 1 och baggrupp 3 bildades den så kallade ”hög parasitbörda” gruppen 

(hög parasit = HP, n= 30) vilket innebar att denna grupp hade större parasitbörda. Den 

så kallade ”låg parasitbörda” gruppen (låg parasit = LP, n= 28) bestod av tackgrupp 2 

och baggrupp 4 och de hade jämfört med gruppen med hög parasitbörda en lägre pa-

rasitbörda på grund av att de blev behandlade. Ett bagglamm ur baggrupp 3 exklude-

rades ur studien 26 juli på grund av hälta.  Alla fyra grupperna hölls åtskilda och varje 

grupp fick en egen fålla som de befann sig i tills studien avslutades. Lammen hade fri 

tillgång till bete, vatten, saltsten och mineralblock (Effekt Mineralbalja Får med kop-

par 10 kg, Lantmännen, Stockholm, Sverige). Lammen fick daglig tillsyn av persona-

len på Götala.  

 

4.3 Natur- och vallbete 

 

Naturbetet bestod av en öppen del där vegetationen var tuvtåteldominerad. Fåren be-

tade främst undervegetationen som bestod av svingelarter (Festuca) och gröe (Poa), 

men även olika vensorter (Agrostis), lite timotej (Phleum pratense L) och hundäxing 

(Dactylis glomerata L.) fanns. En del av områdena bestod av kullar, där ekar (Quercus 

robur) och solitära granar (Picea abies) i kombination med mindre hasselbuskage 

(Corylus avellana) växte. På kullarna växte inga stora mängder med gräs men en del 

örter och hallonsnår (Rubus idaeus) som fåren betade. På naturbetet fanns också en del 

stenar, som på vissa områden bildade klippområden. Mellan naturbete och vallen låg 

en gammal träda med ogödslad vall. Vegetationen bestod här av blandade sorter med 

gräs, vitklöver (Trifolium repens L.), tuvtåtel (Deschampsia cespitosa) och en del 

veketåg (Juncus effusus). Trädan putsades på vårvintern innan betessläpp. Naturbetet 

var indelat i två fållor, en fålla för grupp 1 (tackor och lamm) och en annan fålla för 

grupp 2 (tackor och lamm). Under sommaren 2017 och 2018 hade får från samma gård 

betat på naturbetet för att infektera betet med mag- och tarmparasiter inför 2019. 

 

Åkerbetet som lammen betade på under försöksled 2 var en förstaårsårsvall som blev 

insådd 2018. Vallen bestod av följande gräsarter; westerwoldiskt rajgräs (Lolium 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
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multiflorum), timotej (Phleum pratense L), ängssvingel (Festuca pratensis), engelskt 

rajgräs (Lolium perenne), samt av röd- och vitklöver (Trifolium pratense, Trifolium 

repens). Första vallskörden togs den 10 juni 2019. Betet var uppdelat i fyra ungefär 

lika stora fållor (bild 1). Runt åkerbetet och mellan de olika fållorna fanns robust 

fårgaller. I varje fålla fanns områden med buskar och träd. Saltsten, mineralblock och 

vatten fanns i varje fålla, och de var placerad utmed sidan som gränsade mot naturbetet.  

 

 

Bild 1. Kartbild över beten som användes i studien. Under försöksled 1 betade tackorna 

och lammen på naturbetet. Åkerbetet användes under försöksled 2 och här betade end-

ast lammen, varje grupp i egen fålla. 

 

4.4 Mätningar, behandlingar och provtagningar 

 

Försöksled 2 inleddes den 25 juni när lammen avvandes från tackorna och flyttades 

till vallåterväxten. I tabell 1 finns en översikt över händelser under försöksled 2.   

Åkerbetet som lammen 

var på under försöksled 2 

Naturbetet som lammen 

var på under försöksled 1 Fålla 1  Fålla 2  Fålla 3  
Fålla 4  



17 
 

Tabell 1. Händelser under försöksled 2.  

 

Vikt= vägning av lammen 

Avvänjning = lammen avvandes från tackorna 

Flytt = lammen flyttades från naturbetet till åkerbetet 

Beteshöjd = mätning av beteshöjden på åkerbetet 

Betesprov = insamling av betesprov för kemisk analys 

Avläsning = data från sensorerna laddades ned 

Träck = träckprov togs 

 

Vägning av djuren 

Lammen vägdes varje veckas tisdag på förmiddagen. En grupp åt gången togs in i en 

hanteringsfålla försedd med våg (Knarrhult, Ullared, Sverige) och vågdisplay (Iconix 

FX 21 – RS232, Iconix Brand Group, inc., New York, USA). Vågen vägde upp till 

200 kg, och hade en delning på 0–50 kg med skaldel 0,2 kg och 51–200 kg med skaldel 

0,5kg. Vågen visade 1 decimal. Vikterna skrevs upp manuellt på papper, och fördes 

senare över till en Excel-fil.   

 

Aktivitetsmätning med sensorer 

Sensorer användes för att mäta individuell aktivitet på alla lamm i studien. Sensorerna 

var 3D-accelerometrar (IceQube, IceRobotics Ltd, Edinburgh, UK; validerad av Hög-

berg m.fl. 2020). Till storleken var en sensor 55 x 55 x 27 mm och vägde 75 g, samp-

lingsfrekvensen var 4 Hz. Sensorerna fästes sju dagar före avvänjning på lammens 

vänstra bakben ovanför klöven med hjälp av ett kardborreband, som säkerhet lades 

silvertejp runt kardborrebandet (bild 2).  

 

 

Vecka Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 Vecka 7 Vecka 8 Vecka 9

Åtgärd Vikt Vikt Vikt Vikt Vikt Vikt Vikt Vikt Vikt

Avvänjning Avläsning Avläsning Avläsning Avläsning Avläsning Avläsning Avläsning Avläsning

Flytt Träck Beteshöjd Träck Träck

Beteshöjd Avmaskning Betesprov Avmaskning Betshöjd

Betesprov Betesprov
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Bild 2. IceQube (IceRobotics Ltd, Edinburgh, UK) sensorn fäst på vänster bakben. För 

att säkerställa att sensorn skulle hållas på plats användes förutom kardborreband också 

silvertejp. 

 

Sensorn registrerade kontinuerligt liggtid, ståtid, antal liggomgångar och ett index på 

total rörelse, motion index (MI). Djuret registrerades som liggande när sensorn var i 

horisontellt läget. Liggomgång var perioden från när sensorn ändrades från vertikalt 

läge till horisontellt och tillbaka. När sensorn var i vertikalt läge registreras det som att 

djuret stod. MI är en bredare mätning som baserar sig på den totala mängden energi 

ett djur använder över en viss period. För MI finns ingen enhet, utan det är ett mått 

från IceRobotics. Den insamlade data sparades i 24 timmars-intervall. Varje intervall 

innehöll följande data: MI, liggtid, ståtid och antalet liggomgångar. Ståtid analyserades 

inte då det är en invertering av registrerad ståtid. Informationen lagrades upp till nio 

dagar, vilket innebar att man måste läsa av sensorerna varje vecka. Avläsningen skedde 

när lammen stod i vågburen i samband med vägningen.   
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Träckprov och avmaskning 

Träckprov togs för att kunna analysera mängden parasitägg hos varje individ. Antal 

ägg per gram avföring ger information om hur mycket mag- och tarmparasiter som 

finns i djurets mag- och tarmkanal. Individuella träckprov togs rektalt av varje tacka 

och lamm var fjärde vecka, förutom vid försöksstop då det endast hade gått två veckor 

sedan senast provtagningen. Proverna undersöktes vid SLU i Uppsala med McMaster 

metoden. För analysering behövdes minst 6 g färsk avföring som efter samling kyldes 

ner i väntan på analys. Räkningen av äggen (FEC) genomfördes med en centrifu-

geringsförbättrad McMaster teknik. Denna teknik baserar sig på upptäckt av stron-

gylida nematodägg i 3 gram avföring upplöst i 42 ml mättad natriumklorid (NaCl) 

(densitet 1,18 g/cm3). Detta ger en minimal diagnostisk känslighet för 50 ägg per gram 

avföring (eng. eggs per gram, EPG).   

 

Betesprov och beteshöjd 

Betesproven togs tre gånger under försöksperioden, den 26 juni, 23 juli och det sista 

togs den 14 augusti. Samtidigt som betesproven togs mättes också beteshöjden. Betes-

höjden togs för att uppskatta betestillgången på vallåterväxten och till detta använde 

man en beteshöjdsmätare. Både beteshöjden och betesproverna togs separat från varje 

fålla. Mätningarna inom en fålla skedde efter en förutbestämd sträcka, som hade for-

men som ett W. I varje fålla tog man mellan 30 och 39 prover, som var jämnt fördelad 

utefter sträckan. Betesmassa samlades in från var femte mätpunkt. Betesmassan sam-

lades in från ett område som en cirkel med cirka tre meters diameter. Betesproven 

skulle representera det djuren skulle ha valt, därför togs inte prov från till exempel 

förvuxen tuvtåtel eller ogräs. All betesmassa som togs från de olika punkterna slogs 

ihop och lades i frysen märkt med datum samt fållans nummer.  

 

Efter försöksstopp slogs proven från varje provtillfälle ihop, så att man fick ett sam-

lingsprov från varje fålla. De fyra samlingsproverna skickades till Optilab i Lidköping 

och analyserades med avseende på torrsubstanshalt, råprotein, smältbart råprotein, om-

sättbar energi och neutral detergent fibern (NDF). För mineralanalysen togs 60 gram 

betesmassa från varje fållas samlingsprov som blev till ett nytt samlinsprov på totalt 
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240 gram. Detta skickades också till Optilab, Lidköping för att analysera kalcium (Ca), 

fosfor (P), magnesium (Mg) och kalium (K) halten i provet. Askhalten analyserades 

också.  

 

Torrsubstansen bestämdes genom att torka i ugn, förtorkning i cirka 60 °C och slut-

torkning i 130 °C under 1 timme. Råprotein analysen gjordes enligt Dumasmetoden 

(Dumas 1831), som innebär fullständig förbränning av provet med efterföljande be-

stämning av frigjord kvävgas. Smältbart råprotein beräknades från råproteinresultatet 

som var framtaget med Dumas. Med resultat från vomvätskelöslig organisk substans-

analys (VOS) (Lindgren 1979) samt resultat från analys av aska beräknades omsättbar 

energi. Innehållet av NDF analyserade enligt Chai och Udén (1998). Mängden aska 

bestämdes viktmässigt som den del av fodermedlet som blev kvar efter föraskning till 

konstant vikt vid cirka 500 °C i ugn. Mineralhalterna bestämdes enligt Inductively 

Coupled Plasma (ICP) -metoden.  

 

4.5 Beteendeobservationer  

 

Under fem veckors tid gjordes det beteendeobservationer av lammen ute på betet. Ob-

servationerna gjordes under onsdag och torsdag för- och eftermiddag. Förmiddagsob-

servationerna påbörjades ungefär klockan 08.30 medan eftermiddagsobservationerna 

påbörjade cirka klockan 13.00. Från varje grupp valdes fyra fokaldjur ut slumpmässigt, 

enda kravet var att lammen inte skulle vara syskon. Fokaldjuren markerades med må-

larspray (KRUUSE Ovi-mark märkspray får) för att lätt kunna urskiljas vid observat-

ionerna. Ett schema gjordes upp så att varje fokaldjur blev observerat en gång i veckan 

och alltid vid olika tidpunkter. Detta schema gjordes upp slumpmässigt. Fokaldjuren 

observerades en åt gången under 30 minuter. Varje observationsdag observerades ett 

lamm från vardera behandlingen och könet. Observationerna gjordes av fyra olika per-

soner. Innan man började med observationerna gick man tillsammans igenom definit-

ionerna av beteendena.    
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Beteende med längre varaktighet registrerades med momentan registrering med en mi-

nuts intervall. Till hjälp användes tidtagarur som signalerade en gång i minuten. I tabell 

2 är de olika beteendena och definitionen av dem presenterade. Samtidigt gjordes en 

kontinuerlig registrering av olika beteende av fokaldjuret (tabell 3). Man registrerade 

hur många gånger fokaldjuret gjorde något av dessa beteende under de 30 minuterna 

man observerade fokaldjuret. För att registrera samma beteende flera gånger behövde 

djuret utföra ett annat beteende emellan, eller så skulle åtminstone 10 sekunder ha gått 

emellan de två registreringarna.   

 

Tabell 2. Etogram över de beteende som registrerades under momentan registrering 

med registrering en gång i minuten. Definitionerna grundar sig på etogram gjord av 

Chapagain (2012), som Lena Lidfors (SLU 2019) kompletterade inför den här studien.  

Beteende Definition 

Ligga Mage och flank i kontakt med marken. Ingen vikt uppbärs av nå-
gondera klöv. Ögonen är antingen öppna eller stängda (bild 3). 

Idissla i liggande 
positionen 

Idisslar i liggande position, med ögonen antingen öppna eller 
stängda. 

Stå I stående position, men varken äter dricker eller utför andra mo-
toriska beteende. 

Idissla i stående 
position  

Står still och idisslar. 

 Gå Lugn och långsamma rörelser, två eller tre klövar berör marken 
hela tiden, åtminstone två steg framåt. 

Idissla vid gång Idisslar samtidigt som den går. 

Beta Sänkt huvud med mulen nära växtligheten och utför bitande rö-
relser (bild 4). 

Beta buskar/träd Biter av löv och annan vegetation från buskar och träd (bild 5). 

Dricka Mulen är i kontakt med vatten och djuret tar in vatten. 

 

Tabell 3. Etogram över de beteenden som noterades under kontinuerlig registrering. 

Beteenden gällde rörelser, lek med andra individer och föremål, komfort beteende och 
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vokalisering. Definitionerna grundar sig på etogram gjord av Chapagain (2012), som 

Lena Lidfors (SLU 2019) kompletterade inför den här studien.  

  

Beteende Definition 

Springa Snabba rörelser utmed marken eller någon slags gång snabbare än 
gång, rörelse i riktning framåt eller sidledes.  

Hoppa Två framben lyfts från marken; framdelen av kroppen är höjd och rö-
relsen uppåt. 

Skutta Styva hopprörelser medan kroppen och huvudet ofta vrids uppre-
pande. 

Knuffa Två djur trycker eller springer in i varandra med huvudet. Mönstret kan 
vara i en riktning men är ofta dubbelriktad. Klar sänkning av huvudet 
för att försöka knuffa andra djur inom 2 cm är medräknat. Att knuffa i 
från sidan, framifrån eller bakifrån är medräknat. (Bild 6) 

Bestiga Står på bakbenen och reser frambenen ovanpå ett annat djur (bestiger 
ett annat djurs huvud eller kropp framifrån, sidledes och bakifrån). 
Misslyckade försök att bestiga räknas också. (Bild 7) 

Nosa på lamm Nosen inom 5 cm av någon del av kroppen på ett annat lamm och in-
halerar luft. 

Skrapa med 
framklöven 

Använder frambenet för att skrapa på marken. Varje tag med klöven 
är inte räknad. Men om ett djur byter ben och börjar skrapa med den 
andra klöven så räknas detta som ett nytt skrapande. 

Nosa på objekt Nosen inom 5 cm av ett objekt och inhalerar luft. 

Bita på objekt Kvist eller objekt i munnen och tydligt tuggande. 

Gnida och klia Gnider kroppen mot ett träd eller ett objekt, krafsar på kroppen med 
ett bakben. 

Vokalisera Lågt bräkande av lamm. Varje bräkande är medräknat. 
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Bild 3. Lamm som ligger. 

 

 

Bild 4. Lamm som betar. 
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Bild 5. Varje grupp hade tillgång till område med buskar och träd. Betande av buskar 

och träd registrerades. 

 

 

Bild 6. Två lamm som knuffas. 
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Bild 7 Ett lamm som bestiger ett annat lamm. 

 

Vid varje minut som man registrerade ett beteende registrerades också var fokaldjuret 

befann sig. Varje grupps fålla var indelad i sex lika stora delar på en karta, som fick 

benämningen A, B, C, D, E och F. Dessutom noterades också starttidpunkten för varje 

observation och en kort anteckning om vädret. Noggrannare uppgifter om vädret regi-

strerades vid Götala väderstation. 

 

Den 26 juli togs ett av fokaldjuret ut ur studien på grund av hälta. Lammet som togs 

ur studien hörde till baggruppen med hög parasitbörda. För att fortsättningsvis ha 

samma antal fokaldjur valdes ett nytt fokaldjur ut ur samma grupp.  

 

4.6 Statistisk analys  

 

Data från sensorerna och träckproverna som samlades in under försöksperioden lades 

in och ordnades i Microsoft Excel (16.0.4591.1000). Den statistiska analysen utfördes 

med programmet R (v. 3.4.3). Antaganden om varianshomogenitet och normalfördel-

ning av residualer kontrollerades med residualanalys. Daglig aktivitet (IceQube) ana-

lyserades med linjära mixade modeller med upprepade mätningar genom LME-funkt-

ionen i NLME-paketet (Pinheiro m.fl. 2017). Exponeringsgrupp (hög, låg) och dag 
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valdes som fix effekt, med individ som slumpmässig effekt. För att ta hänsyn till auto-

korrelation användes en kontinuerlig autoregressiv struktur med en kontinuerlig 

tidskovariat (corCar1). Parvisa skillnader i aktivitet jämfördes med ANOVA i NLME-

paketet. Tukey’s parvisa jämförelse genomfördes med Emmeans-paketet (Lenth och 

Lenth 2018). Dagarna fram till avvänjningen betecknas som minusdagar. Den dagen 

lammen avvandes betecknas som dag 0. Dagar efter avvänjning är försöksled 2 och 

betecknas som plusdagarna.  

 

Under observationstillfällen antecknad observatörerna beteendeobservationerna på 

uppgjorda pappersblanketter. Efteråt sammanställdes all data i Microsoft Excel 

(16.0.4591.1000) inför den statistiska analysen. Data analyserades med SAS version 

9.4 (Statistical Analysis System Ltd, Cary, USA). Det icke-parametriska testet Wil-

coxon Rank-summe test användes för att ta reda på om det var några signifikanta skill-

nader i de registrerade beteendena mellan lamm som var avmaskade och lamm som 

inte var avmaskade. Följande beteende som registrerades under momentan registrering 

testades: ligger, ligger och idisslar, står stilla, står och idisslar, går, går och idisslar, 

betar, äter buskar, dricker vatten, äter (betar + äter buskar) och idisslar (liggande, stå-

ende + gående). Följande beteenden som registrerades kontinuerligt testades: springa, 

knuffa, nosa på lamm, nosa på objekt, gnida och klia, skrapa med framklöv och voka-

lisera. Beteenden som hade för få registreringar kunde inte testas. Två-sidiga p-värden 

användes och p <0,05 ansågs signifikanta och p <0,1 ansågs vara tendenser till skill-

nader.  

 

5 RESULTAT  

5.1 Betets karaktär 

 

De olika fållornas betesvall var vid varje mätningstidpunkt relativt lika. Betesvallen 

var som mest nerbetad vid det andra mätningstillfället den 23 juli då medeltalet på 

höjden av vallen låg mellan 5,0–6,9 cm (SD 1,2–2,2) (tabell 4). Vid det sista mätnings-

tillfället hade betesvallen växt till sig och var nästan i samma höjd som vid det första 
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mätningstillfället. Resultatet av näringsanalysten presenteras i tabell 5 och resultatet 

av mineralanalysen presenteras i tabell 6.  

 

Tabell 4. Sammandrag över beteshöjdsmätningarna. Mätningarna gjordes vid tre olika 

tillfällen (26 juni, 23 juli och 14 augusti), och vid varje tillfälle mättes betets höjd i 

varje fålla vid ett flertal mätpunkter. 

Medel (cm) = fållans medeltal av alla mätningar  

Högst (cm) = fållans högsta mätning  

Lägst (cm) = fållans lägsta mätning 

SD (cm) = standardavvikelse 

 

Tabell 5. Näringsanalys med resultat av samlingsproven skilt för varje fålla. 

Analys Fålla 1 Fålla 2 Fålla 3 Fålla 4 

Torrsubstans (%) 17 18 19 21 

Råprotein (g/kg TS) 234 232 225 224 

Smältbart råprotein (g/kg TS) 188 187 180 179 

Omsättbar energi (MJ/kg TS) 11.7 11.5 11.6 11.8 

NDF (g/kg TS) 336 352 358 343 

Aska (g/kg TS) 86 87 88 92 

TS = torrsubstans 

 

Tabell 6. Mineralanalys av samlingsprov från alla fållor från varje provtagningstid-

punkt.  

 

TS = torrsubstans  

 

Fålla 1 Fålla 2 Fålla 3 Fålla 4 Fålla 1 Fålla 2 Fålla 3 Fålla 4 Fålla 1 Fålla 2 Fålla 3 Fålla 4 

Medel (cm) 9.4 9.5 9.5 9.2 6.4 5.0 6.9 6.5 8.6 8.9 9.0 8.6

Högst (cm) 12.0 13.0 13.0 11.0 11.0 8.0 12.0 9.0 12.0 12.0 16.0 11.0

Lägst (cm) 6.0 7.0 7.0 6.0 2.0 2.0 3.0 4.0 6.0 6.0 5.0 6.0

SD (cm) 1.3 1.4 1.3 1.3 1.9 1.7 2.2 1.2 1.2 1.4 1.8 1.4

26-06-2019 23-07-2019 14-08-2019

Analys Resultat, g/kg TS

Kalcium, Ca 11.9

Fosfor, P 3.2

Magnesium, Mg 3.5

Kalium, K 20.5
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5.2 Tillväxt och vikter 

 

Ändring i vikten för lammen under tidsperioden sju dagar före avvänjning till försöks-

stop är presenterad i figur 1. Vid betessläpp den 18 juni var medelvikten hos lammen 

med låg parasitbörda 28,1 kg (± 4,7 kg SD) och de med hög parasitbörda 28,9 kg (± 

3,6 kg SD).  Vid försöksstop den 13 augusti hade gruppen med låg parasitbörda en 

medelvikt på 44,8 kg (± 5,0 kg SD), medan gruppen med hög parasitbörda hade en 

medelvikt på 42,7 kg (± 5,2 kg SD). 

 

Figur 1. Viktökning (kg) (± SD) hos lammen på bete under perioden sju dagar före 

avvänjning fram till försöksstop. En grupp hade hög parasitbörda (HP, n=30) och den 

andra gruppen hade låg parasitbörda (LP, n=28). 

 

Genom hela studien hade gruppen med låg parasitbörda högre daglig tillväxt än grup-

pen med hög parasitbörda (P <0,001) men skillnaden mellan de två grupperna mins-

kade över tid (figur 2). Under försökled 2 (från dag 0 till dag 49) växte lammen med 

hög parasitbörda i medeltal 246 g/dag och lammen med låg parasitbörda 297 g/dag.  
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Figur 2. Daglig tillväxt (kg) (± SD) hos lamm på bete under perioden sju dagar före 

avvänjning fram till försöksstop. En grupp hade hög parasitbörda (HP, n=30) och den 

andra hade låg parasitbörda (LP, n=28).  

 

5.3 Mag- och tarmparasiter 

 

Lammen i gruppen med hög parasitbörda hade högre EPG än lammen i gruppen med 

låg parasitbörda (P <0,001). Lammen hade störst parasitbörda 21 dagar före avvänj-

ning. Vid dag 7 avmaskades lammen i gruppen med låg parasitbörda medan lammen i 

gruppen med hög parasitbörda förblev obehandlad hela studien igenom. Antal ägg per 

gram (EPG) i avföringen ökade för gruppen med hög parasitbörda fram till dag 35, 

därefter sjönk det en aning. För lammen i gruppen med låg parasitbörda sjönk antalet 

ägg per gram fram till dag 35, och låg sedan kvar på samma nivå fram till förssöks-

stoppet.  
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Figur 3. Analysresultaten av träckproverna från lamm, resultatet anges i ägg per gram 

(± SD). En grupp hade hög parasitbörda (HP, n=30) och den andra hade låg parasit-

börda (LP, n=28). 

 

5.4 Aktivitetsmätningar från sensorerna 

 

Liggtid och liggomgångar 

Hur många minuter per dag som djuren låg presenteras i figur 4. Det var ingen skillnad 

mellan de två grupperna i liggtiden under registreringstiden (P=0,15). Om man bara 

jämför de första sju dagarna efter avvänjning låg gruppen med låg parasitbörda i snitt 

127 minuter längre per dag jämfört med gruppen med hög parasitbörda (P=0,02). Det 

fanns ingen skillnad i antalet liggomgångar mellan grupperna över hela perioden 

(P=0,45) (figur 5). 
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Figur 4. Varaktighet av liggtid per 24 timmar hos lamm med hög parasitbörda (HP, n= 

30) respektive låg parasitbörda (LP, n=28).  
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Figur 5. Antal liggomgångar per dag (± SD) hos lamm på bete. Lamm med hög 

parasitbörda betecknas HP (n= 30) och lamm med låg parasitbörda LP (n=28).  

 

Motion index (MI) 

Över hela perioden fanns det ingen skillnad i MI mellan grupperna (P=0,15) (figur 6). 

Jämför man de två grupperna under de 10 första dagarna efter avvänjning fanns det en 

skillnad, gruppen med låg parasitbörda har ett MI som är 762 högre per dag jämfört 

med gruppen med hög parasitbörda (P=0,02).  

 

Figur 6. Motion index (± SD) hos lamm på bete från sju dagar före avvänjning till 

försöksstop. En grupp hade hög parasitbörda (HP, n=30) och den andra hade låg para-

sitbörda (LP, n=28). 

 

5.5 Beteendeobservationerna  

 

Lammen med hög parasitbörda stod stilla signifikant fler antal registreringar än de med 

låg parasitbörda (P=0,02, Z=- 2,12, figur 7). Lammen med låg parasitbörda hade en 

tendens att beta fler antal registreringar än de med hög parasitbörda (P=0,06, Z=1,59, 
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figur 7). Det var inga signifikanta skillnader mellan lamm med hög respektive låg pa-

rasitbörda i ligger (P=0,33, Z=0,43) och ligger och idisslar (P=0,12, Z=1,16, figur 7). 

Beteendena går (P=0,44, Z=0,14), går och idisslar (P=0,47, Z=0,06), samt står och 

idisslar (P=0,13, Z=-1,12) hade nästan inga registreringar hos lammen med låg para-

sitbörda (figur 7). Beteendena dricker vatten och äter på buskar och sly hade så få 

registreringar att det inte var meningsfullt att analysera dem vidare.  

 

 

Figur 7. Median (Q1, Q3) för antal registreringar av beteenden hos lamm på bete med 

hög parasitbörda (HP, n=8) respektive låg parasitbörda (LP, n=8). Testat med Wil-

coxon rank-summe test. 

 

 

Sociala och andra beteenden som registrerades som antal gånger de inträffade under 

hela observationspasset på 30 minuter hade inga signifikanta skillnader mellan lamm 

med hög respektive låg parasitbörda (figur 8). Vokalisering registrerades signifikant 

fler gånger hos lammen med låg parasitbörda än hos lammen med hög parasitbörda 

(p=0,015, Z=-2,17, figur 8). Medelvärdena redovisas här ihop med standard error (SE) 

eftersom medianerna blev 0.  
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Figur 8. Medelvärde (± SE) för antal registreringar av beteenden hos lamm på bete med hög 
(HP, n=8) respektive låg (LP, n=8) parasitbörda. 

 

5.6 Vädret 

 

I tabell 6 är data från Götala väderstation samlad för de dagar som beteendeobservat-

ionerna gjordes. Under den här perioden inföll fint sommarväder enligt svenska för-

hållanden. Beteendeobservationerna som påbörjades klockan 13.00 utfördes när det 

var som varmast på dagen. Maxtemperaturen översteg +20 °C under alla dagar förutom 

den 31 juli. Medeltemperaturen understeg +15 °C vid tre av tio observationstillfällen. 

Betydande regnfall kom endast under en observationsdag. 

 

Tabell 7. Registrerade väderförhållanden under de dagar som beteendeobservationerna 

gjordes. Temperaturen mättes på 1,5 meters höjd.  
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DATUM Min Max Medeltemperatur Min Max Medelvärde Dygnsnederbörd, mm Medelvindhastighet

10-07-2019 5.1 21.6 14.9 45.0 99.8 75.0 0.0 0.5

11-07-2019 6.7 24.4 16.2 44.0 100.0 74.1 0.0 0.5

17-07-2019 4.8 22.3 15.3 41.9 99.9 72.5 0.0 0.6

18-07-2019 6.0 24.1 16.4 47.1 99.7 76.4 0.0 0.4

24-07-2019 11.3 26.9 19.8 49.6 100.0 78.1 0.0 0.4

25-07-2019 12.6 29.9 22.0 42.0 99.6 72.3 0.0 0.4

31-07-2019 7.8 19.2 13.9 52.5 92.2 70.0 0.0 1.2

01-08-2019 6.3 21.3 14.3 52.5 99.5 77.3 0.2 0.4

07-08-2019 9.7 21.6 15.4 59.6 99.5 88.4 7.2 0.9

08-08-2019 10.6 20.9 15.9 62.3 100.0 84.9 0.0 0.7

Temperatur °C (1.5m) Relativ fuktighet %

https://sv.wikipedia.org/wiki/Grad_Celsius
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grad_Celsius
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6 DISKUSSION 

 

Med denna studie ville man ta reda på hur mag- och tarmparasiter påverkar aktivitets-

mönster och tillväxt hos förstagångsbetande lamm. Studien är en av de första i sitt slag 

och det finns få andra studier att jämföra resultaten med. Ett av syftena med delstudien 

med beteendeobservationerna var att få fram data som kunde stödja den insamlade 

data från sensorerna.  

 

6.1 Bete 

 

Beteshöjden i denna studie motsvarade vad man sett i en annan forskning gjord i Sve-

rige (Ringmark m.fl. 2019). Betet var som högst vid mätningen i juni för att sjunka 

och vara som lägst vid mätningen i juli och vid augustimätningen hade beteshöjden 

stigit igen. I en studie i Danmark såg man samma fenomen,  höjden på betet minskade 

från maj till juli för att sedan i augusti åter börja stiga (Boa m.fl. 2001). Enligt Lukes 

(2018) fodertabeller har ett färskt bete en torrsubstans på 200 g/kg ett näringsinnehåll 

på ME 11,3 MJ/kg TS, råprotein 180 g/kg ts, NDF 535 g/kg ts, och aska 100 g/kg ka. 

Resultaten av näringsanalysen av samlingsproven för försöksfållorna motsvarar långt 

detta, förutom NDF som var avsevärt lägre i analysen från försöksfållorna. En orsak 

till detta kan vara att betet var kortväxt. Det finns korrelation mellan längden på växten 

och NDF halten (Tomaz m.fl. 2018). Ribeiro m.fl. (2005) hade i sitt försök högre längd 

på betet (10,2–15,9 cm) och den kemiska analysen av betet visade också på högre NDF 

värde (498–545 g/kg ts). 

 

Mineralhalten i bete påverkas av olika faktorer, som till exempel växtarter, tillväxt-

skede, typ av mark och eventuell användning av olika gödselmedel (McDonald m.fl. 

2011, s. 484). I en studie gjord i finländska förhållanden uppmätte man följande: Ca 

5,72 g/kg ts, P 4,23 g/kg ts, Mg 1,97 g/kg ts samt K 33,47 g/kg ts (Kuusela 2006). I 

samma studie såg man att speciellt vitklöver höjde halten av kalcium. Enligt McDo-

nald m.fl. (2011, s 484) kan följande värden räknas som normala: Ca 2,5–5,0, P 2,0–

3,5, Mg 1,2–2,0 samt K 15–30. Enligt detta skulle kalcium- och magnesiumhalten i 



36 
 

mineralanalysen från försöksfållorna vara över det normala värdet. Kalciumhalten i 

vår studie var även högre än i studien i Finland. Betet som lammen betade var insådd 

med både vit- och rödklöver, vilket kan ha orsakat den höga kalciumhalten.  

 

6.2 Tillväxt och vikt  

 

I denna studie växte lammen med hög parasitbörda i medeltal 246 g/dag och lammen 

med låg parasitbörda 297 g/dag, vilket kan anses som normal tillväxt. Detta var lamm-

mens tillväxt från dag 0 till 49 under försöket. Att jämföra tillväxt på lamm är svårt 

eftersom tillväxten påverkas av olika faktorer, till exempel ras, kullstorlek, kvalitet på 

bete och uppfödningsmodell. Även under vilket tidsintervall man räknar ut tillväxten 

påverkar. I en norsk studie uppmätte man att lamm växte 320 g/dag i medeltal på na-

turbete (Lind m.fl. 2020). I en studie gjord i Brasilien varierade den dagliga tillväxten 

mellan 193–243 g/dag (Savian m.fl. 2014).  

 

Lammen med hög parasitbörda hade 13 % lägre tillväxt jämfört med gruppen med låg 

parasitbörda. Tidigare forskning har påvisat en minskning med 30 % på daglig tillväxt 

hos lamm infekterade med mag- och tarmparasiter (Kyriazakis 1994). Minskat intag 

av föda och minskad effektivitet av absorbering av näringsämnen orsakad av parasit-

börda (Thamsborg och Agergaard 2002, Colditz 2008) kan vara orsaker till att lammen 

som hade hög parasitbörda hade lägre tillväxt jämfört med lammen med låg parasit-

börda.  

 

Vägningarna utfördes alla gånger med samma utrustning och med samma rutiner. Un-

der två tillfällen hade det regnat eller regnade när lammen vägdes, vilket kan ha på-

verkat vägresultatet, detta berörde dock alla grupper och påverkade inte slutresultatet.  
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6.3 Mag- och tarmparasiterna 

 

Under försöksled 1 betade lammen tillsammans med tackorna på ett infekterat bete. 

För att få fram lamm med låg parasitbörda avmaskade en del av lammen. Problem med 

resistens parasiter fanns troligtvis inte i denna besättning eftersom behandlingen hade 

effekt och man tydlig såg skillnad i EPG mellan de två grupperna. Lammens EPG-

nivåer var som högst kring 800, vilket är lågt, och därför upptäcktes endast subkliniska 

symptom. I en studie gjord i Nya Zeeland såg man också bara subkliniska symptom 

när lammen hade låg eller moderat infektion av mag- och tarmparasiter (Ikurior m.fl. 

2020). När EPG stiger över 1000 har man sett minskat hull jämfört med lamm som 

hade EPG under 500 (Sweeny m.fl. 2011). I en studie gjord av Coop m.fl (1976) såg 

man inga kliniska symptom hos lamm som hade EPG upp till 2000. I Bentounsis m.fl. 

(2012) studie motsvarade klass 3 i FAMCHA ett EPG över 1000 och man rekommen-

derar att man behandlar med antiparasitära medel om djuret är i klass 4 eller 5.  

 

6.4 Aktivitetsmätningar från sensorerna   

 

Under de sju första dagarna efter avvänjning konstaterades att lammen med låg para-

sitbörda låg mer än lammen med hög parasitbörda. Samtidigt så hade lammen med 

hög parasitbörda lägre MI jämfört med lammen med låg parasitbörda. Detta innebär 

att lammen med hög parasitbörda stod mer tidigt i infektionen, jämfört med lammen 

med låg parasitbörda. Forskning på tjurar har däremot visat att nöt ligger mer när de 

är infekterad av parasiter (Szyszka och Kyriazakis 2013, Högberg m.fl. 2019). Forsk-

ning på mjölkkor har visat att också kor som led av akut mastit låg mindre jämfört med 

dagen före de insjuknade (Siivonen m.fl. 2011). Orsaken till att får och nöt visar en 

skillnad i sjukdomsbeteende kan bero på att fåren är ett lättare bytesdjur för rovdjur 

och därför väljer sjuka får att stå istället för att ligga för att vara bättre beredd på att 

fly ifall en farlig situation skulle uppstå.  

 

Möjligheten att använda 3D-accelerometer för att kunna mäta fårens beteende är un-

dersökt endast i ett par tidigare forskningar (Alvarenga m.fl. 2016, Giovanetti m.fl. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590138919300074#bib0190
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2017, Radeski och Ilieski 2017, Ikurior m.fl. 2020). Man kan konstatera att det finns 

potential i att använda 3D-accelrometrar för att upptäcka förändringar i beteende, och 

att man kan använda denna information för att identifiera lamm infekterade med mag- 

och tarmparasiter. I en forskning gjord så sent som år 2020 i Nya Zeeland såg man 

avvikelser i aktivitet vid låg och moderata infektionsnivåer av mag- och tarmparasiter, 

och man föreslår att aktivitetsmätningar skulle kunna ge en tidig indikation på subkli-

nisk infektion av mag- och tarmparasiter (Ikurior m.fl. 2020). 

 

Sett på hela försöksperioden fanns det ingen signifikant skillnad mellan de två grup-

perna för någondera av de uppmätta beteendena (liggtid, liggomgångar, MI). Möjligt-

vis skulle man kunna se signifikanta skillnader om de infekterade lammen hade ännu 

större parasitbörda. Lammen med hög parasitbörda uppvisade inga kliniska symptom 

på parasitinfektion. Dock var aldrig målet att lammen skulle bli så påverkade av mag- 

och tarmparasiterna att de skulle börja uppvisa kliniska symptom. Däremot såg man 

signifikanta skillnader i liggtid och MI mellan de två grupperna i början av perioden. 

Detta innebär att man kan se beteendeskillnader under den tidpunkten då man vanligt-

vis skulle ta träckprov på lammen. 

 

6.5 Beteendeobservationerna 

 

Med sensorerna uppmättes skillnader mellan de två grupperna i MI upp till de 14 första 

dagarna och skillnader liggtid upp till de 10 första dagarna. Dessvärre påbörjades be-

teendeobservationerna först på dag 15, detta betyder att vi inte har data från beteende-

observationerna som stöder just den här insamlade data från sensorerna. Som här tidi-

gare konstaterades så stod lammen med hög parasitbörda mer jämfört med lammen 

med låg parasitbörda. Detta var något som också kom fram i beteendeobservationerna, 

lammen med hög parasitbörda stod stilla signifikant fler antal registreringar än de med 

låg parasitbörd.  

 

Lamm med hög parasitbörda hade en tendens att ha färre antal registreringar för be-

tande, jämfört med lammen med låg parasitbörda, dessvärre framkom det inte hur 
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länge lammen betade. Hutchings m.fl. (2002) konstaterade i sin undersökning att får 

som var infekterade av mag- och tarmparasiter betade lika många gånger som friska 

får, men att deras betesstunder blev kortare jämfört med friska får. För att kunna dra 

större slutsatser om detta skulle man behöva göra mer studier, gärna med hjälp av tek-

nologi som kontinuerligt kunde mäta antal betesomgångar och längden på betesom-

gångarna.  

 

Beteendeobservationerna inföll under den tid på dygnet då lammen var relativt inak-

tiva. Det var också den delen av dygnet när det är som varmast och under en period 

med varmt väder. Detta kunde vara orsaker till att man inte fann några skillnader mel-

lan de två grupperna i socialt beteende. Kanske skulle man kunna se mer sociala bete-

ende om man observerar under andra tidpunkter på dygnet. En av studiens hypotes var 

att lamm med låg parasitbörda skulle rör sig mera och även visa ett mer lekfullt bete-

ende. Med denna studie kan man inte dra slutsatsens att lamm med låg parasitbörda 

skulle ha mer lekfullt beteende. Troligtvis behöver man mer data, till exempel video-

inspelning över hela dygnet, för att kunna se eventuella skillnader i lekfullt beteende.   

 

Ett av fokaldjuren togs ur försöket på grund av hälta. Ett nytt fokaldjur valdes ur 

samma grupp. Detta torde inte ha haft någon större inverkan på slutresultatet. Beteen-

deobservationerna gjordes av fyra olika personer. Påverkan av att ha fyra olika obser-

vatörer minimerades med bra och tydliga instruktioner.  

 

6.6 Vädret 

 

Enligt SHMI’s månadsstatistik så regnade det i Skara 79 mm under juli månad 2019, 

och sett på ett längre tidsperspektiv (1961–1990) så har det i genomsnitt regnat 58 mm 

i Skara under juli månad (SMHI 2019a). Månadsmedeltemperatur i juli 2019 var 

17,1°C och på ett längre tidsperspektiv (1961–1990) har månadsmedeltemperaturen 

varit 15,7°C (SMHI 2019b). Under 2018 uppmättes 20,7°C som har varit den högsta 

månadsmedeltemperaturen medan det 1902 uppmättes den lägsta och det var 12,6 °C. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Grad_Celsius
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grad_Celsius
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grad_Celsius
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grad_Celsius
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Både den uppmätta regnmängden och temperaturen under 2019 var nära det normala 

och vädret har knappats haft någon större inverkan på denna studies resultat.  

 

7 SLUTSATSER 

Lammen med låg parasitbörda växte bättre jämfört med lammen som hade hög para-

sitbörda, vilket också var studiens hypotes. Enligt data från sensorerna kan man kon-

statera att lamm med låg parasitbörda hade ett högre motion index (MI) vilket antyder 

att vår hypotes att lamm med låg parasitbörda rör sig mera jämfört med lamm med hög 

parasitbörda skulle vara sann. Däremot kan man inte dra någon slutsats om att lamm 

med låg parasitbörda skulle ha mer lekfullt beteende jämfört med lamm med hög pa-

rasitbörda. Hypotesen om att lamm med låg parasitbörda betar och idisslar mer jämfört 

med lamm med hög parasitbörda konstaterade åtminstone delvis sann. I beteendeob-

servationerna sågs en tendens på att lamm med låg parasitbörda betar mer jämfört med 

lamm med hög parasitbörda. Resultaten visar att infektion av mag- och tarmparasiter 

påverkar beteende hos förstagångsbetande lamm.  

 

Resistens mot antiparasitära medel är ett allvarligt hot mot fårproduktionen och denna 

typ av forskning är viktig för att få fram nya alternativ till diagnostisering av parasit-

infektioner. Djur av olika slag har olika slags sjukdomsbeteende och det är därför vik-

tigt att forska på alla djurslag om man vill använda beteendemönster som ett diagnos-

tiseringshjälpmedel. Med mera forskning skulle man också kunna se om det finns 

större skillnader om EPG nivåerna är högre, kanske man eventuellt ser större skillnader 

i beteendemönstret. För att kunna använda sensorer för mätning av beteendemönster 

på gårdsnivå behöver tekniken utvecklas mer samt att man gör mer forskning inom 

området.   
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