
Flushing 

Nu er det tid at overveje næste års lammeproduktion. Vil du have et højt gennemsnit af lam pr får er der 

forskellige ting, der er vigtige netop nu. 

Flushing er en måde at øge ægløsningen hos fårene, så chancen for 2 (eller flere) lam pr får øges. Det består 

i at øge fodertildelingen de sidste 14 dage før vædderen introduceres i flokken. Det kan gøres ved at flytte 

dem til en væsentlig bedre græsmark eller med foderspanden indeholdende et afbalanceret tilskudsfoder. 

Der er dog et par forudsætninger for at en sådan flushing har effekt. 

 Fårene skal være i god kondition og i tilpas huld 

 Du skal have foder nok 

 Ingen leverikter i fårenes lever 

 Ingen halte dyr 

 Alle mælkekirtler skal være uden knuder eller strenge i patterne 

 Tænderne skal være intakte  

Huld 

For at en flushing skal virke skal huldet som udgangspunkt være normalt. Magre får kommer kun i bedre 

huld af den øgede fodermængde og hos fede får kommer der ikke flere lam af den grund. Huldet skal være 

normalt, hvilket for kødracerne vil sige 3-3,75 i huld (Ja, man kommer ikke udenom at lære at bruge 

huldskemaet) og for korthalefår såsom gotlændere og finuld skal huldet ligge ca. på 2,75 til 3,25. 

 

Magre dyr skal have godt græs lige fra fravænningen af lammene 2 måneder før bedækningssæson, så kan 

de som regel nå at indhente det manglende. En huld karakter på 8 uger på godt græs. 

 

Fede får skal på skrump. De skal gå på ringe græs f.eks. naturarealer eller ind på halm og vand 

(+mineraler!), så de kan tabe sig. Det er den eneste periode om året, hvor man kan regulere huldet nedad 

hos får uden andre konsekvenser end bedre resultater. 14 dage før bedækningsæsonen lukkes fårene 

derefter på godt græs. 

 

Foder 

Kvaliteten af græsset eller tilskudsfoderet er også afgørende for udbyttet af bedækningssæsonen. Det skal 

prioriteres højt. Husk mineralerne, salt og kridt. Kridt er udmærket at tildele netop i denne periode, mens 

man ikke skal tilbyde det fra jul til læmning. 

 

Leverikter 

Leverikter kan sagtens koste 0,2 lam pr får eller mere. Spørg slagteren om de har set leverikter hos dine 

slagtedyr eller få en gødningsprøve undersøgt i oktober måned (årstidsbestemt høj ægudskillelse). Min 

erfaring er, at har man lysesiv på de områder fårene afgræsser eller mere fugtig jord, er der risiko for 

leverikter. 

Leverikter behandles med Fasinex – Valbazen tager kun de voksne orm og er derfor ikke godt nok. 

 

Halte dyr 

Halthed medfører nedsat foderoptagelse. Derfor giver halte får dårligere resultater på lammesiden. 



Ondartet klovsyge kan vi nu behandle med et antibiotika, Zactran én gang og så er det væk. Alle dyr skal 

behandles og ved indkøb skal man naturligvis sikre sig at man ikke køber problemet på ny. Få det gjort her i 

efteråret, når lammene er slagtet og før fårene skal til vædder – det kan i sig selv virke som en flushing.  

 

Har du mistanke om at du har ondartet klovsyge i din besætning, så få det undersøgt. Svaber prøver fra 8 

dyr i 2 glas er tilstrækkeligt. Du vil være lykkelig, når du er på den anden side et problem med ondartet 

klovsyge. Vi har i år vist at 2 besætninger var smittet på Roskilde dyrskue selvom de ikke selv vidste det – 

efterfølgende er de udstillede dyr fra mindst en besætning smittet Så det betaler sig at være på forkant 

med den sygdom. Til næste år må man ikke udstille uden at man er dokumenteret fri. 

 

Yver 

Tjek altid yveret lige før de sættes til vædderen, da der kan ske noget i de måneder, de har gået uden lam. 

 

Tænder 

Tænderne skal være intakte – ellers kan de ikke æde tilstrækkeligt. Tjek fortænder og mærk kindtænderne 

langs kæben. Tro mig – er der noget unormalt kan du føle det - også som uøvet 

 

God fornøjelse 

 


