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Abstract 
 
The purpose of this study was to enrich the environment for llama (Lama glama) and alpaca 
(Vicugna pacos) in a zoo. The zoo is located in northern Sweden (Umeå, Mickelträsk). The llama 
herd consists of three individuals of breed qara, two males and one female and the alpaca herd 
consists of six individuals of breed huacaya, one male, four females and one foal. The species lived 
in separate enclosures, they lived outside all year round and they had a shelter for wind and rain 
protection. They feed on pasture and were fed hay and pellet concentrate. A behavioral-study was 
carried out in April 2014, a five-day study where each of the species were observed 3 h a day, 1,5 h in 
morning and afternoon. The behavioral of llama and alpaca were observed individually and each 
behavior was observed in terms of duration and frequency. The study observed if the animals had a 
possibility to implement their natural behaviors in their enclosures and whether they showed any 
abnormal- or stereotypical behaviors that can occur in captivity. The questions I wanted to answer 
were: (1) what behaviors are occurring, (2) Is it possible to indicate from the behaviors if the animals 
are doing well or not, (3) Is there a difference in behaviors in the morning and afternoon? (4) Is there 
a difference between the sexes? (5) What actions should be undertaken to enrich and improve the 
habitat for llamas and alpacas in a zoo? The results from the study show that llamas and alpacas 
show many normal and natural behaviors, no abnormal-or stereotypical behaviors were visible. 
Some behaviors were more common in morning and some in afternoon and there were differences 
in behaviors between the sexes. Example for some environmental enrichment for the llamas and 
alpacas in the zoo was to add logs, trees, shrubs and sand piles to the enclosure. 
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1 Inledning 
 
Lama (Lama glama) och alpacka (Vicugna pacos) är domesticerade arter av lamadjur, de 
härstammar från högplatåerna i Anderna och är anpassade på att leva i höga altituder och tuffa 
miljöer med torrperioder som varar i sex månader och regnperioder med frostnätter (Wheeler, 1995; 
Fowler, 2010). Fram till och med 1980 var det förbjudet att exportera lamadjur från Peru och Chile. 
När sedan exporten blev tillåten exporterades lamor och alpackor i början till USA och Kanada och 
senare till Australien och Nya Zeeland, idag exporteras lamor och alpackor allt mer till olika delar av 
världen (Bornstein & de Verdier, 2010). I Norden har intresset för lamadjur länge varit svalt men på 
senare tid har intresset av lamor och alpackor ökat i Sverige. Lamadjuren är lättskötta och klarar sig 
bra att leva i svenska väderförhållanden. Intresset är framförallt stort för alpackor och ullproduktion, 
alpacka har en allergivänlig ull av hög kvalitet som kommer i flera färger (de Lamo, 2011). Det 
främsta användningsområdet för lamadjur är hobby/sällskapsdjur, de används även som terapidjur 
och är vanliga i offentliga förevisningar, de är läraktiga och ses oftast i cirkusar, de förekommer i 
djurparker runt om i Sverige där även deras vilda släktingar guanaco (Lama guanicoe) och vikunja 
(Vicugna vicugna) är representerade (Bornstein & de Verdier, 2010). 
 
1.1 Syfte 
Syftet med studien är att berika miljön för lama och alpacka i en djurpark i Mickelbogård. En 
beteendestudie genomfördes för att iaktta vilka beteenden djuren uppvisade och för att betrakta om 
djuren uppvisade sina naturliga beteenden och att inga onormala eller stereotypa beteenden 
förekom. 
 
1.2 Frågeställningar 
 

 Vilka beteenden uppvisade lamadjuren, vilka var det vanligaste beteendena? 

 Går det att tyda av beteendena om djuren mår bra eller inte. 

 Förekom det skillnader i beteenden mellan förmiddag/eftermiddag? 

 Förekom skillnader i beteenden mellan honor och hanar? 

 Vilka miljöberikningar och förbättringar bör genomföras i djurparken? 

 
 
2 Bakgrund 
 
2.1 Sydamerikanska kameldjur 
Till Sydamerikanska kameldjur hör de domesticerade arterna lama (Lama glama) och alpacka 
(Vicugna pacos) och deras vilda förfäder guanaco (Lama guanicoe) och vikunja (Vicugna vicugna). 
Lamadjur tillhör familjen kameldjur (Camelidae) och ordningen Atriodactyla (partåiga hovdjur) 
med underordningen Tylopoda. Kameldjur delas in i ”Gamla världens kameldjur” (kamel och 
dromedar) och ”Nya världens kameldjur” (lama, alpacka, guanaco och vikunja) (Wheeler, 1995). 
Lamadjur är idisslare men tillhör inte de äkta idisslarna eftersom de skiljer sig på flera punkter 
framför allt genom att de har tre magar istället för fyra, de kan tillgodose maten bättre och klarar sig 
på magrare bete på grund av deras lägre protein och energi behov. De saknar horn, de har hörntänder 
som är skilda från kindtänderna, i munnen har de en tuggplatta och bakbenens anatomi gör det 
möjligt för djuren att ligga på mage med bakbenen invikta under sig och istället för klövar har de en 
nagel och tjocka trampdynor. Lamadjur har inducerad ovulation och är dräktiga i 11-12 månader, 
honorna blir könsmogna vid 1-2 års ålder och hanarna vid 2-3 års ålder (Wheeler, 1995; Campero, 
2004; Fowler, 2010; de Lamo, 2011). Lamadjuren är väl anpassade för att leva på 3800 m höjd uppe 
på högplatåerna, de har ett stort antal små ovala blodkroppar för en bra syreupptagnings förmåga 
(Cardellino et al, 2005). På Anderna är vädret varierande med en torrperiod som varar från maj till 
oktober och en regnperiod från december till mars, under regnperioden kan dygnstemperaturen 
variera kraftigt från +18 ºC under dagen till -12 ºC under natten. Under regnperioden är betet 
näringsrikt och frodigt och lamadjuren samlar näringen i form av fett i deras muskler och vävnader 
som de sedan använder under torrperioden när betet är fattigare (Fowler, 2010). 
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2.2 Historia och domesticering 
Sydamerikanska kameldjur utvecklades från släktet Pliauchenia för 9-11 miljoner år sedan på de 
stora slätterna i västra Nordamerika. Släktet delades upp i två grenar där en del vandrade för ca 3 
miljoner år sedan till Asien och vidare till Afrika där de utvecklades till dromedarer och kameler och 
en annan del migrerade till Sydamerika via en landförbindelse och utvecklades vidare till lamadjur 
från anfader Hemiauchena (Wheeler, 1995; Ji et al., 2009). Senare för 2 miljoner år sedan i 
Sydamerika, uppe på Andernas högländer utvecklades släktet Lama och Vikunja, de enda 
lamadjuren som överlevde istiden under Pleistocen perioden för 10 000 år sedan, de är släktingar 
till dagens lama, alpacka, guanaco och vikunja (Wheeler, 1995). 
 
Lama och alpacka är domesticerade av inkafolket för omkring 6000 och 7000 år sedan. Bevis visar 
att lama har domesticerats från den vilda arten guanaco (Lama guanicoe), arterna visar 
morfologiska och beteendemässiga likheter mellan varandra (Wheeler, 1995). DNA och arkeologiska 
bevis visar att domesticeringen av laman har ägt rum på flera platser; på den Andinska högslätten 
Puna på ett 4000-4900 m höjd och även i Argentina, Anderna, Peru och Chile. Alpacka blev 
domesticerad i det Peruanska Punan och senare förflyttade den sig till lägre höjder till de Andinska 
dalarna för 3800 år sedan (Wheeler 1995). Alpackas ursprung har länge varit omtvistat, det ansågs 
att alpackan är domesticerad från guanaco, men bevis visar att alpackan istället härstammar från 
vicunjan (Vigugna pacos), båda arterna har likheter storleksmässigt och på ullens kvalitet (Wheeler 
1995; Kadwell et al., 2001). Domesticerade lamadjur är väldigt viktiga för inkafolket, för deras kultur, 
överlevnad och ekonomiska betydelse. De förser folket med mat, kläder, ull och de används som 
transportdjur där de får bära tunga laster. Lamadjuren är även viktiga i deras religiösa ritualer, 
ceremonier och som offerdjur till gudarna. Alpackan används främst som ullproducent för att kunna 
tillverka textilier. Alpacka och vikunja har en bra kvalitet i sin ull och det var bara kungligheten som 
fick använda ullen, de lägre klasserna fick använda lamas och guanacos ull med lite sämre kvalitet 
(Guillermo et al., 2006). Den spanska erövringen av Peru på 1532 talet var ett hårt slag för inkafolket 
och deras domesticerade lamadjur, 80 % av den mänskliga befolkningen och 90 % av lamadjuren 
utplånades som en följd av invasionen (Wheeler 1995). Spanjorerna tog de bästa betesplatserna i 
dalarna och lamadjuren ersattes med egen boskap; får, hästar, getter, nötkreatur och grisar. 
Inkafolket och lamadjuren trängdes undan och fick fly till höglandet Puna, spanjorerna ansåg platsen 
som ogästvänligt för deras boskap. Höglandet Puna blev därmed en fristad för inkafolket och deras 
lamadjur, där kunde de leva utan några större störningar och deras djur var väl anpassade till den 
höga altituden, det karga klimatet och det magrare betet (Campero, 2004). År 1651 hade nästan alla 
lamor och alpackor försvunnit som en följd av det spanska civilkriget, sjukdomar från den införda 
boskapen och de höga skatter som betalades med bl.a. lamadjur. Under det Spanska gruvdriften 
användes lamadjur som transportdjur för gruvmaterialet och efterfråga på lamakött ökade för att 
försörja gruvarbetarna och den ökade populationen (Wheeler, 1995; Campero, 2004). Inkafolkets 
lama- och alpackaflockar utarmades, inkafolkets tidigare kontrollerade avelsarbete blev förstörd och 
den genetiska variationen blev väldigt smal (Wheeler, 1995). Under och efter den spanska erövringen 
fanns det ingen kontroll över avelsarbetet och det hände att lama och alpacka korsades med varandra, 
avkommorna blev fertila så kallade hybrider. Resultaten blev en försämring av ullens kvalitet 
(Wheeler et al., 1995). 
 
2.3 Domesticerade lamadjur 
 
2.3.1 Lama (Lama glama) 
Lama är den största och starkaste av de två domesticerade arterna och liknar till utseende och 
beteende den vilda arten guanaco. Laman kan bli 120 cm hög och kan väga mellan 130-150 kg 
(Wheeler, 1995). Hos lama finns det två raser som kallas för qara och chaku. Qara är den vanligaste 
och har glesare ull med tunna fibrer på kroppen och kännetecknas av avsaknaden av ull i ansiktet 
och benen (Figur 1). Chaku har en ull med tätare fibrer och mer tillväxt på kroppen och har ull även 
i ansiktet men saknar det i benen (Wheeler 1995; de Lamo, 2011). Det finns ungefär 16 olika färger 
hos laman och det kan variera mycket från brun, svart, vit, flerfärgade, fläckiga och alla färger 
däremellan (Campero, 2004; de Lamo, 2011).  I Sydamerika används laman som lastdjur, den kan 
bära 25 kg på långa sträckor och upp till 40 kg på kortare sträckor och de är väl anpassade för att 
klara den hårda bergsterrängen och den höga altituden. Laman nyttjas även som köttdjur, köttet 
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liknar nöt men har högre proteinhalt och mindre fett och ger inget ökat kolesterol (Campero, 2004). 
I Sverige och andra länder används laman som hobby/sällskapsdjur, i avel, som transportdjur i 
turistnäringen och i offentliga förevisningar (Bornstein & de Verdier, 2010). Lamahingstar används 
i mindre utsträckning som vakt och beskydd av fårflockar mot vargar och andra rovdjur, lamor är 
aggressiva mot hunddjur och lamahingstar har en instinkt att skyddar sitt flock mot fara (Franklin 
& Powell, 2006). Lama är ett flockdjur och vill alltid ha sällskap av en artfrände, den sociala 
organisationen i ett lamaflock består i det vilda normalt av en hingst (macho) med flera ston (hembra) 
och dess föl (cria), hingsten jagar bort hanar innan de blir könsmogna och de kan bilda egna 
ungkarlsflockar. Hingsten skyddar sin flock och väljer en områden där de sover och äter, sovplatser 
väljs ofta i högre områden och matplatsen väljs i lägre (Wheeler, 1995; de Lamo, 2011). 
 

Figur 1. Lama (Lama glama) av rasen qara. 

 
2.3.2 Alpacka (Vicugna pacos) 
Alpacka är den minsta av de två domesticerade arterna med en höjd på 94-104 cm och vikt mellan 
52-66 kg, den liknar till utseende och beteende den vilda arten vikunja (Wheeler, 1995). Det finns 
två raser av alpackor som kallas för huacaya och suri. Huacaya är den vanligaste och utgör ca 90 % 
av alpacka populationen medan suri är mer sällsynt. Huacaya har ull som är fluffig med tunna och 
raka fibrer, ullen täcker hela kroppen och även benen, pannan och kinderna (Figur 2). Suri har ull 
med långt, vågigt och silkeslent fiber som faller ner från ryggen ner till sidorna och ser ut som rasta 
flätor (Wheeler 1995; de Lamo, 2011). Alpackas ull är mjukt och den är allergivänlig eftersom den är 
fri från fettet lanolin, ett fett som finns i fårull. Alpacka kan ha många olika färger från svart, brunt, 
vit och alla färger däremellan. Alpacka har mer enhetliga färger än vad laman har och ofta föredras 
de ljusare färgerna eftersom användningsområdet för alpackan främst är som ullproducent (de Lamo, 
2011). Andra användningsområden för alpacka är hobby/sällskapsdjur och de används även som 
terapidjur (Bornstein & de Verdier, 2010). Alpacka är ett betande djur som tillbringar en stor del av 
dygnet med att äta, idissla och vila. De har samma sociala organisation som andra lamadjur 
innehållande en hingst, flera ston och deras föl (de Lamo, 2011). 
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Figur 2. Alpacka (Vicugna pacos) av rasen huacaya. 

 
2.4 Beteenden och behov 
Djur som lever i fångenskap bör ha en bra djurvälfärd och ska kunna uppvisa sina naturliga 
beteenden. En bra måttstock för en bra djurvälfärd är ”De Fem Friheterna”: frihet från svält och törst, 
frihet från obehag och smärta, frihet från skador och sjukdomar, frihet från rädsla och nöd och frihet 
att utveckla ett naturligt beteende och uppfylla sina naturliga behov. För att förbättra välfärden för 
djur som lever i fångenskap är miljöberikning ett bra medel för att öka djurens beteendemångfald, 
minska onormala beteenden, öka de naturliga beteendena och för att utnyttja djurens omgivning på 
ett positivt sätt. Det finns olika sätt att berika miljön, t.ex. genom att skapa möjlighet för djuren att 
ha sociala kontakter med andra djur, öka inhägnadens storlek och tillsätta t.ex. träd, buskar, sly och 
olika tillbehör i hägnet. Det går även att skapa olika sysselsättningar för djuren både psykologiska 
och fysiska, t.ex. hitta sin egen mat eller fysiskt motion (Young, 2003). Det är viktigt att studera 
beteenden hos djur som lever i fångenskap för att kunna upptäcka potentiella oönskade, onaturliga 
eller stereotypa beteenden som djuren kan uppvisa. Det är även viktigt att se om djuren har möjlighet 
att uppvisar sina naturliga beteenden (Swaisgood & Shepherdson, 2005). 
 
Lamadjur är utpräglade flockdjur och den sociala kontakten med andra artfränder är väldigt viktigt, 
djur som blir socialt isolerade blir väldigt stressade och kan uppleva akutstress (Pollard, 1995). Det 
är därmed viktigt att inte isolera djuren från flocken. Lamadjur tillbringar en stor del av dygnet med 
att äta, laman föredrar att beta långa grässtrån och äta blad, buskar och sly, alpackan betar helst gräs 
och örter (de Lamo, 2011). Lamadjur kan beta korta grässtrån och deras läppar är delade så de kan 
individuellt röra läpparna och undersöka och välja vilka strån de vill äta. Lamadjuren bör få hö året 
om och på sommaren äter de mest bete, fodret kan kompletteras med vitaminer, proteiner, mineraler. 
Det är viktigt att alla djuren ryms att äta samtidigt utan stress eller konflikter med varandra. 
Lamadjur drar sällan ut sin tunga och kan därmed inte slicka, de slickar inte på sitt föl, sig själv eller 
på ett saltblock. Lamadjur har speciella toalettställen där alla gör sina behov och lamor och alpackor 
gillar att rulla sig på marken, speciellt på sand om de har tillgång till det. Lamadjur kommunicerar 
med varandra genom kroppsspråk och med olika hummande läten. Det är känt att lamadjur spottar, 
men det är inte saliv de spottar utan de kräks, de kan kasta upp maginnehållet på den de är irriterade 
på, oftast en annan individ vid matdags. De kan även ”spotta” på människor om de känner sig riktigt 
hotade. Hantering av lama och alpacka måste ske på ett mjukt och positivt sätt och det är bra att 
vänja de vid hantering eftersom de lätt kan bli stressade, det är bättre att ha djuret i en mindre box 
än att binda upp dem eftersom lamadjur är flyktdjur och kan drabbas av panik. Ullen måste klippas 
en gång per år och även klorna klipps då och då (Fowler, 2010). Lama och alpacka hålls ofta som 
utegångsdjur dvs. djuren är ute året om och behöver inget stall, istället bör det finnas tillgång till en 
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ligghall som skyddar mot vind och regn, ligghallen bör innehålla tre skyddande väggar och ett tak 
enligt 1 kap. 36 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om 
djurhållning inom lantbruket m.m., saknr L 100. 
 
2.5 Djurskyddslagstiftning 
Det finns ett ökat intresse för lamor och alpackor i Sverige, men det finns inga artspecifika 
detaljföreskrifter gällande djurskydd för exotiska djur som lama och alpacka. Lamadjuren omfattas 
av de generella kraven i djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539) och i 
10 kap. 10, 11 och 12 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:92) om djurhållning i 
djurparker m.m., saknr L 108 finns skrivet några detaljer för domesticerade former av kameldjur. 
Lamadjuren används som hobby/sällskapsdjur, i 4 kap. 1-26 §§ Djurskyddsmyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning 
m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby, omtryckt i DFS 2005:8, därefter senast ändrad genom 
SJVFS 2008:31, saknr L 80 finns skrivet gemensamma bestämmelser för hållande av olika djurarter. 
1 kap. 1-39 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning 
inom lantbruket m.m., saknr L 100 står det om olika bestämmelser för stallklimat, ligghall, 
utegångsdjur, mått, betesmarker och rastgårdar. 

 
 
3. Material och metod 
 
3.1 Litteraturstudie 

Vetenskapliga artiklar söktes från databaserna Google Scholar, Google och Pubmed, sökorden som 
användes var; Lama glama, Vicugna pacos, llama, alpaca, camelids, south american camelids, 
camelids behavior, environmental enrichment. För att få något att jämföra med och tips på 
miljöberikning har jag via mejl frågat några av de svenska djurparkerna om hur de tar hand om sina 
lamadjur. Exempel på frågor som ställdes var; hur djurens hage ser ut, hur de berikar djurens miljö 
vilken mat de får? 

 
3.2 Fältstudie 

En beteendestudie genomfördes hos Mickelbogård, en gård belägen i Mickelträsk 4 mil norr om 
Umeå. På gården finns en minidjurpark med olika arter; lama, alpacka kameler, nanduer, grisar 
ponnyer mm. Gårdens lamaflock består av tre stycken individer av rasen qara; en hingst, ett sto och 
deras fjolårs föl. Alpackaflocken består av rasen huacaya, innehållande en hingst, fyra ston och ett 
föl. Lamaflocken har ett hägn som är ca 3000 m2 stor belägen på en åker med betesmark och en 
damm, de har en ligghall med tre väggar och ett tak och halm som liggunderlag. Alpackornas hägn 
har en storlek på ca 2500 m2 med betesmark och en ligghall med fyra väggar med två ingångar och 
tak och halm som liggunderlag. Lamorna och alpackorna hade tillgång till saltsten inne i ligghallen 
och de utfodrades två gånger per dag, på morgonen mellan kl. 9-8 och på eftermiddag mellan kl. 16-
17. De utfodrades med hö, krossat korn och kraftfoder i form av pellets, de hade tillgång till hö året 
runt och de fick vatten i en vattenhink av plast. Lamornas och alpackornas beteenden studerades i 
april år 2014, studien genomfördes i fem dagar (den 15/4, 23/4, 25/4, 28/4 och 29/4). Djuren 
observerades i 6 timmar per dag mellan kl. 08-14. Varje art observerades i tre timmar; 1,5 timme på 
förmiddag och 1,5 timme på eftermiddag, sammanlagd observerades djuren i ca 30 h. Lamorna och 
alpackornas hade separat hägn och djuren observerades turvis, t.ex. observerades lamorna 1,5 timme 
på förmiddag och sedan alpackorna 1,5 timme, nästa dag var det omvänt. Beteenden som lamorna 
och alpackorna uppvisade antecknades ner och hur många minuter beteendet varade och antal 
gånger beteendet förekom. Efter beteendestudien skickades en förslagslista till gårdens ägare över 
miljöberikningar och åtgärder så att ändringar som är aktuella kan åtgärdas. 
 
Tabeller och stapeldiagram genomfördes i Excel programmet och beteendestudiens data har 
analyserats i Output 2, IMB SPSS statistics 22. Skillnaden mellan medelvärden har jämförts med 
hjälp av en envägs variansanalys, ANOVA (Analysis of Variance) och efter analysen genomfördes en 
Tukey post-hoc test och en F -och P värde räknades fram, det finns signifikanta skillnader mellan 
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individer med en 95 % säkerhet om P-värdet är under 0,050. 

 
4 Resultat 
 
Beteendestudien visar att de vanligast förekommande beteenden hos lama och alpacka är att äta hö 
och att vila (tabell 1), detta överensstämmer bra med tidigare studier av lamadjur som visar att de 
tillbringar till största delen av dagen med att äta och vila (de Lamo, 2011). Beteendet beta (375 min; 
13,8%) (tid i min och tid omvandlat i procent) och vistas i ligghallen (8,1 %) var ofta förekommande 
hos lama. Alpackornas beteende som förekom ofta var att idissla (16 %) Hos lama var beteendet 
idissla inte så vanlig som den borde vara, det var endast (7,3 %). Beteenden som var mindre 
förekommande hos arten lama var att rulla i marken (0,06 %) och bråka med varandra (0,13 %) för 
alpackorna var beteendena bita på grenar och bita på staketen mindre förekommande (tabell 1). 
Resultaten visar signifikanta skillnader i beteenden mellan förmiddag och eftermiddag. För lama 
förekom signifikanta skillnader i beteendet äta kraftfoder mellan förmiddag och eftermiddag (4,33 
± 1,585; 0,13 ± 0,133) (medel ± SE) de åt mer kraftfoder på förmiddag och nästan inget på 
eftermiddagen (tabell 2). Denna skillnad bekräftades med en envägs- ANOVA (F= 6,97; p=0,013). 
Det fanns även en signifikant skillnad mellan förmiddag och eftermiddag (0,43 ± 0,188; 0) i 
beteendet dricka vatten, beteendet förekom endast på förmiddag och inget på eftermiddag denna 
skillnad var signifikant (F=5,30; p=0,029) (tabell 2). De signifikanta skillnaderna i beteenden mellan 
förmiddag och eftermiddag styrdes helt av hanarnas beteenden, honans beteende var oförändrat 
över dagen. 
 
Tabell 1. Tabellen visar beteenden som laman och alpackan uppvisade och den sammanlagda tiden (min) hur länge 
beteendet varade och tiden omvandlat till procent. 

Beteende (Lama) Tid 
(min) 

% Beteende 
(Alpacka) 

Tid 
(min) 

% 

Äta hö 677 25,00 % Äta hö 1901 42,00 % 

Ligga/vila 600 22,20% Ligga/vila 1173 26,00 % 

Beta 375 13,80% Idissla 719 16,00 % 

Ligghall 220 8,16 % Äta snö 167 3,70 % 

Titta/stå 205 7,59 % Titta/stå 131 3,00 % 

Idissla 198 7,33 % Gå 127 2,80 % 

Gå 175 6,48 % Beta 83,5 1,80 % 

Äta kraftfoder 67 2,48 % Äta kraftfoder 64,5 1,40 % 

Stå 59 2,18 % Ligghall 34,5 0,76 % 

Bita på staketen 34 1,25 % Stå 27 0,60 % 

Bita på grenar 22 0,81 % Diar 16,5 0,36 % 

Kissa/bajsa 16 0,59 % Kissa/bajsa 15,5 0,34 % 

Springa 10 0,37 % Lukta på marken 9 0,20 % 

Klia sig på staketen 9 0,33 % Dricka vatten 6,5 0,14 % 

Leka 8,5 0,31 % Rulla sig på marken 6,5 0,14 % 

Dricka vatten 6,5 0,24 % Springa 6,5 0,14 % 

Smaka på lukter 6 0,22 % Bråka med varandra 6 0,13 % 

Lukta på marken 6 0,22 % Klia sig på staketen 3,5 0,08 % 

Bråka med varandra 3,5 0,13 % Smaka på lukter 1 0,02 % 

Rulla sig på marken 1,5 0,06 % Bita på staketen 0,5 0,01 % 

   Bita på grenar 0,5 0,01 % 

 

För alpacka förekom beteendet äta kraftfoder oftare på förmiddag än på eftermiddag (tabell 2 och 
figur 3), denna skillnad var signifikant och bekräftades med en envägs- ANOVA (F=10,841; p=0,002). 
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Beteendet vila förekom oftare på eftermiddag än på förmiddag (tabell 2 och figur 3) och skillnaden 
var signifikant (F=6,963; p=0,011). Alpackornas beteende springa var inte vanligt förekommande, 
beteendet förekom oftare på förmiddag än på eftermiddag (tabell 2)(F=8,80; p=0,005). Även 
beteendet stå förekom oftare på förmiddag än på eftermiddag (tabell 2) och skillnaden var 
signifikant (F=4,33; p=0,043). Signifikanta skillnader påvisades även mellan förmiddag och 
eftermiddag för beteendet vistas inne i ligghallen, beteendet förekom inte alls på förmiddag utan 
endast på eftermiddag (0;1,68), djuren var endast korta stunder i ligghallen där de oftast vilade eller 
rullade sig i hö. Beteendet rulla sig på marken/hö förekom heller inte på förmiddag utan endast på 
eftermiddag (0; 0,28). Djuren idisslar en stor del av dagen och det fanns signifikanta skillnader 
mellan förmiddag och eftermiddag, denna skillnad bekräftades med en envägs-ANOVA (F=4,538; 
p=0,038). Beteendet var vanligt förekommande på förmiddag då djuren även åt hö och mindre 
förekommande på eftermiddag (tabell 2 och figur 3). Beteendet titta/stå förekom oftare på 
förmiddag och mer sällan på eftermiddag (tabell 2 och figur 3), en efterföljande envägs-ANOVA 
bekräftade att skillnaden var signifikant (F=8,710; p=0,005). Signifikanta skillnader i beteenden 
mellan förmiddag och eftermiddag styrdes helt av honorna, hanen visade inga signifikanta skillnader 
mellan förmiddag och eftermiddag i sina beteenden.  
 
Tabell 2. Tabellen visar signifikanta skillnader i beteenden mellan förmiddag/eftermiddag för alpacka och lama. 
Tabellen visar medelvärden (min) och Std. Error (SE). F -och P värden för Envägs-ANOVA visas i tabellen, om P-värdet 
är under 0,050 finns det signifikanta skillnader mellan individer med en 95 % säkerhet. 

Beteende 
(alpacka) 

Medelvärde (fm/em) SE (fm/em) F p 

Äta kraftfoder 2,54/0,04 0,896/0,050 10,841 0,002 

Vila 16,88/30,04 2,950/4,021 6,963 0,011 

Springa 0,24/o,02 0,056/0,025 8,800 0,005 

Stå 0,96/0,12 0,486/0,082 4,338 0,043 

Ligghall 0/1,38 0/0,766 0 0 

Rulla 0/0,26 0/0,152 0 0 

Idissla 18,48/10,28 2,932/3,207 4,538 0,038 

Titta/stå 4,32/3,04 1,279/0,425 8,710 0,005 

Beteende (lama) Medelvärde (fm/em) SE (fm/em) F p 

Äta kraftfoder 4,33/0,13 0,13/0,133 6,97 0,013 

Dricka vatten 0,43/o 0,188/0 5,30 0,029 

 
4.1 Intervju med andra djurparker 
Genom frågor via mejl har en intervju genomförs med andra djurparker i Sverige som äger lamor 
och alpackor. Två djurparker svarade på frågorna; Parken zoo i Eskilstuna och Ystad djurpark. 

 
4.1.2 Parken zoo 
Parken zoo har alpackor i sin djurpark, storleken på inhägnaden är 12 000 m2 respektive 5 500 m2. 
Alpackorna delar sitt hägn med andra arter såsom får, getter och minihästar. Foder som de får är 
kraftfoder, Fiol eko krav, lucern pellets samt vitaminer och mineraler. De får hö, hösilage samt sly 
och bete och även frukt- eller grönsaksbitar. De berikar alpackornas miljö genom att de får umgås 
med andra djur och de har även en damm i sitt hägn där de kan bada och även sandgropar där de 
kan sandbada. I ett av hägnet träffar de mycket besökare men har alltid möjligheten att gå undan 
och vara ifred. Som berikning brukar de gå med djuren i grimma runt om i parken och de får träffa 
andra djur och hälsa på besökare. 
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4.1.3 Ystad djurpark 
Ystad djurpark har både lamor och alpackor. Lamornas inhägnad är 8000 m2 stor med naturligt 
kuperad äng med en damm och en vindskydd. De delar sitt hägn med nandu och kapybara. Foder 
som de får är kraftfoder och ensilage och bete. Alpacka har ett hägn som är mellan 3000-4000 m2 
stor och de delar sitt hägn med angoraget. Foder som de får är kraftfoder, hösilage och bete. Som 
miljöberikning har de sluttande gräsmark med stockar, träd, buskar etc. 
 

 
 
Figur 3. Signifikanta skillnader i beteenden mellan förmiddag och eftermiddag för arten alpacka. Figuren visar 
beteendena vila, idissla, äta kraftfoder och titta/stå och deras medelvärden (min). 

 
 

5. Diskussion 
 
5.1 Beteendeskillnader mellan fm/em - och könen 
Under beteendestudien uppvisade arterna lama och alpacka en mängd beteenden (tabell 1). 
Lamadjur tillbringar en stor del av dagen med att äta, vila och idissla (de Lamo, 2011) och detta 
bekräftades här då lamorna och alpackorna åt, vilade och idisslade en stor del av tiden (tabell 1). 
Lamadjur är idisslare och idisslar största delen av dagen (de Lamo 2011), resultaten visade en 
avvikelse hos lama som visade en låg siffra för beteendet idissla (tabell 1). Vid en jämförelse mellan 
arterna hade alpackan en högre siffra som var mer normal och antydde på att de idisslade en längre 
tid (tabell 1). En anledning till denna skillnad kan vara att lamorna ibland var långt borta och att de 
då var svårt att se deras beteenden ordentlig, de vilade oftast på längre håll och när de vilar är det 
vanligt att de också även idisslar. Djuren uppvisade även en del ”oönskade beteenden”. T.ex. hade 
alpackorna beteendet att äta snö (tabell 1), beteendet kan tyda på att de har brist på tillgång till vatten 
och de äter snö för att släcka törsten. Lamorna hade ett beteende att bita på staketen (tabell 1), en 
orsak till beteendet kan vara att lamor har ett behov att bita på bark och liknande. Staketen var nog 
en ersättning för brist på något naturligt att tugga på. Beteenden som inte uppvisades var att djuren 
slickar på saltstenen trots att de hade en saltsten inne i ligghallen, men det kan förklaras av att 
lamadjur inte kan slicka (Fowler, 2010). 
 
Resultaten visade signifikanta skillnader i olika beteenden mellan förmiddag och eftermiddag. Det 
förekom även skillnader mellan arterna lama och alpacka, lama hade endast två beteenden med 
signifikanta skillnader mellan förmiddag och eftermiddag jämfört med alpackan som hade åtta 
(tabell 2). Dessa skillnader kan bero på olikheter mellan arterna och även av djurantalet, alpackorna 
var fler än lamorna, ju fler antal djur desto fler beteenden kan förekomma mellan djuren vilket gör 
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att skillnader kan bli lättare att hitta. Resultaten visade att lama hade signifikanta skillnader mellan 
förmiddag och eftermiddag i två beteenden; äta kraftfoder och dricka vatten (tabell 2), 
beteendeskillnaden styrdes av hanarna. Jag tror att beteendeskillnaderna orsakades endast av den 
vuxna hanen och inte av fjolårs föl, fölet var ännu inte könsmogen och höll oftast ihop med honan 
och imiterade vanligen honans beteenden, medan hanen oftast var för sig själv. Hanens beteende 
repertoar skilde sig från de andra, bl.a. var hanen mer vaksam och höll en noggrannare koll på 
området och han ”smakade på lukter” dvs. luktade på kissfläckar för att få reda på när honan är i 
brunst, detta beteende förekom inte hos de andra lamorna. Lamor och alpackornas foder 
kompletteras med kraftfoder, vitaminer, mineraler och proteiner (Fowler, 2010). I gården serverades 
kraftfoder på morgonen, det syns i resultaten som visade att djuren åt mer kraftfoder på förmiddag 
än på eftermiddag (tabell 2). Det jag såg var att djuren åt mer på förmiddag, det kan bero på att de 
fick kraftfoder och hö på morgonen men även på grund av att de var mer aktiva under förmiddag och 
förbrukar därmed mer energi, på eftermiddag vilade de mest och behövde inte äta lika mycket (tabell 
1). Det är viktigt att djuren alltid har tillgång till rent och färskt vatten, resultaten visade att lamorna 
drack vatten endast på förmiddag och inget alls på eftermiddag (tabell 2). Det kan bero på att djuren 
åt mycket mat, både hö och kraftfoder under förmiddag och det gjorde dem törstiga och därmed 
förbrukade mycket vatten. En annan orsak kan vara att det inte hade tillgång till vatten under 
eftermiddagen då jag såg att vattnet ibland tog slut eller vattenhinken vältes och de kunde bli utan 
vatten längre stunder. 
 
Alpackaflocken består av fyra honor och en hane och resultaten visade att honorna hade signifikanta 
skillnader i förmiddag och eftermiddag i flera beteenden (tabell 2), skillnaderna i beteenden styrdes 
av honorna. Vid studie av flocken visade sig att hanen och honorna oftast hade samma beteenden 
och hanens beteenden skilde sig inte så mycket från honornas beteenden förutom genom att 
hanen ”smakade på lukter”(tabell 1). Skillnaden kan bero på att honorna var fler i antal och därmed 
samlade in mer data så att skillnader därmed blir lättare att hitta. Resultaten visar att alpackorna 
hade signifikanta skillnaden mellan förmiddag och eftermiddag i åtta beteenden (tabell 2). 
Alpackorna hade som laman också skillnader när de åt kraftfoder, de åt mer kraftfoder på förmiddag 
(tabell 2 och figur 3), orsaken är densamma som för lamorna, djuren åt på förmiddag eftersom de då 
fick kraftfoder serverad. Alpackornas beteende vila och idissla var vanligt förekommande (tabell 1) 
och djuren tillbringade en stor del av dygnet med att vila och idissla sin mat (de Lamo, 2011). Djuren 
vilade och idisslade oftare på eftermiddag än på förmiddag (tabell 2 och figur 3), det kan bero på att 
de har ätit mycket på förmiddag och sedan vilar de på eftermiddag för att idissla och smälta maten. 
Alpackorna hade en ligghall, men det var inte så ofta det var där inne, resultaten visade att de endast 
var där på eftermiddag (tabell 2). De var i ligghallen främst för att vila och gå undan när det blåste 
kraftigt, men de gick även dit för att rulla sig i höet, orsaken att de var där på förmiddag kan vara att 
efter dem ätit gick de dit för att vila. 
 
5.2 Förslag på miljöberikningar och förbättringar 
Lamadjur är relativt lättskötta djur, de är nöjda när de har tillgång till hö året runt och har möjlighet 
att beta i hagen under sommaren. Lamadjur är flockdjur och det viktigaste är att umgås med andra 
artfränder och att socialt integrera med varandra (Pollard, 1995). De är nyfikna av sin natur och trivs 
när de har möjlighet att hålla uppsikt över omgivningen, lamorna och alpackorna i djurparken får 
stimulans när deras hägn är belägna i närheten av andra djur och när besökare kommer och tittade 
på dem. För att berika miljön för lamadjuren är det bra om hägnets storlek är så stor som möjligt 
och att den är belägen på ett område med varierande terräng och vegetation, det går även bra att 
tillsätta stora stockar, träd och vegetation t.ex. buskar och sly till hägnet. Alpackor betar mestadels 
gräs medan laman utöver gräs även äter på buskar, sly och barkar på träd, de har därmed ett behov 
att bita på buskar och liknande (de Lamo, 2011). Lamadjur har ett beteende att sandbada dvs. rulla 
sig i sand (Fowler, 2010). Till hägnet är det bra att lägga ut sandhögar där djuren kan sandbada i och 
på sommaren kan istället för halm tillsätta sand till ligghallen eftersom sand har en nedkylande effekt 
som hjälper djuren att hålla nere kroppstemperaturen under varma sommardagar. På djurparken 
fick lamorna och alpackorna kraftfoder från plastbunkar, det uppstod ibland konflikter mellan 
individer då alla åt samtidigt (tabell 1). Det är bättre att strö kraftfodret på marken då får de leta efter 
maten och samtidigt får en aktivitet att göra. Åtgärder som jag föreslog vid foder och vatten var att 
istället för saltsten ha saltet i löst form eftersom lamadjur inte kan slicka (Fowler, 2010). Lamorna 
och alpackorna fick sitt hö i en låg höhäck, hos lamorna uppstod det inga konflikter när de åt hö men 
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hos alpackorna kunde det bli trångt när alla åt samtidigt och det uppstod ibland irritation mellan 
individerna (tabell 1). Eftersom alpackaflocken nyligen fick ett nytt föl och flocken blev större, är det 
bättre att ge höet i två högar bredvid varandra så att alla ryms att äta utan konflikter. Lamorna och 
alpackorna fick sitt vatten från en plasthink, vattnet tog ibland slut och djuren kunde ibland välta 
vattenhinken och de blev därmed utan vatten en längre stund. Det är viktigt att djuren alltid har 
tillgång till rent och färskt vatten enligt 3§ första stycket i Djurskyddslag (1988:534). Alpackor och 
lamor gillar inte att dricka smutsigt vatten utan det ska vara rent och färskt, lamadjur ogillar även 
att dricka kallt vatten, på vintern får vattnet inte frysa eller bli för kallt för då kan de vägra att dricka 
vattnet (Fowler, 2010). Jag rekommenderade en vattenkopp/hink med flottör, vattnet förblir alltid 
färskt och tar inte slut och det finns vattenkoppar/hinkar som är färdigisolerade som håller vattnet 
ljummet under vintern. Om vattenkopp/hink med flottör inte var en möjlighet att skaffa 
rekommenderade jag istället en större och stadigare hink som går att isolera själv till vintern, men 
då måste vattnet bytas ut ofta så att vattnet håller sig färsk. 
 
Lamorna och alpackorna uppvisade en repertoar av olika beteenden (tabell 1.), de åt och vilade 
mycket vilket är naturligt för dessa arter och tyder på att de mår bra. Lamadjuren är flockdjur och är 
nöjda när de får umgås med sina artfränder, djuren lever i flockar och alla i flocken höll oftast ihop 
och utförde beteenden tillsammans, vilket tyder på ett bra social samspel i flocken. De kunde ibland 
bråka med varandra vid matdags vilket tyder på stress vid matningen, men det kan enkelt åtgärdas 
med att ge alla ett större utrymme att äta på. 
 

5.3 Slutsatser 
Efter beteendestudien av lamor och alpackor visade resultaten att djuren mår bra och trivs i 
djurparken, djuren uppvisade inga onormala eller stereotypa beteenden, de hade bra matlust och 
uppvisade sina naturliga beteenden vilket tyder på att de mår bra och att djurparken har en bra 
djurhållning. Från resultaten av beteendestudien gick det att se att vissa beteenden var mer 
förekommande på förmiddag och andra mer på eftermiddag och att det förekom skillnader mellan 
honor och hanar och även inom arterna. Lamas beteendeskillnader mellan förmiddag och 
eftermiddag styrdes endast av hanarna och de fanns signifikanta skillnader mellan förmiddag och 
eftermiddag i beteendena dricka vatten och äta pellets, lamorna drack endast vatten på förmiddag 
och åt också mer pellets på förmiddag (tabell 2). Alpackornas beteendeskillnader styrdes av honorna 
och de hade flera beteenden med signifikanta skillnader mellan förmiddag och eftermiddag, bl.a. 
idisslade de mer på förmiddag och vilade mer på eftermiddagen (tabell 1). Miljöberikningar som 
föreslogs åt djurparken var att tillsätta stora stockar, träd och vegetation som till exempel buskar och 
sly till hagen och även att lägga ut sandhögar där djuren kan sandbada. 
 
Jag kontaktade flera djurparken som har lama och alpacka och det var två som svarade på mina 
frågor, Parken zoo och Ystad djurpark, de är betydligt större djurparken än Mickelbogårds djurpark 
som är i mindre skala. Den information som djurparkerna gav mig om miljöberikningar gav mig 
ingen större nytta eftersom jag hade redan hittat informationen från andra källor, men det var bra 
att få veta hur andra djurparker sköter om sina lamadjur och vilka miljöberikningar de använder sig 
av och hur det fungerar i verkligheten. 
 
Djurlagstiftningen är inte tillräcklig, det saknas artspecifika detaljföreskrifter om lamadjur. 
Detaljföreskrifter är en bra vägledning för att kunna uppfylla lamadjurens behov och för att uppnå 
en bra djurvälfärd. Dessa regler är inte tillräckliga för lamor och alpackor eftersom det som står är 
gemensamma bestämmelser för alla arter men det borde finnas artspecifika detaljföreskrifter för 
lamor och alpackor som förklarar mer ingående deras behov, utrymmeskrav, foder och bete. 
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