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Aktuellt från Fårhälsovården

Motståndskraft, resistens, hos fårets 
inälvsmaskar är ett omfattande och 
växande problem inom lammnä-
ringen. Fårhälsovården och Sveriges 
Lantbruksuniversitet har kartlagt 
resistensläget bland fårens parasiter 
i Sverige. Glädjande nog upphörde 
äggutskiljning efter avmaskning hos så 
gott som alla lamm i 88 av 90 under-
sökta lammgrupper. Vid undersökning 
av maskarnas arvsmassa spårades dock 
ytterligare tecken på resistens hos våra 
”svenska” maskar. 

Lammen växer sämre
Parasitangrepp är ett stort pro-
blem hos får på bete. Framför allt 

inälvsmaskar smittar via gräset och sätter 
ner fårens hälsa och produktion. Djur 
som släpps på bete för första gången är 
de som är mest mottagliga, och alltså de 
som i första hand ska skyddas mot om-
fattande parasitangrepp. Det vanligaste 
symtomet på att lamm har för mycket 
parasiter är nedsatt tillväxt. Bara vid 

Bitte Ljungström packar upp nyinkomna träckprover på Vidilab.

Johan Höglund, professor och parasitolog på SLU har 
varit med att  utreda resistensläget hos de svenska 
parasiterna.

Resultat från resistensprojektet - Fungerar våra avmaskningsmedel?
mer uttalade problem blir djuren 
sjuka, får diarré eller till och med dör.

Parasitkontroll
En rad beteshygieniska strategier an-
vänds för att hålla nere smittrycket, men 
fortfarande är lammnäringen beroende 
av effektiva avmaskningsmedel. När mas-
karna utvecklar resistens mot medlen 
hotas denna situation, och rapporter 
om dålig effekt av avmaskning finns från 
flertalet stora ”fårländer”.

Avmaskningsmedel
Idag finns endast fem avmaskningsme-
del registrerade för användning till får 
i Sverige, samtliga receptbelagda sedan 
hösten 2007. Dessa kan delas in i två 
huvudgrupper, med gemensam verk-
ningsmekanism inom varje grupp. Det 
innebär att om parasiten är resistent mot 
ett preparat så är den oftast resistent mot 
samtliga i den gruppen. 

Axilur®, Valbazen® och Rintal® hör till 
den ena typen av preparat, medan Ivo-
mec® och Dectomax® hör till den andra. 
Internationellt gångbara namn på grup-
perna är 1: bensimidazoler respektive 
2: makrocykliska laktoner. Att utveckla 
nya läkemedel och göra dem tillgängliga 
för marknaden är en lång och dyrbar 
process. Det finns i dagsläget ett fåtal 
uppslag till nya avmaskningsmedel, men 
det lär dröja innan de når användarna.

Forskningsprojekt
Fårhälsovården och Sveriges Lantbruks-
universitet har med ekonomiskt stöd 
från Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, 
genomfört en tvåårig studie. Projektet 
syftade till att kartlägga resistensläget 
bland fårens parasiter i Sverige. Effekten 
av preparat ur båda grupperna, Valbazen® 
ur grupp 1 respektive Ivomec® ur grupp 
2, har studerats i 90 lammgrupper från 
45 fårbesättningar i olika regioner i 
landet. 

Genom träckprovsanalyser kontrol-
lerades parasitstatus i grupperna såväl 
före som drygt en vecka efter avmask-
ning.  Det är då möjligt att avläsa 
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Avmaska vid behov, i rätt tid och med rätt medel.

Tredje larvstadiet av Haemonchus sett i mikroskop.

Resultat från resistensprojektet - Fungerar våra avmaskningsmedel?
effekten av behandling med preparat ur 
respektive huvudgrupp.

Vilka parasiter som förekom i besätt-
ningarna studerades genom att inkubera 
äggen, och efter odling av larverna göra en 
artbestämning av tredje larvstadiet genom 
att studera morfologin i mikroskop. 

Som jämförelse användes också en mo-
lekylär metod för att påvisa DNA från 
stora magmasken, Haemonchus, och på 
så sätt visa om just denna mask fanns i 
besättningarna.

Larvkulturerna användes för ytterli-
gare en molekylär metod där vi kunde 
bestämma frekvensen av en genmuta-
tion som förknippas med resistens mot 
avmaskningsmedel ur grupp 1.

Gott resultat
Glädjande nog upphörde äggutskilj-
ningen efter avmaskning hos så gott 
som alla lamm i 88 av 90 undersökta 
lammgrupper. Endast i två besättningar 
sågs tydliga tecken på resistens hos stora 
magmasken mot bensimidazolen Valba-
zen®. Detta är alltså mycket goda resultat 
jämfört med rapporter från t ex Stor-
britannien. Vid artbestämning konsta-
terades att de två vanligaste släktena var 
Teladorsagia (mellanstora magmasken) 
och Trichostrongylus (bl a lilla mag-
masken). I ca 40 % av besättningarna 
förekom även Haemonchus.

I samtliga fall där DNA från stora mag-
masken påvisades molekylärbiologiskt 
hade också Vidilab noterat den vid mik-
roskopering, alltså en optimal överens-
stämmelse! När det fanns larver kvar även 
efter avmaskning så dominerade Hae-
monchus, vilket betyder att det är denna 
art som förknippas med resistensen.

Orosmoln i maskarnas arvsmassa
Den molekylära metod som påvisade 
en genmutation som är kopplad till 
bensimidazolresistens gav tyvärr utslag i 
fler besättningar än i dem som uppvisade 
resistens genom att endast kontrollera 
äggutskiljningen efter avmaskning. 
Enligt den molekylära metoden fanns 
alltså tecken på resistens trots goda resul-

tat enligt träckprovsundersökningarna i 
ytterligare tre besättningar. Detta har att 
göra med att träckprovsundersökningen 
är mindre känslig; resistens kan döljas 
av det faktum att samma får bär på såväl 
mottagliga som resistenta maskar och 
maskar av olika arter. 

Glöm inte hälsostatus
Inget avmaskningsmedel i världen kan 
kompensera för nedsatt kondition som i 
grunden beror på bristfällig utfodring el-
ler annan, icke parasitorsakad, hälsostör-
ning. Det är alltså viktigt att åtgärda även 
sådana eventuella problem som kan bidra 
till att djuren blivit parasitbemängda.

Goda råd
Träckprov är ett redskap för diagnos av 
gårdens aktuella parasitstatus och kon-
troll av behandlingsresultat. Förutsätt-
ningar för lyckat avmaskningsresultat 
inkluderar vidare:

rätt avmaskningsmedel, d v s god effekt •	
mot de parasiter som ska bekämpas
rätt dosering, d v s alla djur ska ges   •	
tillräcklig mängd/kilo kroppsvikt•	
rätt administrering, d v s lämplig •	
och kalibrerad ingivare och lugn 
hantering av djur 
rätt tidpunkt, d v s i samband med •	
betesbyte eller på stall
rätt djur, d v s djur i för övrigt god •	
kondition (utfodring, övrig hälsa)

Resistensläget i svensk lammnäring är 
alltså i dagsläget mycket bra, men inte helt 
utan orosmoln. Det är följaktligen angelä-
get med fortsatta åtgärder för att minska 
risken för vidare resistensutveckling, och 
att kontinuerligt övervaka resistensläget. 

Katarina Gustavsson och Johan Höglund, 
Fårhälsovården 
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