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Karantän

När du köper nya djur till 
din besättning är det inte 
bara fåret eller fåren du 
betalar för. Det följer med 
en massa andra levande 
varelser också.

T
rots att många artiklar i de se-
naste numren av Fårskötsel 
har beskrivit smittskydd i olika 
former handlar en stor del av 

de samtal fårhälsoveterinärerna får om för-
frågningar om hur man ska kontrollera och 
minska risken för sjukdomar vid inköp av 
djur, vid resor, vid vallningsprov, vid sam-
beten både med får och andra djurslag, och 
många andra situationer där man kan tänka 
sig att fåren kan utsättas för någon smitta. 
Eftersom jag är till åren kommen minns jag 
väl den tid när man ansåg att det var bra 
att hålla djuren i kontakt med andra besätt-
ningar. Då skulle de utsättas för fler smitt-
ämnen och därmed få en bättre immunitet. 
När de smittades av något skulle de inte bli 
så sjuka. Då var baggringar och sambeten 
vanliga. Blev ett djur sjukt tog man hem ve-
terinär. Produktionen blev som den blev.

Idag är läget annorlunda. Besättningar-
na är större, produktionen är mer målinrik-
tad och att ta hem veterinär för ett enstaka 
sjukt djur anses inte lönsamt. Det satsas 
mer på att förhindra att djuret blir sjukt. 
Nya smittämnen och sjukdomar diagnos-
tiseras. Fotröta, blåtunga, Maedi-Visna och 
parasiter med resistens mot avmasknings-
medel. Flera undersökningar har visat att 
ett lägre smittryck ger en högre produktion. 

Nackdelen med att djuren inte utsätts för så 
många olika smittor som tidigare får dock 
till följd att när de väl utsätts för en ny smit-
ta är de känsligare, och sjukdomarna slår 
hårdare. Och med de större besättningarna 
drabbas fler individer. Därför är karantän 
idag en mycket viktig del av fårhållningens 
smittskydd. Inga nya djur ska tas in i besätt-
ningen utan att de under en tid hålls under 
observation och eventuella provtagningar 
och åtgärder utförs.

Säljarbesättningen 
Men först gäller det att kontrollera hälso-
läget i den besättning man köper djuret 
från. Djurägarintyg på observerad eller 
inte observerad hälta (blankett finns på 
fårhälsovårdens hemsida www.svdhv.org), 
Maedi-Visnastatus, avmaskningsprogram, 
vaccinationsstatus, smittsamt munskorv, 
juverinflammationer eller andra tecken på 
sjukdomar ska klargöras.

Hur länge i karantän?
Med karantän avses alltså att nyinköpta djur 
inte direkt ska släppas ihop med den egna 
besättningen utan hållas isolerade ett tag. 
Hur lång karantänstiden ska vara är bero-
ende av vad man vill skydda sig mot. Må-
let är att på några veckor få signaler om 
problem som det nya djuret kan föra med 
sig. Fårhälsovården rekommenderar minst 
3, men gärna upp till 6 veckors karantäns-
tid. Då finns en chans att upptäcka smittor 
som smittsamt munskorv (orf), smittsamma 
ögoninfektioner och hosta och vidta even-
tuella åtgärder.

För att sådan smitta ska kunna upptäck-
as rekommenderas att man ställer in några 
egna utslagsdjur tillsammans med de/det 
inköpa. Då kan man faktiskt ibland också 
upptäcka en annan sak, nämligen att de 
egna djuren smittar de nyinköpta. Många 
tänker inte på att de egna djuren kan bära på 
smittämnen som de inköpta inte är immu-

na mot. Även 
det är viktig 
information.

Fotbad
För fotrötans 
skull rekom-
menderas fotbad med zinksulfat när djuren 
både tas in och ut ur karantän. Zinksulfat 
kan köpas på Granngården. Blanda 1 del 
(mätt i kilo) zinksulfat med 9 delar vatten 
(mätt i liter). Flera frågor rör om man kan 
byta ut zinksulfaten mot VirkonS. Svaret är 
att det vet vi inte säkert. Fåret ska stå minst 
15-20 minuter i lösningen med i förväg ren-
gjorda klövar. Därefter ska djuret stå torrt 
tills klövarna torkar. 

Även företag som säljer fårproduk-
ter säljer preparat som kan användas mot 
eventuell fotröta. Följ i så fall bruksanvis-
ningen.

Parasiter
Parasitläget kan kontrolleras endera genom 
information från säljarbesättningen eller via 
avföringsprov (fungerar sämre under den 
kalla årstiden då parasiterna gått i dvala och 
inte lägger ägg). Är läget osäkert, avmaska 
i karantänen, och använd då preparat som 
Ivomec, Noromectin eller Dectomax, då 
de har effekt även på resistenta parasiter. 
Kom ihåg att nästan alla parasiter du redan 
har i din besättning har du fått genom in-
köp av djur utan att ha kontrollerat deras 
parasitsmitta eller gjort något åt den. Det 
är onödigt att köpa in nya parasiter. Även 
hudparasiter kan kontrolleras och åtgärdas 
i karantän med något preparat som hälls 
på ryggen. De preparaten är dock odugliga 
mot fotskabb. Misstänker du sådana (ger 
symtom oftast från nedre delen av benen, 
klåda och hoptovning av pälsen) ska du 
kontakta veterinär.

Juver
Om inköp gäller tackor ska juvren kontrol-
leras om det inte gjorts tidigare. Det är onö-
digt att köpa in juverinflammationer som 
lammen sedan kan sprida i besättningen. 
En juverkontroll går till så att man känner 
på de båda juverhalvorna. Under sintid, 
från någon månad efter avvänjning, ska de 
båda juverhalvorna kännas lika. Gör de inte 
det, köp inte djuret, eller om det redan är 
för sent, överväg utslagning.

Vaccinering och blåtunga
Uppgifter om vaccineringsprogram fås från 
säljarbesättningen, och kan i vissa fall kom-
pletteras i karantänen. 

För den i Sverige nya sjukdomen blå-
tunga gäller speciella regler eftersom den 
omfattas av Jordbruksverkets och EU:s epi-

Håll karantänen skild från gårdens övriga djurhållning. Tackor ska aldrig hållas en-
samma i karantän p.g.a. sitt flockbeteende. Ensamhet är mycket stressande för tackor.
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Beställ hos Lantmännen Direkt
telefon: 0771-111 222

Våra produkter ger dig alla möjligheter till en framgångsrik 
produktion. Du laddar med Effekt Lamma till tackorna och 
följer sedan upp med Fårfor Tacka under hela säsongen för 
att toppa med Protect Strong till förstalammare och tackor 
med många lamm. Spurten sätter du in med Fårfor Lamm 
500 till lammen. Och sedan går du i mål som vinnare!

Framgång kräver en strategi
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zootiregler. Här gäller att man bara får köpa 
djur från de områden som inte är spärrade 
av jordbruksverket. Fåren själva kan dock 
inte sprida någon smitta, eftersom det är 
knotten som är smittbärare, inte fåren. Men 
eftersom knotten inte överlever vintern i 
Sverige måste ju viruset finnas någonstans 
under vintern för att sjukdomen ska kunna 
blossa upp igen på våren, som den gjort i 
andra länder. Foster i livmodern när modern 

smittas kan bära på virus när de föds och 
återsmitta knotten, så för inköp av dräktiga 
djur gäller speciella regler. Information om 
dem kan du få från Jordbruksverkets hem-
sida www.sjv.se eller genom att ringa dit på 
036-155000. 

EHEC/VTEC
En sak som alltför få tänker på är EHEC/
VTEC-smitta. Bakterien, som inte ger några 

symtom hos 
fåren, men är 
farlig för män-
niskor - speci-
ellt små barn 
- får man in i 
sin besättning 
genom inköp 
av smittade djur. Speciellt viktigt att ha koll 
på detta är det om man köper mjölkfår för 
egen produktion av opastöriserade mjölk-
produkter. Avföringsprover från det inköpta 
djuret avseende dessa bakterier kan tas i 
karantän, men är inte 100 % tillförlitliga. Det 
är inte alltid bakterien kan påvisas även om 
den finns där.  Så ett litet tips här: EHEC/
VTEC-bakterierna utsöndras mest när djuret 
är stressat, vilket det naturligt blir i samband 
med transport och miljöbyte. 5-6 veckor i 
karantän minskar risken för att köparbesätt-
ningen ska smittas.

Karantän är mer än smittskydd
Men karantänen kan också vara en fördel 
för något som inte har med sjukdomar att 
göra, nämligen foderbytet. Som idisslare har 
fåren magar som är känsliga för foderbyten. 
För att minska risken för magstörningar om 
foderbytet blir drastiskt, tag med lite foder 
från säljarbesättningen och blanda i karan-
tänen in mer och mer av ditt eget foder tills 
det från säljarbesättningen är slut.

Kalle Hammarberg, Fårhälsoveterinär

Baggar i karantän klarar ensamhet bättre än tackor, men för att kontrollera smittsprid-
ning rekommenderas ändå att de får sällskap med några av gårdens utslagsdjur.
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