
DEN FINLÄNDSKA FÅRGÅRDENS 
PARASITBEKÄMPNING



MAG- OCH TARMPARASITER FÖRSVAGAR 
LAMMETS HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

• Aptiten blir sämre, foderintag och tillväxt försvagas 

• Proteinsyntesen minskar, vilket minskar musklernas 
tillväxt och sänker kvaliteten på slaktkroppen

• Skador på tarmen minskar upptagning av 
näringsämnen och orsakar diarré

• Upptagning av mineraler och spårämnen försämras, 
vilket påverkar utvecklingen av skelettet negativt 
och riskerar att bristsjukdomar uppstår
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Fårnäringen har i Finland blivit klart mer professionell under de senaste åren och 
utvecklingen fortsätter. Gårdar som har fårnäring som huvudsyssla är cirka 650 

och fårgårdar totalt över 1 000. Får syns också mer och mer på beten och i landskaps-
vård. 

Sjukdomar som orsakas av mag- och tarmparasiter är på global nivå den faktor som 
mest påverkar fårnäringens lönsamhet negativt. Utvecklingen i världen har under de 
senaste årtionden visat på ett växande beroende av antiparasitära medel och en oro-
väckande ökning av resistens mot antiparasitära medel, detta även i våra grannländer. 
Samtidigt har man också börjat bättre förstå parasiternas epidemiologi och meka-
nismen bakom uppkomsten av resistens. Det har kommit nya tillvägagångssätt och 
instruktioner för hur man förebygger problem som orsakas av mag- och tarmparasiter 
samt för hur man avmaskar. 

I Finland måste vi fortsätta med arbetet att säkerställa att mag- och tarmparasi-
terna inte försvagar den växande fårnäringens lönsamhet och försämrar djurens väl-
mående. Varje fårgård behöver kunskap om djurens och betens parasitbörda, samt 
parasitsjukdomarnas risk på den egna gården. En regelbundet uppdaterad parasitbe-
kämpningsplan skall ingå i varje gårds hälsovårdsplan. En lyckad parasitbekämpning 
kräver utfodring enligt produktionsskede, bra beteshygien och vid behov, strategisk 
avmaskning vid rätt tidpunkt och rätt givet. 

En misslyckad parasitbekämpning kan kollapsa lönsamheten 
Förstagångsbetande lamm infekteras lätt-
are av mag- och tarmparasiter. Det lönas 
för fårproducenten att koncentrera sig just 
på den här gruppen. Akut parasitinfektion 
orsakar typiskt diarré, som smutsar ner ullen 
runt lammens bakdel. Allvarlig och kraftig 
parasitinfektion kan till och med döda lamm. 
Även mildare former orsakar alltid mins-
kad tillväxt. Om tarmepitelet skadas allvar-
ligt, kan tillväxten till och med avstanna för 
veckor och tiden för att uppnå slaktmognad kan saktas ner med till och med hälften. 
Svagare absorbering av näringsämnen ger också svag och dålig kvalitet på ullen och 
sämre slaktklassificering.

FINLÄNDSKA FÅRGÅRDENS BEKÄMPNING 
AV MAG- OCH TARMPARASITER
Vet. Johanna Rautiainen & VMD Eero Rautiainen
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Vad som åtminstone lönar sig att veta om mag- och tarmparasiters liv
De mag- och tarmparasiter som vanligen konstateras i Finland kan delas in i sugmas-
kar (stora och lilla leverflundran), bandmaskar och rundmaskar (löpmagsmaskar, tunn-
tarmsmaskar och lungmaskar). Hur allvarlig infektion mag- och tarmparasiter orsakar 
beror på hur kraftig smittan är samt fårets näringsstatus och allmänna kondition.

Störst betydelse har rundmaskar, varav de viktigaste är Trichostrongylus spp., Telad-
orsagia (Ostertagia), Nematodirus ja Haemonchus. De här parasiterna har alla en gan-
ska liknande, rak livscykel som inte kräver en mellanvärd. Parasiterna får all sin näring 
från fårets matsmältningskanal. Äggen utsöndras med träcken, men är ännu inte som 
sådan sjukdomsframkallande. De måste först mogna och kläckas till larver, som också 
går igenom flera stadier. Slutligen strävar de infektionsdugliga larverna att nå fåren 
genom att klättra upp på grässtrån. 

För att äggen skall utvecklas till infektionsdugliga larver behövs fukt och värme, 
minst cirka +10 °C. En höjning av temperaturen snabbar på utvecklingen av äggen. 
Som snabbast kan utvecklingsprocessen ta mindre än två veckor. Torka stannar av 
utvecklingen. Äggen klarar köld bra. De infektionsdugliga larverna som väntar på fåren 
på beten, förbrukar sin energi inom några veckor och dör. Brännande solsken och 
solens ultravioletta strålning kan snabba på förstöringen av larverna.  

Mag- och tarmparasitens ägg är så små att man inte kan urskilja dem ur träcken med 
blotta ögat. Man hittar inte heller alltid ägg i laboratorieundersökningar, fastän sjuk-
domssymptomen tyder på parasitangrepp detta eftersom fullvuxna mag- och tarmpa-
rasiter inte konstant utsöndrar ägg.   

Den blodsugande stora magmasken (Haemonchus contortus) kan orsaka allvarlig 
infektion också hos tackor. Den är mycket effektiv på att producera ägg, och dess 
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livscykel skiljer sig från de andra rundmaskarna på två sätt. Den övervintrar i finska för-
hållanden endast i fåret, inte på bete. Dessutom kan den ge allvarliga symptom, typ-
iskt under vårvintern, åt sådana vuxna djur vars immunförsvar är försvagat. Parasitens 
utbredning i Finland känner man inte exakt till, men sjukdomsfall har man konstaterat 
i årtionden. Symptom på infektion hos tackan är trötthet, utmärgling, anemi, svullnad 
under hakan eller till och med död. Obduktion avslöjar vanligtvis förändringar i löp-
magen, där man också kan urskilja parasiterna med blotta ögat. De allmänna princi-
perna för bekämpning av parasiter gäller också i bekämpningen av stora magmasken. 
I särskilda situationer, t.ex. om det förs in djur från utlandet, används flera metoder för 
undersökning av enskilda träckprov.

Trichostrongylus (flera arter) ägg hittar man relativt ofta. Behandling av tackor 
innan betessäsongen kan behövas, för att minska på parasittrycket på bete. I varje fall 
så ska man följa lammens parasitsituation under hela sommaren. Eftersom parasitens 
ägg övervintrar på betet, kan lammen få smittan redan på våren, om de inte får börja 
beta på ett rent bete. 

När man hittar Nematodirus (flera arter) ägg i tackornas träckprov, måste man vara 
beredd på att beten åtminstone för 1–2 år framåt är förorenad med väldigt ihärdiga 
parasitägg. Äggen utvecklas till infektionsdugliga endast i varmt och fuktigt väder, 
alltså inte ens varje sommar. Lammen får diarré inom två veckor efter infektionen. 
Symptomens styrka beror på vilken art av Nematodirus det är. 

Magmaskarna (Teladorsagia, tidigare Ostertagia, flera arter) skadar slemhinnorna i 
lammens löpmage. Minskad tillväxt och diarré konstateras från början på juli, alltså i 
det skede, när parasittrycket på beten har ökat. Däremot kan utbrottet av infektionen 
ske tidigare, om man inte har erbjudit rent bete åt lammen på våren. 

Fårens bandmask (Moniezia expansa) orsakar vanligtvis inga skadliga symptom hos 
djuret. Ett friskt får utvecklar motståndskraft och undgår infektionen helt. Avmaskning 
är onödigt, eftersom det bara stör utvecklingen av motståndskraften. Sektioner av 
parasiten eller till och med hela parasiter kan man se med blotta ögat i träcken, och 
därför lägger man märke till den.

Stora leverflundran (Fasciola hepatica) är i dagsläget ovanlig i Finland, men man 
skall vara uppmärksam när fåren betar på strandbete eller om man importerar djur. 
Parasiten kräver en snäcka av Lymnae släkten som mellanvärd. Djur som är kroniskt 
sjuka magrar och man kan se svullnad under hakan.  På slakterierna ser man parasiten 
i gallgångarna och vävnadsskador som de har orsakat. Om en eventuell avmaskning 
och dess tidpunkt måste man noggrant fundera tillsammans med veterinären. 

Infektion orsakad av lilla leverflundran (Dicrocoelium dendriticum) konstaterar 
man vanligtvis först på slakteriet, där man hamnar att kassera något förändrade lev-
rar. Parasitens inverkan på lammens tillväxt anses som måttligt liten. Äggen bevaras 
en lång tid i omgivningen, och dess livscykel kräver mellanvärdar (snäcka och myra). 
Äggen hittas inte lätt i analys av träcken. Avmaskning används endast i undantagsfall. 
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Ägg av strongylider hittas oftast i träckprov av tackor, men inte ens större mängder 
kan direkt kopplas ihop till symptom hos lamm. Parasitens livscykel är väldigt ovanlig 
och komplicerad; masken kan producera infektionsdugliga larver också utanför värd-
djuret. Fåren kan också bli infekterad till exempel via huden i klövspalten.  Infektions-
risken hos lamm ökar när djurtätheten på gården stiger och den allmänna hygienen 
försvagas i fårhuset eller på beten. 

Stora lungmasken (Dictyocaulus filaria) orsakar kraftigast symptom på hösten. 
Typiska symptom är att flera får hostar och riklig slemutsöndring. I Finland är de vikti-
gaste sjukdomsspridare tackor, i vars kropp där parasiter som har stannat av i larvske-
det aktiveras på grund av stress. Analys av träckprov kräver odling av larver. Under-
sökning av prov från slakteri är också möjligt

Koccidier är en stor grupp encelliga parasiter som 
hör till Eimeria släktet och som förökar sig i tarm-
epitelen. Det vill säga, de hör inte till de egentliga 
tarmparasiterna, alltså Nematodirer. Ägg av kocci-
dier hittas vanligtvis hos tackor och nästan av varje 
lamm som är under ett år. Bara en del av koccidierna 
orsakar sjukdom. Typiskt insjuknar lamm som är 4–8 
veckor gamla i kraftig diarré. Källan till infektionen är 
vanligtvis områden som är förorenad med koccidier 
oocystor, till exempel rastgård, gyttjigt betesområde, 
eller område i fårhuset som är fuktig och nedsmutsad 
med avföring. För att fastställa diagnos krävs oftast 
en obduktion av kadaver vid Livsmedelsverket.

Bete spelar roll!     
Parasiternas ägg lyckas i regel övervintra på bete. Mängden ägg och infektionsdugliga 
larver ökar från år till år, om man inte har paus i betande eller plöjer och förnyar vallen. 
En för tät djurmängd sett till betets bärförmåga ökar ytterligare parasitbördan.

Bete som betades till sist på hösten skall aldrig användas som första bete på våren, 
speciellt inte till unga djur. I värsta fall utsätts djuren som är i ett väldigt känsligt skede 
för en massiv mängd infektionsdugliga larver, som i vårsolen har utvecklats av över-
vintrande parasiters ägg. Från sådana här beten är det bäst att skörda ensilage eller 
hö, och släppa får först på återväxten.

Det lönas att byta bete i tid. Speciellt i slutet av sommaren minskar betets produk-
tion kraftigt. Om man lämnar får på nedtrampat eller för kort nerbetat bete, hamnar 
de att äta närmare marken och närmare sin egen avföring. Båda ökar risken för att 
infektionsdugliga larver skall hamna i fårens matsmältningskanal. Också regnigt väder 
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ökar risken, eftersom infektionsdugliga parasiter då sprider sig till att större område. 
Man kan minska på riskerna genom att öka på betesarealen och genom att erbjuda 
extra foder på betet. Bara med tanke på parasiternas livscykel skall samma betesfålla 
inte betas mer än 3–4 veckor. 

Parasitinfektion på ett mångårigt naturbete blir nödvändigtvis inte ett problem. Till 
dessa beten använder man vuxna djur, som redan har utvecklat motståndskraft mot 
mag- och tarmparasiter. Dessutom är naturbetesområden ofta stora och djuren kan 
också använda löv som sin föda, varpå hela områdets betestryck och parasitbörda 
hålls på låga nivåer.

Områden som är våta året runt skall stängslas ut från betet. Värme och fukt tillsam-
mans snabbar märkbart upp parasitäggens utveckling till infektionsdugliga larver. I 
fuktig miljö är det också lättare för larverna att sprida sig till ett större område. Speci-
ellt våtmark vid strandbete kan vara en risk för infektion av stora leverflundran, om det 
i omgivningen finns mellanvärdar (snäckor) som parasiten kräver.

Fårgårdens parasitbekämpnings ABC: Gör så här
Att ta årliga träckprov av tackor är viktigt. Vi har genom åren sett att till och med var 
femte gård behöver avmaska på våren. Svaren från lammens uppföljningsprov mot-
svarar i allmänhet förutsättningarna; ju bättre betespraxis och betesrotation, desto 
mindre parasitägg hittas i träckprov. På basen av vårt material måste mer än var tredje 
fårgård årligen förlita sig på avmaskning av tackor eller lamm, en del gårdar till och 
med upprepade gånger. En snabb ökning av fårmängden på gården och lamm som 
återkommer för ofta på samma bete ökar risken för mag- och tarmparasiter och som 
lätt leder till minskad tillväxt och avmaskning. Situationen fortsätter på samma sätt 
eller blir sämre, tills man börjar göra parasitbekämpningen på lång sikt. En lyckad 
parasitbekämpning består av många delfaktorer:

En karta över beten underlättar uppgörande av en betesplan. © DigitalGlobe/Google
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Regelbundna träckprov
Följ i alla situationer provtagnings rekommendationer, så att provtagningen blir repre-
sentativ och att resultaten beskriver så pålitligt som möjligt den då undersökta djur-
gruppens parasitsituation.

Av tackorna tar man träckprov på våren i april. Då är det lättast att upptäcka de över-
vintrande parasiterna i tackorna. Om det i träckprovet finns rikligt med sjukdomsframkal-
lande parasiter kan man genom att avmaska tackorna minska på antal ägg som utsönd-
ras på bete. Målet är att hålla parasitbördan på betena så låg som möjligt för lammen.

Av betande lamm är det nödvändigt att ta uppföljningsprov, så att inte parasitinfek-
tion från bete går så långt så att diarré bryter ut. Om lammens första bete har blivit betat 
under föregående år, tar man första uppföljningsprov när djuren har betat 3–4 veckor. 

Följande provtagningstidpunkt är cirka en vecka före avvänjning. Det provet tar 
man, eftersom lammens risk att insjukna är stor i och med avvänjningen. Parasitstatu-
sen hos lammen måste man hur som helst undersöka efter mitten på juli. Lammen har 
då också hunnit utsättas för de mag- och tarmparasiter som har utvecklats ur äggen 
som utsöndras från tackorna på våren. Förutom vid de ovannämnda situationerna så 
ska man alltid ta träckprov av lammen om deras tillväxt minskar trots ett bra bete. Om 
eventuell avmaskning avgör veterinären på basen av träckprovsresultaten, betes och 
avmasknings historia samt vilka beten som man ämnar beta härnäst.

Om man på grund av mag- och tarmparasiter hamnar att avmaska tackor eller lamm 
på våren eller sommaren, eller om någon grupp har diarré, är rekommendationen att 
man tar ett kontrollprov av tackorna ännu på hösten. Då fokuserar man på att ta prov 
av magra djur.

Parasitbekämpningsplan, betesplan
Parasitbekämpningen avgörs på bete. Om man på gården hamnar att upprepade 
gånger förlita sig på avmaskning av tackor eller lamm så bör parasitbekämpningspla-

BEKÄMPNING AV MAG- OCH TARMPARASITER
Parasitanalys
• En riktad provtagning av 

tackor på våren

• Riktade uppföljningsprov av 
lamm under betesperioden

• Prov för att säkerställa 
effekten av avmaskningen

• Vid behov träckprov av 
tackor på hösten

• Kartläggning och kontrollering av 
infektionsrisk, parasitbekämpningsplan

• En för gården skräddarsydd betesplan

• Utfodring enligt produktionsskede

• Vägningar

• Bra karantänsförfarande 

• Avmaskningar

Planering av parasitbekämpning
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nen kompletteras med en för gården detaljerad skräddarsydd betesplan. Betesplanen 
fungerar som fårproducentens ”tidsschema för bete” och målet med den är att man 
alltid kan erbjuda rena beten åt lammen. Mer om bete längre fram i denna broschyr.

Utfodring enligt produktionsskede
I en rätt planerad utfodring tar man i beaktande djurens behov av energi och protein 
enligt produktionsskede, samt mineraler, vitaminer och spårämnen. Utfodringen stö-
der djurens immunitet och förebygger latenta bristsjukdomar, så som selenbrist. En 
kontrollerad utfodring kräver foderanalyser och utfodringsplan.

Vägningar
Minskad tillväxt orsakad av mag- och tarmparasiter syns i lammens tillväxtkurva redan 
innan diarrésymptom. Under betesperioden skall man väga lammen var tredje vecka. 
Om tillväxten avstannar eller tydligt minskar trots ett bra bete, skall man ta träckprov 
och på basen av resultaten besluta om avmaskning.

Bra karantänpraxis
Med karantän försöker man minimera risken, att det med inköpta djur skall komma nya 
sjukdomsframkallande eller eventuellt resistenta mag- och tarmparasiter till gården.  

När man köper in djur, måste de isoleras från gårdens andra djur i minst 30 dagar. 
Isoleringen påbörjas i en avskild byggnad. Där sköter man djuren med skilda arbets-
redskap och skyddskläder. Till samma byggnad tar man några djur som skall till slakt. 
Djuren i karantän sköter man alltid efter att de andra djuren är skötta.  

Genast i början av isoleringen är rekommendationen att man avmaskar köpta djur 
med bredverkande maskmedel på ordination av veterinär, om de inte har blivit avmas-
kade redan på gården därifrån de såldes. Ett träckprov tas av djuren 7 – 10 dagar efter 
avmaskningen, då skall det inte få finnas parasitägg i träcken. Om man importerar djur, 
är rekommendationen att man tar träckprov också före behandling.

Efter tre veckor i isolering flyttas djuren till ett bete, där de ännu inte får vara i direkt 
kontakt med gårdens andra djur. Betet skall vara ett bete som tidigare har betats, 
absolut inte ett rent bete. 

Efter en vecka på bete är de inköpta djuren färdig att flyttas ihop med resten av 
besättningen. Deras bete skall man helst inte beta mera under samma år. 

Om köpta djur hämtas under den mörka årstiden, då mag- och tarmparasiterna är i 
dvala, skall veterinären planera avmaskningen från fall till fall.

Avmaskning
Avmaskning kan förutom behandling av infektion vara nödvändig för att skydda beten 
och således för att garantera lammens välmående och tillväxt. Rutinmässiga avmask-
ningar skall man inte göra (förutom vid karantän). Antiparasitära medel skall sparas till 
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de situationerna där man kan få bästa utnyttjande och risken för utveckling av resis-
tens är som minst. Avgörande om avmaskningsbehov och uppföljningen av effekten av 
avmaskningen kräver alltid träckprov.
                                                                         
Bra praxis vid avmaskning
• Följ noggrant instruktionerna på medicinförpackningen. Använd bara det mask-

medel som veterinären har ordinerat för ifrågavarande behandling. Byt inte 
maskmedel på eget bevåg. 

• Avmaskningens effekt förbättras, om matsmältningskanalens rörelse blir lång-
sammare genom att man minskar på fårens utfodring under det sista dygnet 
innan avmaskningen. 

• Dosera rätt. Väg det tyngsta djuret i gruppen som skall behandlas, dosera mask-
medlet åt alla djur i gruppen enligt det tyngsta djuret. Avmaska inte lamm som 
är under två månader och som inte är avvanda. Då man avmaskar tackor på 
våren, finns det skäl att lämna en viss andel till exempel 10–20 % obehandlade 
(äldre tackor i bra hull). Den här metoden saktar ner ett möjligt urval av resisten-
ta parasitbestånd på gården. 

• För doseringen av maskmedel används en doseringspistol. För in doseringspi-
stolen i mungipan och bak över tungan utan att skada svalget. Kontrollera att 
doseringspistolen doserar rätt. På det här sättet försäkrar du dig om en rätt, 
säker och ekonomisk dosering.

• Rekommendationer om byte av bete efter avmaskning varierar från fall till fall. 
Följ veterinärens instruktioner.

• Effekten av avmaskningen är möjlig att följa upp med hjälp av träckprov som 
tas före och efter avmaskningen. På detta sätt kan man snabbt upptäcka möjlig 
utveckling av resistens. Följ provtagningsinstruktioner.



Förverkligande av parasitbekämpning på min gård 
- minneslista från sidorna 8–10

Ja Nej

Jag tar träckprov av tackor på våren efter lamningen i april

Jag tar träckprov vid rätt tidpunkt av lamm 2–3 gånger under 
betessäsongen

Jag avmaskar endast på basen av träckprov

Jag avmaskar samma lamm två gånger endast vid undantag

Jag väger betande lamm regelbundet (målet var tredje vecka)

Jag förbättrar försämrad beteshygien med hjälp av betesplan

Inköpta djur är alltid i karantän innan de kommer in till fårhuset
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