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Hva skjer i 2019?
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Vaksineprosjekter

• munnskurv 

• leddbetennelse (Streptococcus dysgalactiae) 

Mastitt hos søye

Mosjon i drektigheten – fødselsvansker, dødfødte lam m.m.

Brunstmangel hos påsettlam – kartlegge årsaker

Bunntekst

Nettbasert oppslagsverk om helse og 
velferd hos sau 
www.animalia.no/sauehelsenett

http://www.animalia.no/sauehelsenett


Parasitter (snyltere) hos sau

Innvollsparasitter

• indre organer

• rundorm, koksidier og bendelorm
(mage/tarm)

• lungeorm (lunger)

• leverikter (lever)

Utvendige parasitter
• hud og ull

• lus, sauekrabbe

• flått

• fluelarver



Smitte (innvollsparasitter)
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• De fleste innvollsparasitter smitter kun på 
beite (egg/larver i graset)

• Ikke via fôr, luft eller fjøsmiljø

• Sauegjødsel har liten betydning for utsmitting
av beitene

• Område i landet og klima har mye å si for 
hvilke parasitter som kan gi problemer

• Parasittproblemer kan også variere mye
mellom gårdsbruk, avhengig av beitebruk

Bunntekst



• Rundorm og koksidier

- Diaré, avmagring, redusert tilvekst

- Død i alvorlige tilfeller – sjelden
- Lam (første beitesesong) er mest utsatt

• Haemonchus og store leverikter: bleike, tynne, 
pose under haka. 

• Lungeorm: hoste - sjelden

• Lus, sauekrabbe: kløe, uro

Symptomer på parasitter

Foto: Atle Domke



Avføringsprøver

• Sjukdom, behandlingsbehov

• 5-10 dyr

• Avføring fra endetarmen 

• Sendes i tett boks, pose el.l. Klem ut luft 
for å hindre at larvene klekker.

• Sendes mandag - onsdag 

- Hvis prøvene tas ut i slutten av uka kan de 
oppbevares i kjøleskap til sending mandag 
neste uke.   Parasittpakken

Utstyr til prøvetaking av 5 dyr.
Bestilles fra Veterinærinstituttet.



Parasittbehandling



Resistens 
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Parasitter som er resistente (motstandsdyktige) mot parasittmidlene 
som brukes til behandling

• Stort problem i mange land, særlig når det gjelder rundorm 

• Økende problem i Norge (rundorm, koksidier)

Bunntekst



Riktig bruk av parasittmidler
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• Unngå unødvendig behandling

• Behandling mot rundorm: Veksle mellom hvit (Panacur®, Valbazen®, Curaverm®) 
og blank (Ivomec®, Ivermax®, Dectomax® - injeksjon) gruppe med 2-3 års 
mellomrom

• Parasittmiddelet skal lagres etter bruksanvisningen. Følg holdbarhetsdato, og 
unngå lagring i frost, høye temperaturer eller direkte sollys. 

• Sjekk at doseringspistolen virker og at den gir rett mengde

• Unngå underdosering - doseres etter de tyngste dyrene i hver gruppe

• Inngiving - enden på doseringspistolen skal bak på tunga (godt bak i munnen)

Foto: Atle Domke Foto: Atle Domke Foto: Atle Domke



Høst 
Behandling mot rundorm (ormkur)
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• Livdyr behandles etter innsett (utegang: frost), og før paringa 
starter

• Parasittmidler: Panacur®, Valbazen®, Curaverm®, Ivomec®, 
Ivermax®



Høst 
Behandling mot utvendige parasitter 
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• Klipping er en fin anledning til å se etter utvendige parasitter, hvis en 
mistenker dette ut fra kløe og uro. 

• Behandling av hele flokken etter klipping hvis lus eller sauekrabbe påvises. 
Ved kraftige luseangrep bør behandlingen gjentas etter 2-3 uker.

• Parasittmidler: Coopersect®, Bayticol®. På huden mellom skulderblad/ryggen. 
Skill ulla for god hudkontakt.



Vår 
Behandling mot rundorm
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• Lam behandles ved slipp i utmark

• Innmarksbeite hele sommeren: 3-5 uker etter utslipp. Vurder beiteskifte i 
forbindelse med behandlingen. 

• Helårs utegang/villsau: Behandling i forbindelse med at flokken samles for 
klipping og slipp på sommerbeite.

• Voksne dyr skal i utgangspunktet ikke behandles

• Unntaket er enkeltdyr som er spesielt tynne, sjuke eller har symptomer på 
parasitter.

• Besetninger som pleier å behandle søyene ved slipp i utmarka bør ta 
avføringsprøver for å sjekke om behandlingen er nødvendig.

Bunntekst



Vår
Behandling mot koksidiose

Diaré 2-3 uker etter beiteslipp 

Ofte på vårbeiter som har blitt brukt 2-3 år 
eller mer til sau.

Baycox® - kun lam

• 7-(9) dager etter utslipp

eller

• Ved utslipp (Dag 0) – OBS, lammene bør være minst 
2-3 uker gamle

God hygiene inne, nok melk og tidlig utslipp.

Forskningsprosjekt - ny kunnskap om koksidiose. 
Nye anbefalinger våren 2019.



Sommer
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Kun behandling ved parasittproblemer - avføringsprøver

• OBS Diaré kan også skyldes overgang til kraftig beite

Bunntekst



Beitebruk 



Beitebruk
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God beitebruk reduserer oppformeringen av 
parasitter i beitene (smittepresset):

• Dyretetthet/nok gras

• Beiteskifter (innmark)

• Slått og beitepussing fjerner mye av 
smitten

• Veksling mellom beiting og slått 

• Beitepussing etter beiting 

• Pløying vil i stor grad fjerne parasittene i 
beitet

• Vekselbeiting eller sambeiting med storfe 
eller hest er gunstig



Vår 
• Hvis sauene går ute om vinteren bør en skifte beite før lamming

• Vinterbeitet kan i stedet brukes som sommerbeite. Da har beitet fått gjenvekst og 
smittepresset er redusert

• Beiteskifte ved lang vårbeiteperiode, ofte nødvendig med beiteskifte etter 2-3 
uker.

• Unngå å slippe ut kopplammene på et beite som sauene har smittet ned i forkant

• Ved sjukdom på vårbeite bør ikke dette beitet brukes som vårbeite neste år. Kan 
brukes til slått eller sommerbeite. 



Beitetiltak ved parasittproblemer på vårbeite

• N. battus og koksidier overvintrer i beitet

• Ved sjukdom på vårbeite bør ikke dette beitet brukes som vårbeite neste år. Kan 
brukes til slått eller sommerbeite. 

• OBS hvis slike beiter må brukes neste år. Vurder behandling mot N. battus 2 uker 
etter utslipp.

• Samlingsplasser (f.eks. rundt fjøsen) vil ofte ha mye smitte – evt. gjerde vekk ved 
sjukdomsproblemer 



• Saltsteinene blir en samlingsplass 
for dyra - parasitter 

• Plassering 

• I områder med lite gras, så langt det lar 
seg gjøre

• Flere steiner -> mindre smittepress  

• Skifte plassering jevnlig 
- samme sted år etter år -> økt smittepress

Sommer (utmark)- plassering av saltstein



Høst (innmark)
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• Beiteskifte ved lang høstbeiteperiode

• Ved parasittproblemer
- Slaktelam på beitene med lavest smittepress (slåttarealer)
- Søyer på beitene med mest smitte (de har god immunitet)

Bunntekst



Spesielle parasittproblemer



24

• Lavlandsbeiter på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet

• Innmarksbeite hele sesongen eller lang vår- og høstbeiteperiode på innmark

• Suger blod, kan gi alvorlig sjukdom hos søyer om våren (nedsatt 
immunitet rundt lamming) og lam sensommer/høst

• Bleike, utrivelige, dårlig tilvekst, dødelighet 

• Gir vanligvis ikke diaré. Ofte mørk/fast avføring.

Haemonchus contortus (blodsugende løpeorm)
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• Overvintrer ikke i beitet. Smitte fra søyene om våren. 

• Behandling mot rundorm etter innsett hindrer vanligvis sjukdom hos søyene og 
beskytter i stor grad beitet / lamma

• Ved høyt smittepress kan det være nødvendig å behandle søyer før utslipp om 
våren (avføringsprøver rundt lamming – høye eggtall), og lam i august (ved sjukdom 
hos lam). 

• Behandlingsfrekvensen kan vanligvis reduseres når en har fått ned smittepresset og 
dyra har fått tilbake normal motstandskraft.

• Enkeltdyr med dårlig immunitet?

Haemonchus contortus (blodsugende løpeorm)

Behandling



Flått 
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• Coopersect®, Bayticol® varer 3-4 uker

• Dysect ® varer 8-12 uker. Virker også mot fluelarver.

• Lam ved utslipp på flåttbeite, evt. gjenta ved slipp i utmark. Vurder 
Dysect® ved behov for langvarig beskyttelse.

• Værlam som skal brukes i avl, og går på flåttbeiter på 
sensommer/høst

• Voksne dyr - behandling er kun aktuelt ved innkjøp av dyr fra 
områder uten flått

Bunntekst



Fluelarver
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https://www.animalia.no/no/Dyr/sauehelsenett/sjukdommer/hud-
og-ull/fluelarver-myiasis/

Bunntekst

https://www.animalia.no/no/Dyr/sauehelsenett/sjukdommer/hud-og-ull/fluelarver-myiasis/


Store leverikter

Fuktige beiter ved kysten i Sør-Norge 

Behandling i innefôringsperioden for å redusere 
smitteutskillingen fra sauene 

Sjukdom før nyttår

• Behandle livdyr med Fasinex® (godkjenningsfritak) 

• Fra 2 uker etter innsett. Utegang - f.eks. ved paring 

• OBS! Lang slaktefrist på Fasinex

Sjukdom etter nyttår

• Kan også bruke Valbazen® (dosering mot ikter)

• Valbazen virker kun på voksne ikter (fra ca. 2 mnd
etter larveopptak). Skal ikke brukes i paringa eller 
første drektighetsmåned.



Beitetiltak – vurder hva som er mulig 

• Fôringsplasser plasseres i et godt drenert område
• Ikke bruke (særlig siste halvdel av beitesesongen) eller gjerde 

vekk de verste områdene

• Grøfting og drenering av våte områder (innmark)
• Slaktedyr bør ikke gå på risikobeiter om høsten pga. lang 

slaktefrist ved bruk av Fasinex®



Parasitter hos sau - oppsummering
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God fôring og godt stell

Riktig bruk av parasittmidler - riktig 
oppbevaring, dosering og inngiving

Gjennomtenkt beitebruk

• Nok gras

• Beiteskifter

• Veksling mellom beiting og slått 

• Plassering av saltstein

• Hvis mulig: Vekselbeiting eller 
sambeiting med storfe eller hest


