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Litt om flåtten 

– Midd - edderkoppdyr

– ca 860 arter i verden

– ca 11 arter flått i Norge, bla:

Ixodes ricinus: 

– Raurævapåte, skaubjønn, skaumann, skogbjørn, tege, hantikk, påte osv

Ixodes trianguliceps: 

– Museflått
Ixodes uriae Ixodes lividus

Argas vespertilionis Fuglefjellflått 

Pinnsvinflått Sangsvaleflått

Hyalomma Dermacentor

Rhipicephalus



Flåttens livssyklus
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http://www.nrk.no/viten/blodfull-flattsex-1.11161136
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Flåttbårne sykdommer:

– Bakterier
– Borrelia: Borrelia burgdorferi ss, Borrelia afzeli, Borrelia garinii, Borrelia valenzia

– Anaplasmose (sjodogg) : Anaplasma phagocytophilum

– Tularemi (harepest): Francisella tularensis

– Bartonella: Bartonella

– Parasitter
– Babesia (blodpiss): Babesia microti

– Virus
– Skogflåttencefalitt: Tick-borne encephalitis-virus (arbovirus/flaviviridae)



Thams-Lyche 1943 og Mehl 1983 

Solveig Jore m.fl. 2011

Har det blitt mer flått? 



Hvorfor har det blitt mer flått?

– Gjengroing av vegetasjon: 

– Gir fuktig og fint miljø for flåtten

– Klimaendringer:

– Kortere/mildere/fuktigere vintre er bra for flåtten

– Flere vertsdyr:

– Økt hjortebestand gir mer flåtten



Flått ‐ Borrelia livssyklus



Blodprøver fra tilsynsprosjektet 2008

Utbredelse av sjodogg følger 
forekomsten av flått



Vegetasjon og flått på sau?
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Det er mer flått på lam  og mer flått i vegetasjon jo 
mer trær på og rundt innmarksbeiter



Vegetasjon og flått på utmarksbeite?

Det ser ut til å være mindre flått der det er sau 
på utmarksbeite



Flåttbåren sjukdom på sau: Sjodogg

Sjodogg:

– Flått (Ixodes ricinus) kan overføre bakterien Anaplasma
phagocytophilum som forårsaker sjukdommen sjodogg (tick-borne 
fever (TBF))

Forårsaker:

– Sjukdom hos lam (voksen er stort sett immune)

– Sjuke 3-7 dager etter smitte

– Høy feber (> 41oC), slap med nedsatt matlyst

– Nedsatt immunforsvar over lang tid

– Sterile værer + abort

– Redusert tilvekst (- 3,4kg? - 1,3 kg?)



Følgesjukdommer:

Nedsatt immunforsvar 
over lang tid kan gi:

- Blodforgiftning
- Leddbetennelser
- Lungebetennelser





Hvordan forebygge sjodogg?

Vegetasjon:

– Redusere antall flått: fjerne kratt og busker, brenne, drenere

Medikament:

– Coopersect® og Bayticol® angis å ha effekt i ca 3-4 uker

– Dysect ® (og Crovect®) som angis å ha ha effekt mot flått i 8- 12 uker

Immunitet hos sau:

– Eldre (voksne) dyr er vanligvis immune.

– Alder på lam ved smitte: 

Mildere sjukdomsforløp når lam smittes tidlig (< 1-2 uker). 

Unngå smitte ved 3-4 ukers alder.

– Rase/genetikk?

Vaksine og stimulering av immunforsvaret til lam

– Pågående prosjekt Anivac + ScandTick Innovation
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Genetikk:
Er overlevelse på beiter med flått arvbart ?

Metode: Norsk kvit sau og sauekontrollen

- Arvbarhet på overlevelse på beiter med flått: 0,22 
(Grøva, L., PhD Theses 2011) 

Noen har genetisk større sjanse for å 
overleve på beiter med flått enn andre.
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Genetikk: 
Er det raseforskjeller i å tåle sjodoggsmitte ?

NKS og gammelnorsk sau (villsau):

Gammelnorsk sau hadde mildere feberrespons + infeksjonsrate, men ikke beskyttet 
mot sjodogg.
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Metode:

flåttelling på lam to ganger om våren

2 værringer

6 gårder

12 beiter

555 lam

78 værer og 283 søyer

10 generasjoners slektskap

Genetikk: 
Er antall flått på lam arvelig?

- Arvbarhet på 0,32 viser at antall flått er arvbart.

Man kan sannsynligvis redusere antall flått 
på lam gjennom avl.
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Tilvekst LAM gård A 2000 - 2009

Vår - høst

Født - høst

Født - vår

Tilvekst
Født – vår

Tilvekst
Vår - høst

Tilvekst
Født - høst

Høstvekt
levendevekt

Snitt i Norge 332 262 283 44,2

Snitt i M&R 338 260 277 44,8

Gård A 276* 154* 194* 33,5*

Genetikk: 
Er tilvekst på beiter med flått arvelig ? 

Noen vokser > 300g/dag
Noen vokser < 100 g/dag

Genetikk ?
Vet ikke …



Metode:

Tilvekst og overlevelse hos lam i områder med og uten flått :

Saukontrolldata

Flåttutbredelse (kommunenivå)

Værer med avkom i ulike miljø

Genotypemiljøsamspill ?

Vet ikke…

Genetikk: 
Er det forskjell på hvordan værer presterer i ulike miljø (med/uten flått)?

(Genotype-miljøsamspill) 



Sensorteknologi (RFF Midt 2016) / Forvaltningsteknologi (RFF Midt og Innlandet 2016-2018) 

29

- å utvikle et system for automatisk sanntidsovervåkning av fysiologiske 
helseindikatorer som skal sikre og forbedre enkeltdyrets helse, velferd og produktivitet. 



Å vurdere om en sensor som måler kroppstemperatur og hjertefrekvens kan 

brukes for tidlig påvisning av sykdom og rovdyrangrep.
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Tingvoll, Grue, Løten, Os, 
Halsa municipalities



SheepBreeds (RFF Midt og Innlandet 2016-2018) :
Bedre økonomi og bærekraft i lammeproduksjonen gjennom utvikling av et 

økonomisk rådgivningsverktøy for optimal og individuell tilpasset valg av rase

1. Rase (spæl og NKS) og miljøsamspill (sjukdom og rovdyr) (Saukontrollen, Rovbase)

2. Flokkadferd: Icelandic leadersheep

3. Økonomisk rådgivingsverktøy: Rase og miljø

For å sikre en etisk og bærekraftig beitenæring er det viktig å ha fokus på robuste dyr som takler miljøet 
de skal leve i.
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StressUll (Landbruksdirektoratet 2016-2017) :
Kortison som velferdsindikator i husdyrproduksjon
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ULL er GULL

4 millioner kg ull
20 % brukt i norsk industri
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Takk!


