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Hva er en parasitt? = En snylter

Utvendige parasitter
• Flått
• Fluelarver 
• Lus – gir sjelden problemer

Innvendige parasitter 
• Rundorm 
• Koksidier
• Store leverikter 
• Bendelorm – gir sjelden sjukdom
• Lungeorm – gir sjelden sjukdom



Livssyklus og smitte (innvendige parasitter)

3

• Voksne parasitter lever i sauen, egg i sauens avføring

• Eggene klekker og utvikler seg til larver som sauen får i seg 
med beitegraset

Dette betyr at:

• De fleste innvendige parasittene smitter kun på beite 

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

• Variasjon mellom år pga. værforhold

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

Bunntekst

Illustrasjon: Ida Skaar

Livssyklus



Tiltak mot innvendige parasitter
Omfatter behandling med parasittmidler OG forebyggende tiltak

PARASITTEN:

Resistens 
• Overlever standard dose parasittmiddel
• Arvelig egenskap hos parasitten
• Jo hyppigere behandling, jo raskere utvikles 

resistens
• Resistens hos rundorm 

• Stort problem i mange land

Mål: Finne balansen slik at vi oppnår god helse, velferd 
og produksjon, men bremser resistensutviklingen. 



Lam
• Rundorm og koksidier har størst betydning for lam i første beitesesong
• Diaré, avmagring, redusert tilvekst 

Voksne - utvikler gradvis immunitet/motstandskraft
• Tilstander som gjør sauene mindre motstandsdyktige

• Annen sykdom
• Ernæring/ tynne sauer
• Tida rundt lamming

• Noen parasitter er også en utfordring for voksne dyr
• Haemonchus og store leverikter: bleike, tynne, 

pose under haka. 

Parasittens betydning for sauen
Hvilke dyr trenger behandling?



Avføringsprøver

• Godt hjelpemiddel for å vurdere 
behandlingsbehov (særlig rundorm)

• 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.



Prøveinnsamling til parasitt-prosjekt 2022
- NMBU veterinærhøgskolen i samarbeid med Animalia

For å delta: 
• Ta prøver av 10 tilfeldige søyer (april-mai)

• Ta prøver av 10 tilfeldige lam (aug-sept)

Hvorfor bli med?
• Du får svar på eggtelling (2 samleprøver av søyer & 2 av lam)

• God anledning til å sjekke parasittbelastningen i din flokk

• Bidrar til viktig kunnskap om utbredelse av parasitter og resistens

• Gratis! ☺

• Vi sender utstyr og fraktetikett til de som vil delta

Formål: 

Undersøke forekomst av mage-tarm parasitter, særlig Haemonchus contortus

Undersøke forekomst av resistens (mot Panacur, Curaverm, Valbazen)

Send e-post til Maiken Gravdal 
ved interesse: 
maiken.gravdal@nmbu.no



Forebygging
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God beitebruk reduserer oppformeringen av parasitter i 
beitene (smittepresset)

• God beitekvalitet 

• Beiteskifter (innmark)

• Slått eller beitepussing etter hver beiteperiode

• Vekselbeiting eller sambeiting med storfe eller hest 

• Pløying fjerner mye av smitten

Motstandsdyktige dyr  

• God fôring

• Oppfølging av sjuke og tynne dyr

Vurder hva som er mulig i ditt 
driftsopplegg. 



Behandling med parasittmidler

Kjernebehandling 

• Behandling mot rundorm (ormkur) 

• Nødvendig i de fleste sauebesetninger for å 

unngå sjukdom og nedsatt produksjon

Tilleggsbehandling 

• Ved problemer/sjukdom pga. ulike parasitter

• Vurder behov i samråd med veterinær ut fra symptomer, prøvetaking og andre forhold 

• Behandling og andre tiltak avhenger av hvilken parasitt som gir sjukdom



Medisin  
✓ Riktig parasittmiddel (hvilke parasitter 

skal behandles?)
✓ Lagre parasittmidlene etter anvisningen 

på pakken
✓ Holdbarhetsdato

Inngiving
✓ Enden på doseringspistolen 

bak på tunga

Parasittmidler mot rundorm 
✓ Hvit gruppe: Panacur®, Valbazen®, 

Curaverm® 
✓ I deres område brukes Levacur®

istedenfor Ivomec®, Ivermax®
✓ Veksle mellom gruppene med noen års 

mellomrom 

Dose (mengde)
✓ Unngå underdosering
✓ Dosere etter de tyngste i

hver gruppe (OBS - søyer)
✓ Levacur® - gruppevekt 

Behandling med 
parasittmidler 

Foto: Atle Domke

Foto: Atle Domke



Kjernebehandling
Høst
• Livdyr før paring (etter innsett/frost ved utegang)
• Dette vil redusere utsmittingen av beitene neste vår 

(«spring rise»)
• Noen behandler rundt lamming i stedet. Levacur® 

har dårlig effekt mot larver i dvale.

Vår
• Lam ved slipp i utmark/sommerbeite (3-5 uker etter 

utslipp)

• Voksne: Som regel ikke behov for behandling 

• Vurder enkeltdyr som er sjuke, spesielt tynne o.l.

• Besetninger som behandler søyene ved slipp i utmark 
bør ta avføringsprøver for å sjekke om det er nødvendig

• Bruke penger i beitelaget på prøvetaking? 



Haemonchus contortus
(blodsugende løpeorm)
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• Opprinnelig en tropisk parasitt. Stort problem med resistens i mange 
land.

• Lavlandsbeiter på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet

• Suger blod, kan gi alvorlig sjukdom hos søyer om våren (evt. sommer) og 
lam sensommer/høst

• Overlever ikke vinteren på beite i Norge i mengder av betydning

• Overvintrer i sauen - mange av larvene som tas opp i beitesesongen går i dvale

• Nedsatt immunitet hos søyer om våren

• Vår -> oppvåkning av larver i dvale som suger blod

• Bleike, utrivelige, pose under haka, dødelighet 

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

• Lite melk. Dårlig tilvekst

Haemonchus contortus (blodsugende løpeorm)



Haemonchus contortus (blodsugende løpeorm) 

Diagnose

• Avføringsprøver

• Søyer rundt lamming

• Lam i august

- For å skille haemonchus fra andre rundormegg så 
kreves det en spesiell fargemetode. Dette anbefales 
ved mistanke, samt med høye strongylide-eggtall
(> 2000 epg)

• Obduksjon – sjekk løpen

• Blekt kadaver,

• Fortykkede løpeslimhinne med knuter

• Mørkt innhold i løpe/tarm, 

• Bevegelige ormer ( 2-3 cm, rødstripet)



Erfaringer fra deres område

• En del besetninger med problemer

• Mest hos søyer vår og sommer

• Melkefeber-problematikk. Haemonchus funnet ved obduksjon.
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• Kontakt veterinær og lag en plan

• Ved høyt smittepress kan det være nødvendig å behandle søyer før utslipp om våren 
(enkeltdyr eller alle, 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.

• Hva er riktig behandlingstidspunkt? 

• Blir behandling etter innsett for seint? Parasittmidler har dårligere effekt på larver i dvale.

• Per nå er strategien i området å behandle når søyene får symptomer om våren. 

Haemonchus contortus (blodsugende løpeorm)

Behandling



21

• Erfaring fra utlandet og Norge - enkeltdyr med dårlig immunitet? 

• Forslag: Registrering av dyr med symptomer (ørenr, tidspunkt, antall lam m.m.)

• Hanne lager skjema

• Over år –> avdekke evt. mønstre og bidra til bedre behandlingsopplegg

Behandling



Forebygging

• God fôring. Nok proteiner i fôrrasjonen. Mineraler?

• Beitebruk innmark 

• Lang vår- og høstbeiteperiode hjemme

• Smitte som overlever fra vår til høst?

• Hard beiting

• Er det mulig å gjøre tiltak?



Store leverikter



Klimaendringer og store leverikter

• Varmt og fuktig vær gir generelt 
større parasittbelastning 

• Enkelte snyltere dukker opp på nye 
steder i landet. 

• Værforandringer har ført til at den 
store leverikten de senere årene er 
blitt et økende problem i flere land 
bl.a. Sverige og Storbritannia, også 
i områder som ikke tidligere hadde 
slike problemer. 



Store leverikter
• Fuktige beiter. Nedbør (varme).

• Mellomvert - damsnegl i vanndammer o.l.

• Voksne ikter lever i gallegangene, der de produserer egg som skilles ut med sauens avføring.

• Hos mange arter (storfe, hjortevilt)

• Ofte mest ikter hos voksne søyer

• Ikke aldersimmunitet, og de voksne iktene lever i sauen i flere år

• Symptomer ligner Haemonchus

• Larvevandringer gis skader i lever 

• Ofte fra desember og utover

The liver fluke lifecycle (Clive Bennett 
& David Barlow).

Foto: Atle Domke



Forebygging og behandling

Forebygging (ikke så enkelt..)
• Grøfting og drenering 

• Gjerde vekk de mest utsatte områdene. 

Behandling 
• Ved behov ut fra symptomer, USR slaktedyr, værforhold. 

• Ofte behandles bare voksne dyr (høst)

• Valbazen® (virkestoff: albendazol) har kun effekt på voksne ikter fra ca. 10 uker etter smitteopptak. 

• Distocur ® (virkestoff: oksyklozanid) har også kun effekt på voksne leverikter, virker ikke på rundorm. 

• Fasinex® (virkestoff: triclabendazol) har effekt mot ikter i alle livsstadier, fra ca. 1-2 uker etter smitteopptak. Virker ikke 
på rundorm.

• Dette preparatet må veterinæren søke legemiddelverket om å få bruke.



Koksidier



Koksidier

Diaré hos lam, ofte 2-3 uker etter utslipp 

• Koksidier/rundormen N. Battus? Avføringsprøve

Behandling av lam (Baycoxine®, Baycox®, Chanox®) 

• Best effekt etter smitteopptak (i ferd med å utvikle 
immunitet), men før sjukdom utvikles 

• En uke (puljevis) etter utslipp på vårbeite 

• Ved utslipp (dag 0): 

• Ofte for tidlig i forhold til smitteopptak og utvikling av immunitet

• Anbefales kun ved sjukdom rundt utslipp (lenge inne/tett golv)

• OBS – hygiene: Rent og tørt, nok strø, fôrkrybber hevet fra bakken

Resistens hos koksidier (sau) i Norge

• Verifisert i forsøk (Odden et al. 2018)

• Sau - første land i verden

• Per i dag ingen alternative medikamenter



Vurdering av behandlingsbehov

Hvordan vurdere behov? 

• Vurdere hvilke lam som er mest utsatt, og 
smittepresset på beitet

Eksempel
Lam med god motstandskraft: 
Friske, god tilvekst (nok melk)
Tidlig utslipp er gunstig.

Beiter med lavt smittepress:
Nypløyd 
Vårbeitet ble ikke brukt til sau i fjor (vår)
Aldersinndeling (eldste/ yngste) på vårbeitene
Små besetninger
Lav dyretetthet på vårbeitene

Mye behandling pga. intensiv vårbeitebruk

• «Vente og se»? Utfordrende ved utmarksbeiting. 
Vanligvis oppstår sjukdom 2-4 uker etter utslipp.

• Ikke sjukdom, jevnlig behandling: La noen lam gå 
ubehandlet? Behandle annethvert år? 

• Vurder behandling av utsatte grupper som store kull, små 
lam/lite melk, kopplam 



Flått



Flått

• Skogflått kan overføre bakterien Anaplasma phagocytophilum, som 
gir sjodogg

• Økende problem

• Varmt og fuktig klima

• Hjortevilt

• Gjengroing 

• Symptomer

• Vanligvis lam 

• Feber og nedsatt allmenntilstand.

• Utsatt for følgeinfeksjoner som blodforgiftning, ledd- og lungebetennelser

• Værlam kan ha nedsatt fruktbarhet en stund etter feberperioden



Behandling mot flått 
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• Coopersect®, Bayticol® varer 3-4 uker

• Dysect ® (evt. Crovect® - kort slaktefrist) varer 8-12 uker. Virker også mot fluelarver.

• Lam

• Ved utslipp på flåttbeite

• Evt. gjenta ved slipp i utmark. Vurder Dysect® for langvarig beskyttelse.

• Høstbeite ved behov

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

• Voksne dyr 

• Vanligvis ikke nødvendig hvis de har gått på flåttbeiter tidligere

• Av og til kan voksne bli sjuke (ulike bakterie-stammer)

Bunntekst



Fluelarver



Fluelarver 

• Spyfluer som legger egg i ulla

• Sensommer, skogsbeite. Varmt og fuktig vær.

• Dyr med sår og diaré er mest utsatt 

• Noen klipper ulla på bakparten før slipp på skogsbeite

Foto: Lars Terje Nyhus



Behandling 

• Ved behov - midler som beskytter mot spyfluer på lam og voksne

• Problemet er at midlene ofte ikke varer lenge nok 

• Dysect ® varer 8-10 uker (Coopersect®, Bayticol®)

• Clic Extra® varer ca. 19 uker, godkjenningsfritak. 
- Virker ikke mot flått. Ikke beregnet på behandling av angrepne dyr.

- Behandlingsforsøk – erfaringer?

• Behandle angrepne dyr

• Dysect, Coopersect o.l. på det angrepne området

• Avliving ved alvorlige angrep



Oppsummering 
Valg av strategi ut fra:

• Hvor i landet du bor 

• Driftsforhold og beitebruk 

• Dyr: Alder, symptomer/problemer

• Prøvetaking 

Forebyggende tiltak: 

• Beitetiltak for å redusere smittepresset

• Riktig fôring

• Godt stell og oppfølging av syke dyr



Les mer om parasitter på Sauehelsenett og i 
brosjyren Anbefalinger for håndtering av parasitter 
hos sau

Nettbasert oppslagsverk om 
helse og velferd hos sau 
www.animalia.no/sauehelsenett
og
https://www.animalia.no/no/Dyr/sau/brosjyrer/

http://www.animalia.no/sauehelsenett


Lykke til!


