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Tema 

• Rundorm hos sau 

– Mage og tarm 
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Hva er utfordringen? 

    vår                      sommer                høst                  vinter             

    koksidier 

    rundorm 

    leverikter 



Rundorm hos sau -livssyklus 

50-100.000  
egg per gram 

avføring 

Utvikling avhengig av temperatur og fuktighet 

Opptak 
avhengig av 

dyretetthet og 
mengde larver 

på beite 

10-21 dager 
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Rundorm -overlevelse 

NOEN TÅLER FROST 

NOEN GÅR I DVALE 

SKILLER 
UT MYE 

EGG 

ROBUSTE EGG 

VARIERENDE 
INFEKSJONS

EVNE 



Rundorm –hva skade gjør de? 

• Irritasjon av mage og tarm 

– Sår og blødninger 

– Forstyrrelse av væske-reguleringen 

– Regenerering av tarm-epithel 

• Dårligere fôr-opptak 

• Dårligere fôr-utnyttelse 

• Smitter ut beite og infiserer andre dyr (gjerne de 

unge) 

Diaré 



Smitting av beite 

 

HVEM ER SYNDEREN? 



Smitting av beite 

 

SYNDEREN 



Hva øker mengden rundorm? 

• Høy dyretetthet 

• Manglende beiteveksel 

• Dårlig foring (lite protein) 

• Unge dyr 

• Feil bruk av parasittmidler 

• Rundorm-art 



Behandling mot rundorm 

 



Behandling mot rundorm 



RETT MEDIKAMENT 

• De forskjellige medikamentene har litt ulik 

virkning 

 

 

 

• Må vite hva slags parasitter som det skal 

behandles mot 

• Avføringsprøver? 

Rundorm 

Benzimidazol 

Valbazen 
vet® 

Panacur 
vet® 

Curaverm 
vet® 

Makrosykliske 
lakton 

Ivomec 
vet® 



RETT DOSERING 

Hvordan bestemmes doseringen av parasittmiddelet?  

 Individuell vekt    2.1 % 

 Tyngste dyrs vekt   6.2 % 

 Vekten middels stort dyr 12.2 % 

 Estimerte vekt på øyemål 78.6 % 

 Ingen bestemmelse av dose   0.9 % 

 

 

 Vei   Still inn Kontroller
  

Domke et al 2011 (Worm control practice against gastrointestinal parasites in Norwegian sheep and goat flocks) 
 

FEIL 
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RETT INNGIVNING 



Voksne søyer 



Lam og gimmer 

? Livlam 



Avføringsprøver 

• For å vite om en må behandle må en ta 

avføringsprøver! 



Resistens 



Resistens –verden og Norge 

RISIKO ER… 
• Vekt anslås på øyemål 
• Doseringspistolen sjekkes ikke 
• Høy dyretetthet 
• Hyppig behandling (sau og lam) 
• Behandle for så flytte dyrene 

 

Testet 28 tilfeldige flokker i hele Norge 
 10,5 % var resistente mot benzimidazoler 

 
Testet 32 risiko-flokker 
 31 % var resistente mot benzimidazoler 

Fra Domke et. al 2011 



Resistens –verden og Norge 

31 % var resistente mot benzimidazol 

 

RISIKO ER… 
• Vekt anslås på øyemål 
• Doseringspistolen sjekkes ikke 
• Høy dyretetthet 
• Hyppig behandling (sau og lam) 
• Behandle for så flytte dyrene 

 Fra Domke et. al 2011 



Hvordan sjekke for resistens 

• Behandle + ta avføringsprøve (10 lam som ikke 

er behandlet de siste 5 ukene)      Eggtelling 

• Ta avføringsprøve 14 dager etterpå (de samme 

10 lammene)   Eggtelling 

 

 

• Alternativ: ta avføringsprøve av 10 lam 14 dager 

etter behandling. Erfaringsmessig skal det være 

rundt 0 egg etter behandling. 

Reduksjonen i eggtallet skal være mer enn 95% fra 
første til andre prøven 



OPPSUMMERING 

• Rundormen vil bare overleve –enten i sauen 

eller på beitet 

• Gir dårlig produksjon 

• Effektiv behandling  

– Rett medisin 

– Rett dose 

– Rett inngivning 

• Behandle til rett tid –ta avføringsprøver! 




