
Invitasjon til open konferanse

Flåttborne sjukdomar, beiting og naturbruk
Høgskulen i Molde, tysdag 30.11.2010

Konferansen arrangerast
i samarbeid med:

Sauebøndene har store tap, og over tid har utviklinga vore negativ. Tapa på beite er somme 
stadar så høge at næringa er trua. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har arbeidd med desse 
spørsmåla gjennom fleire år, og det er klart at både flåttborne sjukdomar og alveld er viktige 
tapsårsaker. Resultata frå den siste forskinga blir lagt fram på møtet. 

Blir det meir og meir flått rundt oss – eller er dette innbilling? Skuldast dette i så fall  mindre 
beiting og attgroing?  Er hjortestamma for stor, - og kva kan vi eventuelt oppnå ved å felle 
fleire dyr? 

Flåtten kan føre bakteriar som gir sjukdom på både på dyr og menneske, og pasientar som ikkje 
får rett hjelp tidsnok kan få langvarig alvorleg sjukdom.  Dette opnar viktige spørsmål som kon-
feransen prøvar å belyse. Kan vi kontrollere førekomst av flått i naturen?  Kva bør folk flest – og 
ikkje minst primærhelsetenesta – vite om flåttborne sjukdomar?  Kva førehandsreglar bør vi  ta 
for å redusere risiko for å bli smitta av flått? 

Konferansen er arrangert av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, i samarbeid med Møre og 
Romsdal fylkeskommune ,  Mattilsynet og Møre og Romsdal jeger og fiskeforbund.  

Påmelding innan 23.11.2010

Spørsmål om påmeldinga kan rettast til Kjellaug Flusund Finnøy på e-post :  
kjellaug.finnoy@fmmr.no eller telefon 71 25 80 67.

Påmeldinsskjema finn du på www.fmmr.no - vel Kurs og konferansar i toppmenyen.
Konferanseavgifta er 300 kroner, og dekkjer mellom anna lunsj.  Giro blir sendt ut etter påmel-
ding. 

Vel møtt!
 

Molde, 22.10.2010

Anne Berit Løset

Åshild Melkeraaen er fylkesagronom, og jobber hos Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal, landbruksavsdelinga. Hun har utdanning fra   
husdyrlinja ved UMB på Ås, og har jobbet med bl.a. husdyr- og beitebruk 
samt rovviltproblematikk som fagområde i mange år.

ann-kristin tveten er Master of Science (MSc) biotechnology fra 
Høgskolen i Ålesund og Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet 
(NTNU). Hovedoppgave; Genotyping av Clostridium botulinum, ferdigstilt 
ved Forsvarets Forsknings Institutt (FFI) i 2008. Arbeidserfaring fra FFI, 
avdelingsingeniør ved avdeling for medisinsk genetikk RH, og fra 2009 
doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Ålesund/  
Norges Veterinærhøgskole.

Marianne aas halse  arbeider som rådgiver hos Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal, landbruksavdelinga. Mastergrad i naturforvaltning 
fra Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås (UMB), med hovedfag i 
viltforvaltning og husdyrernæring, samt dyrepleierutdanning fra Norges 
Veterinærhøyskole (NVH). Hun har tidligere arbeidet 10 år i Nortura som 
spesialrådgiver på småfe og storfe.

kristin Marie sørheiM - Veterinær og sauebonde, tidlegare dis-
triktssjef i Mattilsynet for Indre Nordmøre, no direktør Bioforsk økologisk. 
Har vore feltarbeidar i beiteprosjektet 2008-2010.

lise Grøva er PhD student og ansatt ved Bioforsk Økologisk på 
Tingvoll. Hun jobber med flåttbåren sjukdom på sau og ser spesielt 
på omfang av tap og forebyggende tiltak i et forskningsrådsprosjekt i 
samarbeid med UMB, NVH og Nofima Marin.

snorre stuen - Har forsket og jobbet med flått og flåttbårne sykdom-
mer i mer enn 20 år, særlig knyttet til bakterien Anaplasma phagocytop-
hilum. Har to doktorgrader  (dr. scient og dr. philos) som omhandler A. 
phagocytophilum infeksjoner hos sau og hjortevilt. Har holdt en rekke 
foredrag om flåttbårne sykdommer her i landet og i utlandet. Er med på 
over 50 internasjonale artikler om flåttbårne infeksjoner, hvorav de aller 
fleste som førsteforfatter. 

ivar Mysterud (f. 22.01.38) er i dag pensjonert forsker i biologi ved 
Biologisk institutt, Universitetet i Oslo, fortsatt aktiv og i fullt arbeid. Han 
har tidligere hatt et bredt engasjement i økologi, natur- og miljøvern og 
arbeidet mye med rovviltforskning og forvaltning, dødsårsaker på vilt 
og husdyr i utmark, populasjonskinetikk, skogbranner, og i mange år 
undervist i menneskets evolusjon og atferdsøkologi. Han har etter 2001 
arbeidet mye med lammesykdommen alveld, i en forlengelse av studier 
med radiosendere for å kartlegge dødsårsaker på lam i Møre og Romsdal 
1999-2001.

dr. Béla P. Bozsik Md Dr. Bózsik, Béla Pál er ungarsk pensjonert 
patolog med mange års erfaring med mikroskopi og serologi for 
påvisning av Lyme Borreliose.  Han var leiar av serologilaboratoriet ved 
‘Johan Bela National Institute of Hygiene’ frå 1980  til 1999.   Bozsik 
tok initiativ til å opprette ein klinikk for LB pasientar (2002), og han er 
forfattar av ‘Rules of Ticks’  (1995),  ‘Advice on Tick Diseases’  (1997) og  
‘Advice for the treated patient’ (2002). Bozsik  har foreslått behand-
lingsopplegg for pasientar med kronisk Lyme Borreliose, og han har 
også patentert metodikk og reagent for å  påvise Lyme Borreliose hos 
seronegative pasientar.  Bozsik og medforfattar Dr.Bratek Zoltán fekk 
i 2010 patent på ein metode for biologisk bekjempelse av flått.  Dette 
arbeidet er den direkte bakgrunnen for at Dr Bela Bozsik er invitert til 
konferansen. 

Bjørnar ytrehus er utdannet dyrlege med doktorgrad i patologi. 
Han arbeider på Seksjon for vilthelse ved Veterinærinstituttet. 
Hovedarbeidsfeltet hans er helseovervåking hos hjortevilt. Innenfor 
dette området jobber han mye med sykdommer som spres med flått og 
insekter – hvilke faktorer som påvirker spredningen av disse, hvordan 
sykdommene påvirker dyra og hvordan de kan smitte fra viltlevende 
dyr til husdyr og mennesker.

reidar Mehl er født i Trondheim i 1937, men vokste opp i 
flåttområdet Stangvik på Nordmøre. Han er cand. real. med hovedfag 
i zoologi og spesialiserte seg på fagområdene skadedyr, parasittiske 
insekter og midd gjennom sitt arbeid ved Universitetet i Oslo, Zoologisk 
Museum (1967-1972) og Nasjonalt folkehelseinstitutt (1973-2007). 
Ved Folkehelseinstituttet fikk han opprettet en egen Avdeling for 
skadedyrkontroll. Mehl har deltatt i en rekke internasjonale spesialkurs 
og fagkonferanser på sitt fagfelt.   
Forskningsfeltet har hovedsakelig vært blodsugende parasitter, deres 
geografiske utbredelse, vertsspesifisitet, bestandsvariasjoner m.m. 
og hvilke sykdommer de overfører til folk og dyr i Norge. Et stort 
antall blodsugende arter som stikkmygg og knott, er studert med 
innsamlinger i hele Norge. Han har bl.a. samlet og kartlagt utbredelsen 
av alle flåttartene vi har her i landet og studert forekomsten av Borrelia 
i skogflåtten ved mikroskopering og ved dyrking av mikroben. Mehl 
har jobbet med insekter og flått i over 40 år og arbeider fortsatt som 
pensjonist ved Forsvarets mikrobiologiske laboratorium bl.a. med flått 
og problemer med sandmygg, Phlebotomus, som overfører parasitten 
Leishmania til soldatene i Afghanistan. 

torMod Bastian BuGGe MeisinGset, fra hjortevilt-kommunen 
Aure på Nordmøre. Mastergrad i naturforvaltning fra Universitetet 
for miljø og biovitenskap på Ås, med hovedfag i vilt- og fiskeforvalt-
ning. Arbeider som rådgiver i naturforvaltning i Møre og Romsdal 
fylkeskommune innenfor temaene viltforvaltning, innlandsfiske og 
vanndirektivet.

knut eirik eliassen, allmennlege i Ås og doktorgradskandidat 
ved seksjon for allmennmedisin, Universitet i Oslo med prosjektet 
”Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis”. Tidligere sekretær for 
”Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten” 
og deltatt i Helsedirektoratets arbeidsgruppe for diagnostikk og 
behandling av borreliose.

svein kvakland er hygieneingeniør i Molde kommune. Han har 
jobba i 17 år med miljøretta helsevern, som i hovedsak består av fore-
byggende helsearbeid og kan sammenlignes med det som tidligere var 
kjent som helserådet. Han er leder i Forum for miljø og helse, en organi-
sasjon som har som mål å styrke det helsefremmende og forbyggende 
miljøarbeidet på lokalt og nasjonalt plan. Privat er Kvakland er aktiv 
friluftsmann, med brett erfaringsgrunnlag når det gjelder flåttbitt.

ottar lonGva, Fylkesjordsjef, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
dr. scient. atle WiBe er forskningssjef ved Bioforsk Økologisk. Denne 
stillingen har han hatt siden 2005. Etter han ble ferdig med studiene i 1997 
har han jobbet som førsteamanuensis ved Høyskolen i Nord-Trøndelag 
(HiNT), forsker ved NTNU og Norsk senter for økologisk landbruk/Bioforsk 
Økologisk. I sitt forskningsarbeid har han hatt fokus på insekter og deres 
relasjoner til vertsorganismer. Tidligere har han blant annet forsket på 
gransnutebillen og malariamygg. Fortiden forsker han i prosjekt som har 
målsetning om å utvikle effektive tiltak mot jordbærsnutebillen. 

olav Bratland, Fylkesordførar i Møre og Romsdal



09:30 Registrering. Kaffi og rundstykke

10:00 Opning 
FylkesordFørar olav Bratland

10:10 Tap av sau på beite
Åshild Melkeraaaen

Det er store tap av sau på beite i Møre og Romsdal, og langt frå alt kan tilskrivast rovdyr. Over tid har utviklinga vore negativ, og i nokre område 
er næringa direkte trua. Lammetapet har i snitt dei siste  åra vore mellom 10-12 %, og tapa har vore store både i og utanfor rovdyrområda. Vi 
må ta alle typar tapsårsakar på alvor, også dei som er relaterte til sjukdom. Møre og Romsdal har vore dela av tilsyns-og beiteprosjektet siden 
2007. Kva veit vi så langt om årsakene til tapa? 

10:25 Alveldforskning på blågrønnbakterier ved Biologisk institutt, UiO
ivar Mysterud

Forskning på lammesykdommen alveld ved Biologisk institutt, UiO har fra 2007-08 fokusert på giftige blågrønnbakterier som en mulig ”missing 
link” i årsaksforholdet. Dette var etter at det ble oppdaget en biofilm i beiteområdene med flere potensielt giftige arter. Kjemiske analyser av 
prøver innsamlet 2008-09 pågår, men har ikke kommet så langt at det kan trekkes noen konklusjon.

11:00 Pause - Kaffi og frukt

11:15 Deteksjon av bakterielle agens i flått fra Møre og Romsdal
ann-kristin tveten

Våren 2010 startet samarbeidsprosjektet mellom FMMR og Dr. grad stipendiat Ann-Kristin Tveten med fokus på risikovurdering av områder 
gjennom analysering av bakterielle agens i flått. Hovedmålet har vært å påvise forekomsten av Borrelia spp. og Anaplasma phagocytophilum i 
flått fra områder hvor sau beiter vha multipleks PCR analyser. Multipleks PCR assayet som har vært brukt i undersøkelsene har blitt utviklet ved 
Høgskolen i Ålesund i forbindelse med analyseprosjektet. Metoden påviser 3 Borrelia sp. og Anaplasma phagocytophilum, samt at den vil gi 
positivt utslag for Borrelia sp. utenfor de 3 artene i fokus.  Det har blitt samlet prøver fra 4 fokusområder; Aure, Tingvoll, Fiksdalen og Isfjorden. 

11:25 Kan vi på forhånd si noe om risiko for smitte i et beite? 
Marianne aas halse

Er smittetrykket forskjellig over tid og over korte avstander? Kan vi på forhånd si hvilke beiter som gir spesielt høy risiko for smitte?  
I beiteforsøket i år har vi samla inn 1250 flått etter en fast forsøksplan, og for hver flått har vi leita etter DNA fra Anaplasma og 3 underarter av 
Borrelia. Flåtten er samla inn som del av ei hovedfagsoppgave ved UMB, og DNA-undersøkelsene er gjort i samarbeid med et doktorgradsarbeid 
ved Høyskolen i Ålesund. Resultatet fra analysene blir holdt opp mot tapsregistreringer gjennom sesongen.

11:45 Forebyggande tiltak mot sjodogg/anaplasmose - har vi nokre råd å gje? 
kristin sørheiM

Beiteprosjektet i Møre og Romsdal har arbeidd med kartlegging av sjukdommen sjodogg på sau og forebyggjande tiltak for å redusere tapa. 
Fleire tiltak har vore prøvt ut, som vaksinasjon mot sekundærinfeksjonar, tidleg eller seint beiteslepp, ekstraordinært tilsynog målretta bruk av 
flåttrepellerande middel. I dette innlegget vil vi oppsummere erfaringane.

12:15 Kan tidlig beiteslipp redusere tap forårsaket av sjodogg i sauenæringa? 
lise Grøva

Sjodogg forårsaker store direkte og indirekte tap i sauenæringa. Det er interessant å se om unge lam, som får råmelk fra mor, kan handtere 
sykdom uten å bli alvorlig syk. Denne passive immuniteten som overføres fra mor til lam gjennom råmelka hjelper lammet til en viss grad å 
handtere infeksjon, inntil lammet selv utvikler immunitet. Smitteforsøk har vist at svært unge lam er relativt resistente mot sjodogg. Det er 
interessant å se om unge lam utsatt for infeksjon i løpet av første leveuke kan handtere sykdom uten å bli alvorlig syk. Råd om slippetid på beite 
i forhold til utvikling av immunitet kan da eventuelt redusere direkte og indirekte tap på grunn av sjodogg.

12:30 Lunsj

13:15 Sjodogg/Anaplasmose – Mer enn en sauesjukdom?
snorre stuen

Anaplasma  phagocytophilum er det mest utbredte vektoroverførte smittestoffet hos dyr her i landet, og den har vært årsak til alvorlig infeksjon 
hos drøvtyggere i flere hundre år. Bakterien kan også forårsake sykdom hos andre arter, bl.a. hos hest, hund og katt. Infeksjonen er utbredt 
hos husdyr og hjortevilt langs kysten av Sør-Norge, men kun få tilfeller hos mennesker er diagnostisert her i landet. Selv om infeksjon med A 
phagocytophilum i hovedsak arter seg som en mild influensaliknende sykdom, kan den ha fatale følger.

13:45 TICKLESS - redusert forekomst av flått og flåttbåren sjukdom gjennom integrerte tiltak
atle WiBe 
Bioforsk Økologisk har sammen med andre forkningsinstitusjoner søkt NFR om midler for et nytt forskningsprosjekt. Dette prosjektet har som 
hovedmål å redusere flåttpopulasjon og forekomst av flåttbåren sjukdom for å sikre et bærekraftig sauehold, god dyrevelferd, og et åpent 
kulturlandskap. Prosjektet vil bli tredelt hvor vi vil studere i) sauens genetiske resistens mot flått og flåttbåren sjukdom, ii) biologisk bekjem-
pelse av slått og iii) økologiske fakturer som innvirker på flåttpopulasjonen. Prosjektet vil bli en videreføring av forskningsarbeidet som Bioforsk 
Økologisk v/stipendiat Lise Grøva allerede har i gangsatt. Det vil bli gitt støtte fra både Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal.

14:00 Biologisk kontroll av flått 
Béla Pál Bózsik

Dr.Bózsik Béla Pál, pathologist, retired, Lyme Borreliosis Foundation, Hungary
Dr.Bratek Zoltán, mycologist, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary

Ticks are dangerous in several directions they have bitten under anaesthetization, they can carry cultivate and harbor different pathogenic 
germs. These blood-sucking mites can directly inject various pathogens causing diseases. Their hidden life, laying thousands of eggs are 
worth’s enough to alert people about them. Beside the personal protection with repellent, vaccination and the awareness campaign in the 
society there is a bad need to reducing the tick’s number and prevent their overpopulation. Their control is more complicated because of the 
hidden life, the chemical insecticides not act selectively, and therefore they were withdrawn from the market and prohibited the use in EU. 
In favorable weather conditions, natural epizootics of entomopathogenic fungi can significantly reduce insect populations. Conidia of ento-
mogenous fungi germinate on the surface of insect cuticle and infect their insect hosts rather by active penetration of the insect cuticle than 
via the host’s digestive tract.  Most entomopathogenic fungi convert to a yeast-like phase in the haemolymph. Penetration of host tissues will 
disrupt host physiology and cause death of insects. 
Ticks were collected from natural tick populations in the Carpathian Basin to be isolating new strains of entomopathogenic fungi. There were 
determined Paecylomyces species many times, some strains of Beauveria bassiana, and Fusarium spp. 
Under optimal conditions, artificial infection leads to almost total mortality in 11 days. Re-isolation from sporodochium of Paecylomyces 
species formed on dead ticks was successful confirming that the Paecylomyces strains used are primary pathogens. It was also effective the 
Beauveria bassiana species. These entomopathogenic fungi decreasing not only the laying activity but sews up with hyphae and destroying 
both tick and eggs. The isolated strains were selected in laboratory and the most pathogenic were cultivated in fermentors to be detecting 
their effect in river meadow. 
Based on the results entomopathogens can be suggested even or especially for organic agricultural activity.

14:30 Spørsmål til innlegga så langt

14:45 Pause - Kaffi og frukt

15:00 Flått - utbredelse - vertsdyr - Borrelia - tiltak for bekjempelse
reidar Mehl

Egne undersøkelser over skogflåttens finnesteder og bestand på Nordvestlandet vil bli gjennomgått. Borrelia-forekomst i flåtten ble også 
undersøkt. Forsøk med flere bekjempningsmetoder vil bli nevnt

15:30 Lyme borreliose - en økologisk sykdom  
Bjørnar ytrehus

Den dramatiske økningen i hjorteviltbestandene blir ofte holdt fram som hovedårsaken til at vi har fått en økning i forekomsten av flåttbårne 
sykdommer hos mennesker. Men – hva er egentlig sammenhengen mellom flått på hjort og sykdom hos mennesker. I dette foredraget går vi 
nærmere inn på den kompliserte økologien til bakterien Borrelia burgdorferi og hvilke faktorer som påvirker risikoen for smitte til og sykdom 
hos folk.

16:00 Kommunal hjorteviltforvaltning i Møre og Romsdal 
torMod MeisinGset

Kommunene skal fastsette mål for forvaltning av hjort, elg og rådyr i sin kommune. Det skal være styrende med tanke på bestandsutvikling. 
Har kommunene gjort dette, og i tilfelle, virker det?

16:30 Pause - Kaffi og kake

16:45 Borreliose og andre flåttbårne sjukdommer - Diagnose og behandling. Er det så vanskelig? 
knut eirik eliassen

Om når du skal tenke på om du er smittet, og hva legen din gjør for å stille diagnosen. 
Behandling, anbefalt og diskutert

17:30 Naturbruk - forebygging mot flåttbitt 
svein kvakland

Naturbruk gir mennesker en stor helsemessig gevinst, men ved bruk av naturen vil det alltid være en viss risiko for å bli bitt av flått. Hva kan vi 
sjølv gjøre for å minske risikoen for bitt, og for at bittet utvikler seg til sykdom?

17:50 Oppsummering og avslutning 
ottar lonGva

1800 Slutt


