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Munnskurv



Munnskurv (ecthyma, orf) 

Skyldes et virus

Kan smitte flere dyrearter

• geit, rein, moskus, menneske m.fl.

Foto: Asle BjørgaasFoto: miljodirektoratet.no



Munnskurv - sau
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Forekomst i Norge
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Andel besetninger med utbrudd av munnskurv i 
lammingsperioden 2012. Basert på svar fra 1245 besetninger i 
Sauekontrollen.

26,2%



Omfang av utbrudd
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Andel av søyene som hadde munnskurv på jur/spener i 322 
besetninger som svarte at de hadde hatt utbrudd av munnskurv i 
lammingsperioden 2012. En forekomst fra 0 til 10% av søyene ble 
rapportert i til sammen 91,1 % av disse besetningene.

Oppgitt mastitt-forekomst: 7,2% (med munnskurv), 6,1% (uten)

Andel lam som var angrepet av munnskurv i 327 besetninger som hadde 
utbrudd i lammingsperioden 2012. En forekomst fra  0 til 10% ble rapportert i 
til sammen 73,7%  av disse besetningene.

Totalt på landsbasis (grovt estimat): 2 mill. lam, 30% av besetningene, 10% 
av lammene, -> 60.000 lam

De fleste har moderate utbrudd, noen har svært alvorlige utbrudd 



Munnskurv

Smittsomt

Kontaktsmitte

• Direkte fra andre dyr

• Fra skorper i fjøs/innredning

Tid fra smitte til symptomer: 2-3 dager - 2 uker

Munnskurv-virus



Symptomer 

Trenger gjennom små sår, gir lokal 

betennelse (røde punkter/områder)

«Blemmer»  skurv/ skorper (vortelignende)

• Lepper, munn, nese, (spiserør)

• (Kjønnsorganer, kronranda)

• Jur (viktig indirekte årsak til jurbetennelse)
– Smerter - manglende tømming av juret

– Sår som gir innfallsport for bakterier

– Vanlig at lam smitter andre søyer når de prøver å stjele melk dersom de ikke får suge hos 

mora pga smerter



Et utbrudd høsten 2013



Varighet og omfang

Etter 2-4 uker vil immunreaksjonen hos lammet/ sauen som 

oftest få bukt med sjukdommen.

Et utbrudd i en flokk varer ofte 6-8 uker

Omfang (få – mange dyr) og alvorlighetsgrad varierer mye

Delvis immunitet de nærmeste 2-3 årene



Overlevelse virus

Viruset kan holde seg smittefarlig i tørre skorper i flere år 

der det er kjølig og mørkt

Smitteevnen går raskere tapt ved fuktighet og høyere 
temperaturer

Kan leve lenge i hus, innredning, strø o.l.

Kan antakeligvis også ha friske smittebærere 



Behandling

Behandling mot virus 

• Ikke mulig

Behandling for å hindre sekundærinfeksjoner

• ”blåspray”, sårsalve, Optima®? o.l.
- desinfiserende og uttørkende midler for å  forebygge bakterieinfeksjoner 

• evt. antibiotika ved følgeinfeksjoner med bakterier

Pass på at dyrene får i seg næring og væske 

Vær oppmerksom på jurbetennelse



Forebygging



Smitteveier og immunitet

- Ulike varianter av virus, MEN

- Samspill virus - dyr- miljø

- Vanskelig å vurdere 
betydningen av ulike 
varianter

- Stor grad av 
kryssimmunitet

- Delvis immunitet etter smitte 2-
3 år

- Obs! Cellulær immunitet, dvs. 
råmelk beskytter IKKE!

- Smittekilder ved utbrudd:

- Introduksjon via 

smittede dyr

- Smitte i miljøet

- Evt. friske smittebærere  

(siden forrige utbrudd)
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Generell forebygging (som alltid)

Lav dyretetthet

Godt innemiljø

Minst mulig stress 

Riktig fôring (hold, vit., min. osv.)

Unngå sår i slimhinnene 
(godt fôr, ikke grove strå)

- færre lesjoner, mindre virus, 
lavere smittepress (før og 
under utbrudd)



Smittevern – i besetningen

Ved utbrudd:

- Isolering og oppfølging 

av sjuke dyr - raskt

- Viktig!

- Forskjeller vår/høst?
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Smittevern – i besetningen

Vask og desinfeksjon

- Håndhygiene

- Utstyr

- Fjøs
- Etter utbrudd om våren

- Høst/ vinter: binger / 

arealer der det har stått 

sjuke dyr
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www.osid.no

www.bondekone.com



Smittevern – mellom besetninger
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Smittevern – mellom besetninger

- Livdyr

- Vurdere 
selgerbesetning

- Personer og utstyr

- Kåringssjå o.l.

- Ikke ta med dyr med 
symptomer!
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Smittevern – mellom besetninger

Fellesbeiter

- Generelle smittevern-
tiltak:

- Ikke felles transport

- Slipp hver besetning 
for seg

- Saltsteiner – mange

- Samlingsplasser?

- Dyr med munnskurv 
bør holdes hjemme
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www.hyttavaar.no
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Vaksine?



Vaksine mot munnskurv?

Inaktiverte vaksiner virker ikke -

må bruke «levende» vaksine

- «Autovaksine» i besetningen

- Kommersielle vaksiner 

Scabivax Forte®, bl.a. i UK

Echtybel® - fransk

Ingen markedsført i Norge

Foto: Grethe Ringdal



Autovaksine?

«Hjemmelaget», besetningsspesifikk vaksine

Veterinær kan evt. lage «autovaksine» av skorper fra besetningen 

• Vaksinere lammene, evt. søyene (Husk! ikke immunitet gjennom råmjølk)

• Gis i risp i huden -> skorpedannelse, immunitet

• Tidspunkt og hvilke dyregrupper avhenger av sjukdomsbildet/ historikk i 
besetningen

OBS! ”Nisser på lasset” – praksisen er omdiskutert!

• Risiko - andre sjukdommer (virus)

• Vurdere problem opp mot risiko

• Vaksinen må kun brukes i opprinnelsesbesetningen!



Kommersiell vaksine?
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Vaksine i utlandet (Scabivax®), brukes bl.a. i UK

• Levende vaksine, anbefales kun ved spesielt alvorlige problemer 
- Kan føre til sjukdomsutbrudd, mange forholdsregler fra produsenten

- Gis ved risping i huden -> skorpedannelse, smitten opprettholdes i besetningen

• Ikke markedsført i Norge 

• Levende vaksine, innebærer en viss risiko 

• Ikke aktuelt å ta inn til Norge per i dag



Husk! ZOONOSE  
(kalles ofte ”sauekopper” av leger)

= Smitter mennesker

• Via rifter i huden

• Danner «blemmer»

• Evt. hevelse i lymfeknutene og i sjeldne tilfeller oppleves 

influensalignende og mer alvorlige symptomer

Bruk hansker ved håndtering av sau med munnskurv!

Foto: Asle Bjørgaas



Foto: Grethe Ringdal, Animalia



Parasitter i mage og tarm
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Ulike typer parasitter

Innvendige

• koksidier

• rundorm (mage/tarm)

• lungeorm

• bendelorm

• leverikter (lille, store)

Utvendige

• flått

• lus

• sauekrabbe

Foto: Bjørn Gjerde, NMBU



Mage- og tarmparasitter

Mange ulike typer

Finnes i alle sauebesetninger

Stor variasjon i betydning fra område til område og fra besetning til besetning

Hvor store problemer parasitter skaper og hvordan man skal forebygge
sjukdom og tap avhenger bl.a. av:

• hvilke parasitter man har i besetningen

• klima (overvintring og utvikling av ulike parasitter på beite)

• smittepress (dyretetthet, innmark-utmark m.m.)

• beiterutiner (for eksempel beiteskifte)

• tidligere tiltak

• Noe er generelt og noe er spesielt



Rundormer

Skader i tarmveggen med 

påfølgende

• diaré

• uttørking

• proteintap

• nedsatt fôropptak

• nedsatt tilvekst

• utrivelige lam

• død i alvorlige tilfeller

lamma er spesielt utsatt

Haemonchus contortus – blodsugende løpeorm. Foto:B.Gjerde



Livssyklusen hos rundormer i

mage/tarm (generelt)

Fuktighet, temperatur



Rundorm i mage/tarm forts.

• Hovedsakelig et beiteproblem

• Lammene er mest utsatt

- tar opp smitte (larver) fra beitet

- liten/ingen immunitet

- symptomer avhenger av smittemengde (og parasitt-type)

– diaré og redusert tilvekst vanligst

• Immunitet utvikles etter hvert (5-9 mnd), full 

immunitet ved 2-års alder

- mindre utskillelse av parasittegg

- mindre utsatt for sjukdom/prod.tap



Rundorm i mage/tarm forts.

Søyene

Generelt: god immunitet, lite utsatt for sjukdom

• Unntak Haemonchus (blodsugende løpeorm)

Åringene noe mer utsatt enn voksne

Men: nedsatt immunitet rundt lamming gir
vårstigning/“spring rise” (økt eggutskillelse): 
ca 2 uker før - 6 uker etter lamming

 smitter ned beitet for de nye lammene

Voksne dyr tar også opp ny smitte på beite, 
men har god immunitet og skiller ut forholdsvis
lite smitte utover i sesongen



To spesielle rundormer

Nematodirus battus Haemonchus contortus

Lam på vårbeite – kan likne koksidiose
Suger blod, dyra blir anemiske og bleike. Vanligvis ikke diaré.
Søyer om våren, lam i juli-august



Hvordan kontrollere parasittene?
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X X



Hvor kommer parasittsmitten fra?

To overvintringsstrategier:

- I dyra

- I beitet

Noen overlever både i dyra og i beitet

Utover i sesongen: oppformering i lamma



Hovedmål – beskytte lammene

D.v.s.

1) At søyene skal ha lite parasitter og skille ut lite egg på 

beitet om våren

2) At beitene skal ha lite smitte som overvintrer

Da oppnår vi også:

- At lamma møter et lavt smittepress på beitet om våren og 

skiller ut lite utover i sesongen



Overlevelse i søyene

Hvordan redusere dette?

Behandling ved innsett

• Spesielt viktig for påsettlamma (som også skal vokse selv)

• Dyra tar ikke opp ny smitte i løpet av vinteren

• Vi oppnår: redusert utskillelse om våren og redusert smittepress for de nye lamma på vårbeitet

og beskyttelse av søyene i lammingsperioden

Eller evt. behandling 2-3 uker før lamming

• Vi oppnår: redusert utskillelse om våren og redusert smittepress for de nye lamma på vårbeitet

og beskyttelse av søyene selv i lammingsperioden 

Eller evt. behandling før slipp på vårbeite?

• Vi oppnår: redusert utskillelse om våren og redusert smittepress for de nye lamma på vårbeitet,

men beskytter ikke søyene mot sjukdom i perioden rundt lamming (særlig Haemonchus)

• Ikke «grunnanbefaling»

I tillegg er det viktig med friske og «ustressede» dyr i riktig hold. 



Overlevelse i beitet - rundorm

Hvordan redusere dette problemet?

Unngå mye smitte på neste års (vår-)beiter

- Koksidier og N.battus (overlever vår –> vår)
- Skifte av vårbeiter mellom år så langt mulig

- Andre rundormer som overvintrer i beitet
- Ikke bruke neste års vårbeiter til lam om høsten (bedre å bruke dem til søyer)

- Sau som er ute om vinteren: ikke på vårbeite-arealene

I tillegg ønsker vi liten tilførsel av ny smitte (fra lamma) utover 
beitesesongen 

- beitetiltak og medikamentell behandling

- stor forskjell på innmark- og utmarksbeite!



Beiter med lavt smittepress

Medikamentell behandling - strategisk

• Mindre parasitter i dyra -> reduserer nedsmittingen av beitet

Beitebruk 

• Beiteskifte/ veksling

• Lav dyretetthet

• Rikelig med beite

• Sambeite med storfe eller hest (geit «hjelper ikke»)

• Bruk av innmark hele sesongen er ekstra krevende
– Beiteskifte /veksling

– Lav dyretetthet

– Rikelig med beite

– Sambeite med andre arter

– Høsting/ slått -> reduserer parasittmengden



Medikamentell behandling?

Ja, det er nødvendig i de aller fleste 
besetninger

Men ikke «jo mere jo bedre»

Feil eller mangelfull behandling 

• et velferdsproblem, 

• arbeidskrevende og dyrt å behandle uten 
“å treffe mål”

Overdreven og feil bruk av medikamenter 

• øker risikoen for at parasittene blir 
resistente!

• kostnader



Anthelmintikaresistens (AR)

• Parasittenes evne til å tolerere en normal dose (eller 
høyere) av et parasittmiddel som er dødelig for 
majoriteten av parasittene i den samme populasjonen

• Arvelig

• Resistensgener tilstede også i uselekterte
parasittpopulasjoner

• Seleksjonspress er et viktig stikkord

Kort sagt: behandling med parasittmidler gir de mest 
motstandsdyktige parasittene et fortrinn



Medikamentell behandling

• Strategisk tidspunkt

• Tilpasset behovene i den 

enkelte besetning

• Riktig utført

• Helst prøvetaking som 

grunnlag

• I kombinasjon med beitetiltak



Medikamentell behandling- riktig

Dosér riktig

• dosér etter de tyngste i gruppa

Sørg for at utstyret virker! 

• ->riktig dose

Bytt medikamentgruppe hvert 2.-3.år

Riktig oppbevaring

• Se produktinfo og holdbarhetsdato (uåpnet) 

Underdosering er en risikofaktor mtp resistens 



Riktig dosering
- dosèr etter de tyngste i gruppa og sørg for at utstyret virker!

Vei de tyngste Still inn Kontroller

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



Riktig inngiving

Foto: Atle Domke

Hånda under haka, bak tungerota
Ikke spytte ut. Skal havne i vomma, ikke i løpen

Fra Nickel mfl



Medikamentgrupper - rundorm

Vi har 2 grupper på markedet

”Hvite” (benzimidazoler)

• Valbazen 

• Panacur

• Curaverm

”Blanke” (Avermektiner)

• Ivomec

• Dectomax (til injeksjon)

Anbefales å bytte 
medikamentgruppe hvert 2. - 3. år



Utgangspunkt for behandling mot innvollssnyltere i en besetning med  hjemmebeite

om våren og utmarksbeite om sommeren. Må tilpasses den enkelte besetning



Behandling ved slipp i utmarka?
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Lam – ja, som regel (jfr. forrige plansje)

Søyer – tja, oftest ikke

Søyene ble behandlet i høst, eller før lamming

«Spring rise» er over ved slipp i utmarka

Friske, fine søyer skal på dette tidspunktet ha god immunitet og 
skille ut lite parasittsmitte (lave eggtall/ EPG)

Evt. selektiv behandling = vurdere om åringer, tynne søyer, 
andre «spesialkasus» skal behandles

La de voksne, «friske og fine» være – ingen behandling



Utgangspunkt for behandling mot innvollssnyltere i en besetning med  

innmarksbeite/ kulturbeite hele beitesesongen. Må tilpasses den enkelte besetning



Beitebruk

Vårbeite

• Kan du bruke et som ikke ble brukt i fjor vår?

• Kan du bruke et som det ikke gikk lam på i fjor høst?

• Kan du bruke et som det ikke har gått sau på i vinter?

Sommer (hjemmebeiter/innmark/kulturbeiter)

• Ca etter St.hans er fjorårets parasitter «borte»

• Arealer som er slått har lite parasitt-smitte

• Veksle med andre arter ?(storfe, hest)

Høst

• Må du bruke neste års vårbeite? Ha fortrinnsvis søyene der

• Tidlig slaktemodne lam reduserer smitteutskillelsen på beitet

Generelt

• Lav dyretetthet

• Nok mat
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Lokal kunnskap og prøvetaking

- grunnlaget for en riktig behandlingsstrategi

Prøvetaking forteller noe om

• smittebelastningen

• typer parasitter

• behandlingsbehov

• evt. effekt av tidligere behandling

(resistensundersøkelse)



Når er det aktuelt å ta prøver?

Søyer

• ca 1-2 uker etter lamming  

Sier noe om:
- Hvor stort er smittepresset for lammene?

- Behandlingsbehov?

- Hvor godt fungerer “høstbehandlingen”?

• Evt. før slipp i utmarka – for å 

vurdere strategien i beitelag e.l.



Når er det aktuelt å ta prøver?

Lam:

1)  4-6 uker etter beiteslipp: 

- -> prøver 4-6 uker etter at de begynner
å spise vesentlige mengder gress

- FØR behandling! 

2) juli/august (hjemmebeite)

• min. 4-5 uker etter evt. behandling

3) Lam fra utmarksbeite

Hvor stor er smittebelastningen i utmarka?

Hvor mye smitter de ut høstbeitet?

Behandlingsbehov om høsten?



Hvordan ta avføringsprøver?

• Min. 5-6 dyr i besetningen (gjerne flere)

- Flere aldersgrupper? 

• Gjennomsnittlige dyr

- Ikke de med spesielle problemer 

• Fersk avføring fra endetarmen

- Tas ut med engangshanske (ikke bruk parafin, men evt. 

glidemiddel som brukes ved fødsel)

• Over i tett boks/rør/ pose el.l.

• Fra bakken? - helst ikke, men:

- må være fersk

- notér hvilket dyr

- ikke forurenset av jord

• Ikke send i posten en torsdag/fredag 

- eggene klekker  

- kjøleelement om sommeren

Parasittpakken: inneholder utstyr til prøvetaking av 5 dyr,
ferdig adressert og frankert.
Kan bestilles fra Veterinærinstituttet



Oppsummering – rundorm hos sau

Rundorm i mage/tarm fører til skader i tarmen, utrivelige dyr og redusert tilvekst

Lamma er spesielt utsatt

Søyene skiller ut mye smitte i tida rundt lamming – viktig kilde for lamma – kritisk
kontrollpunkt! Ellers i året har søyene god immunitet

Overvintring i beitet

Beitebruk

Virkemidler

• friske, robuste dyr

• beitetiltak

• medikamentell behandling – riktig!

Prøvetaking og lokal kunnskap er viktig!



Foto: Grethe Ringdal, Animalia


