
Resistens

Motståndskraft (genetisk) mot avmaskningsmedel hos maskarna

Stort problem i stora fårländer



Avmaskningsmedel, får

• Grupp 1 Makrocykliska laktoner, ML:

Cydectin®, Ivomec®, Noromectin®, Dectomax® (inj)

• Grupp 2 Bensimidazoler, BZ

Valbazen®, Axilur®, Rintal®

Kombinationspreparat
Triclamox® (ML + triclabendazol)

Licenspreparat
Chanaverm (levamisol)



2006-07: Resistens mot bensimidazol i 4% (2 av 45) besättningar
2014: Resistens mot makrocykliska laktoner i sex besättningar

Läget i Sverige?



Andra orsaker än resistenta maskar?

Rätt läkemedel (hållbarhetsdatum, förvaring)?

Rätt dos?

Ingivare?



Behandlingskontroll

Träckprov:

• I samband med avmaskning

• 7-10 dagar efter avmaskning
Minst sex individprov som poolas på lab till 2 samlingsprov(3+3)



Resistensundersökning

• FECRT Gold standard

10 individprov före och efter avmaskning

• In vitro test; larvutveckling i stigande koncentrationer av 
avmaskningsmedel

• Genetiska markörer (BZ men även ML)



Första tipset

Ett får kan ha maskar 
även om träckprovet visar 0 epg



Exempel
Rek behandlingskontroll pga historik



Mer än före avmaskning





RÅD?

Sälj inte livdjur

Avelsbesättning eller bruksbesättning?



Avmaskade 2 ggr med ML på stall



Andra tipset

Var noga med parasitkoll vid livdjursinförsel 
obs import från annat land



Exempel:
Tre gårdar med ML-resistens 2016

Kalmar, Örebro, Gotland

1. Behandlingskontroll Noromectin: inte 0 epg

2. FECRT: Noromectin-resistens

3. Behandlingskontroll Valbazen: 0 epg



Gotland, 93% reduktion



Exempel:
Gård med resistens mot båda grupperna

Skåne

Behandla strategiskt med Chanaverm

Djur som hoppat från och till grannens besättning som har 
dokumenterade resistensproblem



Där behandlingskontrollerna 
fungerar

2016

FECRT på två större gårdar som gjort 
behandlingskontroll med gott resultat











2016

• Fler behandlingskontroller (ca 180 st) än 2015

• Ytterligare några  gårdar resistensproblem

• Ytterligare en besättning som valt att slakta ut

• Behov av diagnostik som är säkrare, snabbare, 
och kan göras på färre djur 



Hemläxa, Sverige

Tre viktigaste punkterna för att förhindra spridning av
resistens mot avmaskningmedel i svenska
fårbesättningar idag

1. Strategisk avmaskning – inkl träckprov

• Kontroll av livdjur (obs import)

• Korrekt dosering



Koppar till får



Får behöver koppar

Känsliga raser: Ostfriesiska mjölkfår, Texel men även Suffolk



Kopparbolus
Rekommendationer från tillverkarna

To be used at intervals of not less 

than 6 months.

1 kapsel per tacka, ges en 

månad innan lamning och två 

månader innan betäckning.



Hänt under vår/sommar 2016

Flera gårdar har drabbats av dödsfall bland 
tackor efter att ha gett koppar bolus 1-3 ggr

Exempel:

130 tackor fick 4g-bolus 21 januari

Problem med sjuka tackor startade i april



Symtom

• apatisk

• äter inte 

• gula slemhinnor

• blod i urinen



Obduktion

• Typisk obduktiosbild

• Histologisk undersökning med specialfärgning

• Analys av lever OCH njure



Fem tackor dör/avlivas (130) 

Tre stycken några veckor efter lamning

Obduktion visar trolig kopparförgiftning som dödsorsak hos två

Den tredje har dött av akut lunginflammation, men även den visar
leverskada  med kopparpigment



Kopparanalyser

Betesgräs 2013: 8 mg Cu /kg ts Cu/Mo = 2,5        <2 risk för brist
Ensilage 2015:   4,8                                          1,3 >20 risk för

förgiftning

Kraftfoder: 0 Cu tillsatt = max 11,4
(tackor fick max 8 hg) 

Bolus: 4 g Kopparoxid = 3400 mg Cu



Analys av lever:  

187 resp 236 mg/kg ts

>100-200 mg/kg ts talar för förgiftning

< 5-10 mg/kg ts talar för brist

Analys av njure:
34 resp 74 mg/kg ts

Vilket är 10 - 20 ggr högre än normalvärdena



Tredje tipset

OM BOLUS SKA ANVÄNDAS

Ge max en per år, och då vid betessläpp



Innehåll kraftfoder



Slakt i augusti

En av tre tackor kasserades pga gulsot

Fortsatt råd: Inga mineraler med koppar 2016
Hur gör vi med lammen 2017?



Kopparbolus

4 g-kapsel motsvarar 3400 mg Cu

”ges till får som riskerar tillstånd av kopparbrist”

eller

”ges bara i områden där fåren är i fara för att utveckla

kopparbrist”



Repetition - Tre tips

1. O epg = djuren kan ha parasiter

2. Avmaska och ta prov i isolering/karantän,

obs risk vid import från annat land

3. Om koppar kapsel används så ge max en

per år och då vid betessläpp


