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Bakgrunn 
I Norge finnes skogflåtten, Ixodes ricinus, langs kysten fra Halden i sør til midtre 

deler av Helgeland. Imidlertid er den i senere tid observert utenfor sitt 

normalområde flere steder både i innlandet og i Nord-Norge. Flåtten suger blod av 

vertsdyr, men den direkte skaden av blodsugingen er relativt liten her i landet. 

Imidlertid overfører skogflåtten flere mikroorganismer som kan forårsake sykdom 

på småfe, slik som borreliose, louping-ill, pyemi, pasturellose og ikke minst 

sjodogg. Sistnevnte er den mest vanlige flåttbårne sykdommen på dyr her i landet. 

Sjodogg (tick-borne fever) er omtalt allerede på 1700-tallet i Hardanger. Sjodogg 

forårsakes av bakterien (rickettsien) Anaplasma phagocytophilum. Smittede dyr 

får høy feber i ca. en ukes tid. Inkubasjonstiden er som regel fra 5 til 13 dager. 

Unge lam (< 2 uker gamle) har et lettere sykdomsforløp. Drektige søyer kan 

abortere som følge av sjodogg, og værlam eller værer innkjøpt fra flåttfrie områder 

og satt på flåttbeite, kan bli forbigående sterile og dermed ubrukelige i den 

påfølgende paringssesongen. Hovedproblemet ved sykdommen er imidlertid at den 

medfører svekket immunforsvar og dermed fare for sekundærinfeksjoner, slik 

som blodforgiftninger (septikemier, pyemier) og leddbetennelser. I tillegg til 

direkte tap, kan en også ha et betydelig indirekte tap på grunn av nedsatt 

produksjon, dvs. små lam om høsten.  

Sjodogg kan i enkelte områder medføre store tap på beite både vår og høst. Det er 

flåttbeiter hvor det har vært uråd å holde sau på grunn av stort tap (Stuen 

2003). 

 

Ingen vaksine er tilgjengelig mot denne sykdommen. Bekjempelse av sjodogg og 

dens skadevirkninger må derfor skje ved hjelp av forebyggende tiltak (Tabell 1).      

 

 

 

 



 

Tabell 1. Tiltak for å redusere lammetapene som følge av sjodogg 

* Smitte lammene så tidlig som mulig 

* Undersøke lammene daglig den første måneden på flåttbeite 

* Behandle syke lam og holde dem under oppsikt i noen uker 

* Bruke flåttmiddel regelmessig når lammene går på flåttbeite 

* Rydde beite, drenere, beiteskifte der det er mulig 

 

Det bør brukes flåttdrepende midler regelmessig på lam som går på flåttbeite. Når 

det gjelder bruk av flåttmidler er det fortsatt uklart hvor lenge man har effekt av 

behandlingen og om dyr kan bli smittet med A. phagocytophilum tross intensiv 

behandling (Henderson og Stevens 1987, Mitchell og andre 1986). Lam har 

serokonvertert med hensyn på A. phagocytophilum allerede 3 uker etter behandling 

(Hardeng og andre 1991). Selv om A. phagocytophilum overføres tyder tidligere 

undersøkelser på at behandlingen med pyrethroider reduserer forekomst av 

sekundærinfeksjoner (Henderson og Stevens 1987, Hardeng og andre 1993). I 

denne pilot-studien undersøkte vi om lam ble smittet med A. phagocytophilum 

tross intensiv behandling med pyrethroider.  

Utførelse 
Tvillinglam av rasen NKS (Norsk Kvit Sau) ble brukt. Tre grupper a 20 lam ble 

valgt ut ved random sampling (se nedenfor). Søyer med lam ble sluppet på 

flåttbeite når lammene var rundt fire uker gamle og de gikk sammen hele 

forsøksperioden på åtte uker fra begynnelsen av mai til midten av juli. 

Pyrethroider (Bayticol
®
, 1% liniment, Bayer A/S) ble påført i tre områder på 

ryggen, nemlig ved skulderbladet, midt på ryggen og ved haleroten. Dosen som ble 

brukt på hvert dyr var 5 ml, og den ble påført direkte på huden etter at ullen var 

brettet til siden. I tillegg ble lammene behandlet mot koksidier på dag 7 (Baycox
®
 

Sheep, Bayer A/S) og mot mage-tarmparsitter på dag 14 og 42 (Ivomec
®
 vet 

mikstur, Merial). 

 

Følgende tre grupper ble dannet: 

1. Behandles med pyrethroider (Bayticol
®
 liniment)  

annen hver uke: Dag 0, 14, 28 og 42 

2. Behandles med pyrethroider (Bayticol
®
 liniment)  

hver fjerde uke: Dag 0 og 28 

3. Ingen behandling 

 

Blodprøve (serumprøve) av lammene ble uttatt i løpet av første leveuke. Deretter 

ble blodprøver  (serum og EDTA) uttatt ved utslepp på flåttbeite i første uka av 

mai (dag 0) og annen hver uke, dvs på dag 14, 28, 42 og 56. Serumprøvene ble 

undersøkt for antistoffer mot A. phagocytophilum ved hjelp av IFAT (Stuen og 



Bergström 2001). I forbindelse med blodprøvetaking ble lammene undersøkt 

klinisk (inkl. temperturmålinger), og inspisert med hensyn på flått. Hodet, armhule, 

bein, buk, svange, lyske og halerot ble i den forbindelse undersøkt (Mitchell og 

andre 1986, Henderson og Stevens 1987). Lammene hadde forøvrig daglig tilsyn i 

hele forsøksperioden. 

 

Resultater 

Ingen klinisk syke dyr ble registrert i forsøksperioden, men ett tilfelle (gruppe 2 – 

dag 42) av akutt A. phagocytophilum infeksjon ble registrert (temperatur > 

41.0°C). Serumundersøkelsen viste at antistoffer ble påvist hos 89 % av lammene i 

løpet av første leveuke. Til sammenligning var seroprevalensen 22 % ved forsøkets 

slutt. Det ble registrert åtte tilfeller av serokonvertering (fire-folds titerstigning) i 

løpet av forsøksperioden, hvorav tre i gruppe 1 (Figur 1). Det ble totalt påvist flått 

på 10 lam (to i gruppe 1, tre i gruppe 2 og fem i gruppe 3), og da kun på dag 28 og 

dag 42. Kun ti flått ble i alt påvist, hvorav åtte ble påvist i armhulen, mens to ble 

påvist i lysken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 1: Antall lam som serokonverterte med hensyn på Anaplasma phagocytophilum i tre 

behandlingsgrupper, henholdsvis G1: Behandling med Bayticol® hver 14. dag;  G2: 

Behandling med Bayticol® hver 28. dag;  G3: Kontroller. Det var 20 lam i hver gruppe. 

Pilene angir når flått ble observert på dyrene. 

 

Diskusjon 

I denne undersøkelsen ble få flått registrert. Årsaken kan være at få flått var aktive 

i det tidsrommet som forsøket pågikk. Selv om flåttbelastningen varierer fra år til 

år, har flåtten på dette beite tidligere vært mest aktiv i perioden juli/august. En 

annen forklaring kan imidlertid være at lammene ikke ble undersøkt tilstrekkelig. 
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Lammene ble kun undersøkt hver 14. dag. Nymfer av I. ricinus suger blod i 4-7 

dager, mens voksne hunner suger blod i 7-11 dager (Sonenshine 1993). Det at 

dyrene kun ble undersøkt hver 14. dag kan også være forklaringen på at ingen syke 

dyr ble registrert. Feberen ved en sjodogg-infeksjon varer vanligvis en ukes tid.  

Eldre undersøkelser på sau indiker at nymfer av I. ricinus hovedsakelig er å finne 

på hodet, på forbeina og i armhulen, mens voksne I. ricinus finnes hovedsakelig på 

ullfrie områder eller der ullen er kort (Arthur 1962). I denne undersøkelsen ble de 

fleste flåttene funnet i armhulen. 

Pyrethroider som er påført på huden sprer seg utover fra applikasjonsstedet, og blir 

i svært liten grad spredt systemisk (Henderson og Stevens 1987). I dette forsøket 

ble lammene påført pyrethroider i tre flekker på ryggen. I følge brukerveiledningen 

for Bayticol
®
 skal preparatet påføres kontinuerlig langs ryggens midtlinje fra 

skulderblad til halerot, med anbefalt dose (lam) på 3-5 ml.  

 

I denne studien hadde 89 % av lammene fått antistoffer overført med råmelka, 

mens bare 22 % hadde antistoffer mot A. phagocytophilum ved forsøkets slutt. 

Åtte lam serokonverterte i løpet av forsøksperioden, hvorav tre lam hadde blitt 

behandlet med pyrethroider hver 14. dag. En undersøkelse av storfe på flått-beite 

viste at behandling med pyrethroider (flumethrin) var 100 % effektiv i en uke, men 

at enkelte dyr fikk flått på seg så tidlig som 14 dager etter behandling (Taylor og 

Elliott 1987). I en tilsvarende undersøkelse på sau med bruk av deltamethrin ble 

det funnet flått på dyrene allerede to uker etter behandling (Mitchell og andre 

1986). Om de flåttene som ble funnet på dyrene to uker etter behandling var i 

stand til å overføre smittestoff ble ikke kartlagt. 

 

Cypermethrin brukt på lam som allerede hadde flått på seg, viste at flåtten var 

borte etter to dager. I følge forfatterne indikerer dette drapstiden eller tiden det tar 

for at flåtten slipper taket (Henderson og Stevens 1987). Undersøkelser tyder på at 

overføring av A. phagocytophilum fra vektor til vertsdyr tar minst 24 timer 

(Hodzic og andre 1998, Katavolos og andre 1998). Det er imidlertid påvist at 

bakterien på mus kan overføres allerede innen 24 timer (des Vignes og andre 

2001). Dette kan skyldes at bakterien allerede befant seg i spyttkjertlene når flåtten 

begynte å suge blod. Tilsvarende undersøkelse er ikke gjort på sau. 

 

Konklusjon 

Resultatet av denne studien kan tyde på at lam blir smittet med A. 

phagocytophilum tross behandling hver 14. dag med pyrethroider. Dette kan 

skyldes manglende eller forsinket effekt av medikamentet. Om applikasjonsmåten 

som ble brukt i denne studien kunne ha påvirket resultatet av undersøkelsen bør 

klarlegges nærmere.  
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