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Introduksjon  

I Europa er det registrert resistente rundormer hos småfe i de fleste land, deriblant 

i Danmark (Maingi et al., 1997) og Sverige (Rudby-Martin et al., 1991). Hva som 

er situasjonen i Norge angående mage-tarm parasittbehandling og mulige resistens 

hos småfe er uklart, da det ikke tidligere er blitt gjennomført noen landsomfattende 

undersøkelse. En pilotstudie har antydet at det finnes besetninger der resistens kan 

forekomme (Vatn et al., 2005). I dag har en to grupper anthelmintika i Norge til 

bruk mot mage-tarm parasitter, henholdsvis benzimidazoler og makrocykliske 

laktoner.  

 

Et fire-årig prosjekt ved Norges veterinærhøyskole (2007-2011) vil kartlegge og 

utrede situasjonen vedrørende anthelmintika-resistens hos sau i Norge. En del av 

dette prosjektet vil bli omtalt nedenfor. 

 

Metode 

I 28 saueflokker vilkårlig utvalgt fra hele landet, ble det gjennomført en faecal egg 

count reduction test (FECRT) med tanke på mage-tarm parasitter og resistens. 

Dette innebærer at to grupper med 15 lam hver fra samme flokk har ble behandlet 

med hver sin type parasittmiddel. Det ble i dette forsøket bruk benzimidazol 

(Valbazen vet.) og ivermectin (Ivomec vet.). En tredje gruppe med 15 lam i 

samme flokk fungerte som en ubehandlet kontrollgruppe. Samme dag som 

parasittbehandlingen ble gjort, ble det tatt avføringsprøver av alle lammene for 

eggtelling av parasittegg med en modifisert McMaster teknikk med mettet 

saltløsning (Coles et al., 1992). Ny avføringsprøve ble tatt 10-14 dager etter 

behandling for å se hvilken prosentvis reduksjon det var i eggtallet. Det ble også 

gjennomført en dyrkning av L3 larver fra hver av gruppene ved hver prøvetakning 

for nematode-identifisering (van Wyk et al., 2004).   

  

En reduksjon av eggtallet etter behandling på mer enn 95 % blir sett på som 

normal effekt. Er reduksjonen mindre enn 95 % etter behandling blir det 

klassifisert som resistens mot det aktuelle parasittmiddelet. Beregningen av 



reduksjonen av parasittegg ble gjort ved hjelp av “Reso” FECRT analysis program 

(Anthelmintic Resistance:  Report of the Working Party for the Animal Health 

Committee of the SCA. CSIRO, 1989). Det kreves  en minimum parasittbelastning 

på 150 egg per gram avføring (EPG) ved behandling for å kunne vurdere testen 

optimalt. Dyrene hadde ikke blitt behandlet mot mage-tarm parasitter de siste 6 

ukene. 

 

Resultat 

Benzimidazol-resistente nematoder ble funnet i tre (10,7 %) av de 28 saueflokkene 

som ble undersøkt. Den ene av disse tre flokkene hadde en EPG mindre enn 150 

ved behandlingsstart, slik at alle kriterier for resistenstesten ikke er oppfylt. To 

flokker som ble behandlet med ivermectiner hadde reduksjon av eggtallet som var 

mindre enn 95 %. Dog hadde begge disse flokkene en EPG lavere enn 150 ved 

behandlingsstart.  Den ene av disse to hadde også benzimidazol-resistens.  

 

L3 larver av Teladorsagia/Trichostrongylus og Haemonchus ble funnet i prøvene 

fra flokkene med egg etter parasittbehandlingen. 

 

 

Diskusjon 

Denne undersøkelsen viser at benzimidazol-resistente nematoder er tilstede i 

norske saueflokker. Utbredelsen av resistens synes ikke å være stor da sikker 

resistens kun ble funnet i to av 28 flokker. Samtidig har 1/3 av flokkene en så lav 

utskillelse av egg fra mage-tarm parasitter at en FECRT strengt tatt ikke kunne 

gjennomføres.  

 

Situasjonen i deler av Europa vedrørende anthelmintika-resistens har ført til nye 

strategier omkring framtidig forebygging og behandling av mage-tarm parasitter 

(Jackson et al., 2009). Disse nye strategiene vil bli skissert og diskutert opp mot 

resultatene fra denne undersøkelsen.  
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