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Introduksjon  
Anthelmintika har vært viktig for å kontrollere gastrointestinale nematoder (rundorm) hos sau 
de siste 50 åra. I mange land er resistens mot anthelmintika blitt et stort problem for 
saueholdet (Jabbar et al., 2006, Waller et al., 1997). Anthelmintikaresistens (AR) er også 
påvist i Norge. I Rogaland ble det funnet resistens mot benzimidazoler i 8 av 10 (80%) 
flokker med antatt økt risiko for AR (Domke et al. 2012). Dette er urovekkende, men vi har 
fortsatt en relativt gunstig situasjon, og mulighet til å forebygge en mer omfattende 
resistensutvikling nå, før det blir et utbredt problem. 
 
Med bakgrunn i dette er det utarbeidet nye anbefalinger om forebygging av 
anthelmintikaresistens. Grunnlaget ble lagt på en workshop i september 2011 der det deltok 
fagpersoner fra Norges veterinærhøgskole, Veterinærinstituttet, Legemiddelverket, 
Mattilsynet, Produksjonsdyrveterinærenes forening, Animalia og Universitetet i Edinburgh. 
Arbeidet ble sluttført av en arbeidsgruppe bestående av forfatterne av denne artikkelen. 
 
Det er utarbeidet et hefte, Bærekraftig håndtering av rundorm hos sau – kontroll og 
forebygging av anthelmintikaresistens (Hektoen et. al, 2011). Heftet inneholder både generell 
informasjon om rundorm hos sau og mer spesifikk informasjon om anthelmintikaresistens.  

 
Anthelmintikaresistens 
Anthelmintikaresistens er parasittenes arvelige evne til å tolerere en standard dose av et 
anthelmintikum. En parasitt anses som resistent når den overlever standard anbefalt dose av et 
legemiddel, og denne egenskapen kan overføres til neste generasjon parasitter (Coles et al., 
1992).  
 
Genene som koder for AR antas å være naturlig tilstede i parasittpopulasjonen, også der det 
ikke har vært noe seleksjonspress gjennom bruk av anthelmintika. Når parasittene ikke 
utsettes for seleksjonspress, vil frekvensen av resistensgener og parasitter med slike gener, 
holde seg på et lavt nivå. Ved bruk av anthelmintika får de resistente parasittene imidlertid et 
fortrinn, og frekvensen vil øke. Resistens anses derfor som en uunngåelig konsekvens ved 
bruk av anthelmintika over tid (Jabbar et al., 2006). Prosessen kan bremses ved å gjøre 
seleksjonspresset som favoriserer de resistente parasittene så lite som mulig. Dette er en viktig 
del av strategien for resistensforebygging. 
 
Seleksjonspresset kan bli betydelig blant annet ved gjentatt eksponering for subterapeutiske 
doser av anthelmintika (underdosering) og ved høy behandlingsfrekvens. Det samme gjelder 
dersom størrelsen på parasittpopulasjonen som ikke eksponeres for anthelmintika (refugie-
populasjonen), er liten i forhold til den delen som eksponeres. I tillegg kan resistente 
parasitter introduseres i en besetning ved overføring av livdyr.  
 
 

jannbr
Typewritten Text

jannbr
Typewritten Text
277

jannbr
Typewritten Text
Husdyrforsøksmøtet 2013



Tiltak for å forebygge anthelmintikaresistens 
De viktigste tiltakene er: 

1. Kartlegg status og lag en plan for god parasitthåndtering i flokken 
2. Riktig inngiving av parasittmidler - unngå underdosering 
3. Bruk riktig anthelmintika 
4. Oppretthold en følsom parasittpopulasjon  
5. Undersøk for resistens 
6. Unngå å introdusere resistente parasitter i flokken 
7. Reduser behovet for å bruke anthelmintika 

 
1. Lag en plan for prøvetaking og parasitthåndtering i flokken 
Produsent og veterinær bør sammen lage en plan for håndtering av parasitter. Grunnlaget for 
en slik plan ligger i opplysninger om beitebruk, behandlingsrutiner, eventuelle kliniske 
symptomer, produksjonsresultater o.l., i kombinasjon med kartlegging ved hjelp av 
avføringsprøver.  Arbeidet vil vanligvis måtte gå over flere sesonger, der resultatene og 
erfaringene brukes til å justere planen ut fra kunnskapen man får om flokken. 
 
2. Riktig inngiving av parasittmidler- unngå underdosering 
Følgende prinsipper må følges: 

• Vei alle dyra og doser individuelt, eller vei noen av de tyngste dyra og doser alle etter 
vekta til det tyngste dyret i gruppa 

• Sjekk at doseringspistolen virker og at den gir rett mengde 
• Gi medikamentet på korrekt måte 
• Oppbevar medikamentene i henhold til produsentens anvisning og følg angitt 

holdbarhetsdato 
 
3. Bruk riktig anthelmintika    
Det må velges et preparat som er effektivt mot de aktuelle parasittene. Det anbefales videre   
å veksle mellom preparatgruppe som benyttes i flokken hvert 2. til 3. år. Dette vil kunne 
forsinke utviklingen av resistens mot de enkelte preparatgruppene.  
 
Bruk av langtidsvirkende preparater medfører et sterkt seleksjonspress og bør unngås. Slike 
preparater kan være svært effektive i kontroll av parasittene, men det er ikke ønskelig å 
benytte disse av hensyn til økt risiko for utvikling av AR. Årsaken til den negative effekten, er 
at de langtidsvirkende preparatene gir de resistente parasittene som overlever behandling, et 
reproduktivt fortrinn over lengre tid. I tillegg kan man anta at det kan bli en lengre periode 
med suboptimale konsentrasjoner av legemiddelet (“hale-effekt”).  

 
4. Oppretthold en følsom parasittpopulasjon 
Refugiepopulasjonen er den delen av parasittpopulasjonen som ikke eksponeres for 
anthelmintika, primært frittlevende stadier (egg, larver) i beitet eller parasitter i dyr som ikke 
behandles med anthelmintika. En stor refugie-populasjon “tynner ut” frekvensen av 
resistensgener. Dette bidrar til å bremse utviklingen av anthelmintikaresistens. De viktigste 
tiltakene for å redusere seleksjonspresset og opprettholde en akseptabel refugie-populasjon er: 

• Unngå unødvendig behandling 
• Unngå behandling og samtidig flytting til reine beiter, da dette gir mulighet for 

reinfeksjon hovedsakelig med avkom etter overlevende, resistente nematoder. 
Risikoen vil være størst ved flytting til innmarksbeiter med høy dyretetthet. 
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Behandling ved flytting til felles utmarksbeite med lav dyretetthet og flokker med lav 
behandlingsfrekvens, vil utgjøre en mindre risiko.   

• Selektiv målrettet behandling, det vil si å la noen dyr i flokken gå ubehandlet  
• Redusere behandlingsfrekvensen. Dette er spesielt aktuelt i besetninger som behandler 

hver 3. – 4. uke i beitesesongen 
 

5. Undersøk for resistens 
Jevnlig behandlingssjekk (eggtelling etter behandling for å vurdere medikamentets effekt) 
anbefales i alle besetninger, men er særlig viktig i flokker med høy risiko for AR, og i 
forbindelse med livdyromsetning. Flokker med høy risiko bør helst gjennomføre 
behandlingssjekk årlig. Flokker med lavere risiko bør undersøke for resistens hvert 3. til 4. år.  
Behandlingssjekk bør også gjennomføres i tilfeller med mistanke om resistens.  
 
6. Unngå å introdusere resistente parasitter i flokken 
Overføring av dyr mellom flokker: 
Tiltak er spesielt viktig i områder med høy forekomst av AR. Innkjøp bare fra flokker som 
gjennomfører regelmessig undersøkelse for resistens, samt karantenebehandling er aktuelle 
tiltak. Det vil også være gunstig å legge innkjøpene til etter innsett om høsten, slik at de 
innkjøpte dyra i minst mulig grad bidrar til utsmitting av beitene. 
 
Risiko ved fellesbeite: 
Generelt er utmarksbeite positivt når det gjelder å redusere risiko for anthelmintikaresistens.  
Spredning av resistens fra høyrisikoflokker til andre flokker på fellesbeite kan imidlertid 
utgjøre en risiko. Et eksempel kan være besetninger der deler av flokken går på hjemmebeite, 
med hyppig behandling og sterk seleksjon, mens andre deler av flokken går på fellesbeite der 
den møter andre flokker. På den andre siden vil lite behandlede flokker bidra til å redusere 
andelen resistente nematoder i fellesbeitene. Bruk av fellesbeiter kan da bidra til å forsinke 
utviklingen av klinisk resistens i risikoflokker gjennom en fortynningseffekt.  
 
7. Reduser behovet for å bruke anthelmintika 
Anthelmintikabehandling skal, i tillegg til å forebygge sjukdom og produksjonstap, redusere 
nedsmittingen av beitet. Målrettet behandling på de tidspunktene der effekten på 
smitteutskillelse og/ eller smittepresset på beitet er størst, er derfor et viktig prinsipp. Det kan 
redusere behovet for bruk av anthelmintika på andre tidspunkt.  
 
Bruk av anthelmintika må alltid ses i sammenheng med ikke-medikamentelle tiltak. De 
viktigste tiltakene er god ernæringstilstand og god proteintilførsel, friske dyr, avl for dyr med 
god immunitet (lave eggtall og fravær av kliniske symptomer) og beitetiltak.  Beitetiltak kan 
omfatte blant annet bruk av beiter med lite/ ingen parasittsmitte (”reine beiter”), lav 
dyretetthet og god næringstilgang, og strategisk beitebruk som beiteskifte eller vekselbeiting 
og sambeiting med andre arter. 
 
Anbefalinger ved påvist anthelmintikaresistens   

• Finn den sannsynlige årsaken til resistensen og endre denne praksisen slik at videre 
utvikling av resistens kan bremses.  

• Finn en ny virkestoffgruppe som er effektiv i besetningen, og gjennomfør 
behandlingssjekk eller eggreduksjonstest for å kontrollere stoffets virkning. 

• Begrens antall behandlinger til det aller mest nødvendige og kontroller jevnlig, ved 
bruk av behandlingssjekk, at det anthelmintikumet som brukes har effekt. 
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• Kartlegg beitebruken for å unngå videre utvikling av resistens, samt se på muligheten 
for å organisere beitebruken med tanke på å redusere antall 
anthelminitikabehandlinger i flokken. 

• Ved bruk av fellesbeite skal alle dyr (både lam og søyer) behandles før slipp på 
fellesbeitet med et anthelmintikum med høy effekt. Ideelt sett bør ikke besetninger 
med AR slippes på fellesbeiter.  

• Besetninger med påvist AR bør ikke selge livdyr. 
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