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Bakgrunn 

Antall hester i Norge er økende, i 2012 ble det estimert at det var rundt 125000 hester i Norge 
(Vik og Farstad 2012), mens det i 2009 ble anslått å være mellom 50000 og 60000 hester i 
Norge. Vik og Farstads (2012) undersøkelse viste at det på det daværende tidspunkt var 47668 
registrerte hesteeiere i Norge.  Antar man at det også finnes noen uregistrerte hesteeiere vil 
tallet hesteeiere i Norge trolig være noe høyere. Syttito prosent av de som driver med 
hestehold angir at dette skjer i hobby/fritids/rekreasjons øyemed (Vik og Farstad, 2012). 

Mage-tarm parasitter er vanlige hos hest, da spesielt de såkalte små strongylidene. I årtier har 
ormemidler (anthelmintika) vært sentrale som kontrolltiltak mot infeksjoner mot disse 
parasittene. De siste tiårene har det vært et stadig økende fokus på ikke-medikamentelle tiltak 
for å kontrollere parasittinfeksjoner etter at et stadig økende antall rapporter om resistens mot 
ormemidler har kommet fra store deler av verden (von Samson-Himmelstjerna, 2012). 

 I Norge vet vi forholdsvis lite om hva slags tiltak hesteeiere faktisk bruker for å bekjempe 
parasitter hos hestene sine eller hvilke kilder de bruker når de bestemmer seg for hvilke 
kontrolltiltak de skal sette i verk.  

Som en del av et større prosjekt, «Gastrointestinale nematoder hos hest. 
Anthelmintikaresistens og kartlegging av kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner», ønsket vi å 
undersøke nærmere hvilke rutiner eiere/ansvarlige for små og store hestehold har for å holde 
innvollsparasitter hos hestene sine i sjakk og hvilke kilder de baserer sine kontrollopplegg på. 

 

Materiale og metoder 

Spørreskjemaer ble sendt per post til 191 store besetninger (6-97 hester) og 65 små 
besetninger (1-3 hester) ble intervjuet per telefon. 

I spørreskjemaene ønsket vi å innhente informasjon om hesteholdets sammensetning, rutiner 
rundt bruk av beite og luftegårder, rutiner rundt kontrolltiltak mot parasitter, kilder til 
informasjon om parasittbekjempelse.  

En liste over aktuelle store besetninger ble laget vesentlig på bakgrunn av informasjon fra 
internett og dels ved å inkludere store besetninger som har vært i kontakt med Carl Fredrik 
Ihler ved Norges Veterinærhøgskole. Det var et mål å få med flest mulig deler av landet og 
flest mulig typer hestehold. Etthundre og ni (57 %) av de store besetningene svarte på 
spørreundersøkelsen. 
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Små besetninger ble rekruttert via lokale veterinærer og hovedkriteriene var at de skulle ha få 
hester og ha lite utskifting av hestene i besetningen da vi også ønsket å komme i kontakt med 
besetninger i denne kategorien som kunne delta i et eggtellingsprosjekt. Potensielle 
besetninger ble kontaktet per telefon og spørsmålene i spørreskjemaet gjennomgått. I alt 65 
besetninger deltok i denne undersøkelsen. 

Blant de store besetningene var det hovedsakelig travstaller, galloppstaller, ridestaller, 
stutterier/hingstestasjoner og islandshestestaller med travhester, varmblods-, fullblods- og 
spranghester, dølahester, fjordinger, ponnier, islandshester og flere andre raser. I de små 
besetningene var det et vidt spekter av hesteraser. 

 

Resultater 

Hovedvekten av deltagende staller var fra Østlandsområdet, men også Sør-, Vest-, Midt- og 
Nord-Norge var representert. Størrelsen på besetningene varierte fra 1 – 97 hester. Små 
besetninger hadde gjennomsnittlig 2 hester, store besetninger 26 hester.  

Noen av resultatene fra spørreundersøkelsene er presentert her. 

Blant små besetninger benyttet 98 % seg av beite i sommerhalvåret, mens 87,5 % av de store 
besetningene gjorde det samme. Omtrent en fjerdedel oppgav at de benyttet sambeite mellom 
hest og andre dyrearter, i hovedsak sau, storfe og geit. Blant små besetninger var det en større 
andel som oppgav at de brukte gamle beiter enn tilsvarende blant de store besetningene, 
henholdsvis 72 % og 54 %. 

Store besetninger brukte luftegård gjennomsnittlig 11 måneder per år, mens små besetninger 
benyttet dette gjennomsnittlig 8 måneder per år.   

Mer enn 70 % av besetningene oppgav at de fjernet møkk fra luftegårdene, frekvensen 
varierte fra opp-pløying hvert annet år til daglig om sommeren.  

Alle store besetninger oppgav at de brukte ormemidler, mens 15 % av de små besetningene 
oppgav at de ikke brukte anthelmintika på hestene sine. Andelen besetninger som anså 
parasittbehandling som viktig er nær 100 %. Forholdsvis få av besetningene hadde sendt inn 
avføringsprøver fra friske hester for å få sjekket parasittstatus, henholdsvis 21 % av store og 8 
% av små besetninger.  

Tabell 1. Antall parasittbehandlinger per år 

Antall parasittbehandlinger per år  Store besetninger (%) Små besetninger (%) 
Mindre enn 1 behandling   0 5,9 
1 eller 2 behandlinger 14,8 62,7 
3 behandlinger 45,4 25,5 
4 behandlinger 34,3 5,9 
5 eller fler 5,6 0 
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Tabell 2. Viktigste kilde til informasjon om parasittbekjempelse hos hest 

Viktigste kilde til informasjon om 

parasittbekjempelse Store besetninger (%) Små besetninger (%) 
Veterinærens anbefaling 74,1 3,1 
Bøker 4,6 50,8 
Fagblader 12 9,2 
Kollegaer 6,5 32,3 
Annet 2,8 4,6 

 

Diskusjon 

Det er stor variasjon blant de deltakende besetningene når det gjelder antall hester, type stall, 
bruk av beiter og luftegårder, og parasittbekjempelse. Dette er som forventet da hestehold er 
en mangfoldig bransje. 

Det er noen interessante forskjeller mellom svarene fra store og små besetninger. Svært få av 
de små besetningene angir veterinæren som en viktig kilde til informasjon om 
parasittbehandling – over nitti prosent angir at veterinæren er deres minst viktige kilde.   Hos 
store besetninger er veterinæren den klart viktigste kilden til slik informasjon. Hvorfor står 
veterinærer så svakt som informasjonskilde for denne gruppen?  

Med tanke på den økende resistensproblematikken viser svarene i undersøkelsen at mange 
besetninger kan ha noe å hente med hensyn på ikke-medikamentell parasittkontroll ved å 
endre på rutiner som bruk av (gammelt) beite og hyppigere fjerning av møkk fra luftegårder 
for å minske smittepresset fra miljøet. 

En annen tydelig forskjell mellom store og små besetninger er antall parasittbehandlinger per 
år, store besetninger behandler betydelig hyppigere enn små besetninger. Noe av denne 
forskjellen i behandlingshyppighet kan forklares med ulikheter i alderssammensetningen i 
besetningene, bruk av luftegårder hele året hvor det er antatt høyere smittepress enn på store 
beiter. 

Undersøkelsen viser at der er et betydelig behov for informasjon til hestebesetninger, både 
små og store, når det gjelder parasittbekjempelsesstrategier, både av medikamentell og ikke-
medikamentell art  

Prosjektet er en del av det svensk/norske samarbeidet om forskning på hest og er finansiert av 
Norges Forskningsråd med midler fra Norsk Rikstoto og Jordbruksavtalen og Stiftelsen 
Svensk Hästforskning. 
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