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PARASITKONTROL 

Faktaark – Smag på Landskabet 

Parasitinfektioner kan være medvirkende til nedsat tilvækst, sygdom 
og i yderste konsekvens dødsfald hos kreaturer på græs. Dette gælder 
ikke mindst for kreaturer, der afgræsser naturarealer, der som bekendt 
ikke omlægges regelmæssigt. I forvejen er næringsudbuddet ringe-
re ved afgræsning af en række naturtyper end på omdriftsarealer, så 
parasitære infektioner kan forringe økonomien ved naturpleje med 
afgræsning.

Udpegning af problemet
• Vådområderne, eng og strandeng, udgør ca. 55 % af arealer til 

naturpleje. Infektion med leverikter og lungeorm er de fremher-
skende på disse områder, men også infektion med løbetarmorm 
forekommer.

• På overdrev (tøreng) vil infektioner med løbetarmorm være frem-
herskende.

• På hedearealer vil udtalte problemer med parasitinfektioner være 
sjældne på grund af den forholdsvis lave belægningsgrad.

For alle arealtyper gælder dog, at lokale områder med høj dyretæt-
hed og fugtighed kan give de rette betingelser for parasitter, også fx 
leverikter. Dette kan for eksempel forekomme ved drikkekar eller fod-
ringskrybber og høhække, hvor dyrene tramper jorden op, og regnskyl 
skaber fugtige forhold. Også coccidiose hos kalve kan ses, hvis sådanne 
forhold er til stede i kombination med, at kalvene er modtagelige.

Fokus på
• Opsyn
• Dyrenes ernæringstilstand
• Dyretæthed: Foldskifte
• Omdrift: Pause i afgræsning en eller flere sæsoner eller veksel-

græsning med andre dyrearter.

Leverikter (Fasciola hepatica) på overfladen af en lever. Foto: LLC, KU-SUND.

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm


HANDLINGSPLAN

Parasit Forebyggelse Diagnose

Leverikter • Undgå konstant fugtige områder: Mudrede 
områder omkring drikketrug, vandløb, søer, 
småpytter og lignende arealer

• Flytning til tørre arealer 1. august
• Risikoen øges i fugtige somre

• Symptomer i løbet af vinteren
• Nedstat tilvækst hos unge dyr
• Nedsat foderudnyttelse og mælkeydelse
• Utrivelighed, vægttab, blege slimhinder, diarré, vommethed, 

bughindebetændelse, dårligere reproduktion
• Individuelle gødningsprøver fra 5-10 dyr, ved indbinding eller 

senere i staldperioden
• Påvisning af æg i gødningsprøver: i perioder med lav  

ægudskillelse kræves adskillige prøver 
• Bemærkninger fra slagteri

Behandling • Behandling efter afgræsning af områder med kendte problemer 
• Behandling med Valbazen, Closamectin, Bimectin ved nytår og igen i marts-april (kun voksne ikter rammes)
• Behandling med Fasinex kan foretages hele året, men kræver dispensation fra Lægemiddelstyrelsen (både 

 voksne ikter og larver rammes). Dispensation søges via dyrlægen.
• Slagteribemærkninger bør ikke foranledige behandling af hele flokken, men suppleres med individuel prøve-

tagning/øget overvågning.

Parasit Forebyggelse Diagnose

Lungeorm • Førstegangsgræssere må ikke græsse sam-
men med ældre dyr

• Luk aldrig kalve ud til andre førstegangs-
græssere hen på sommeren

• Undgå at introducere indkøbte dyr eller 
 sammenblande flokke

• Rotationsgræsning: mindst tre ugers pause 
kan forsøges, men effekten er tvivlsom

• Afpudsning af folde i varmt og tørt vejr kan 
mindske men ikke fjerne smitten

• Symptomer efter ca. 25 dage: Hoste især når dyrene er i 
 bevægelse, reduceret tilvækst og i værste fald dødsfald

• Højsæson: juli-august
• Alle aldersgrupper, især førstegangsgræssende
• Kortvarig immunitet, hvorfor ældre dyr kan blive syge
• Undersøg gødningsprøver

Behandling • Tilsyn flere gange ugentligt, hele græsningssæsonen, med henblik på tidlig diagnosticering og behandling
• Ved hoste overvåges dyrene nøje
• Ved kraftige angreb: indbinding og behandling
• Flere præparater til indgivelse gennem munden eller pour-on

Parasit Forebyggelse Diagnose

Løbe-/
tarmorm

• Sen udbinding
• Foldskifte: midt juli (samt ved sygdomsud-

brud) til REN mark, dvs. mark der IKKE har 
været afgræsset af kvæg samme år

• Nedsat belægningsgrad
• Tilskudsfodring
• Sam- eller vekselgræsning med andre alders-

grupper/dyrearter
• Undgå sammenblanding af flokke 
• Udbind fem-seks måneder gamle kalve kort-

varig i september

• Diarré, afmagring
• Højsæson: Sidste halvdel af græsningsperioden.
• Livslang immunitet, hvorfor ældre dyr ikke bliver syge
• Undersøg 5-10 gødningsprøver ca. fem uger efter at dyrene 

er kommet ud på græsgangen.

Behandling • Ved høj ægudskillelse (positive gødningsprøver): Foretag ormebehandling eller foldskift til ren mark midt eller 
sidst i juli, evt. begge dele; ormebehandling og foldskifte bør af hensyn til risikoen for udvikling af ormemiddel-
resistens ikke foretages samme dag.

• Midler med langvarig effekt bruges, pga. risiko for resistensudvikling, kun hvor indbinding eller foldskift ikke er 
muligt



Parasit Forebyggelse Diagnose

Coccidier • Kalvefolde bør afgræsses hvert andet år af 
ældre kreaturer

• Græsmarker, hvor der har gået kalve med 
kliniske symptomer på coccidiose, må ikke 
anvendes til kalve i resten af græsningssæso-
nen og heller ikke i den næstfølgende sæson

• Hold rent og tørt omkring foder- og van-
dingssteder

• Undgå at fodre på jorden

• Særligt 4-7 dage efter udbinding
• Især 3 uger til 6 mdr. alder
• Akut: voldsom blodig diarré, blodmangel, almen svækkelse 

og dødsfald (forekommer dog overvejende på stald).
• Kroniske: diarré, dehydrering, afmagring og utrivelighed.
• Undersøg gødningsprøver fra 5-10 kalve 8-10 dage efter ud-

binding samt ved tegn på sygdom

Behandling • Forebyggende behandling ved tilbagevendende problemer efter udbinding
• Der findes ikke noget effektivt middel mod coccidiose i udbrud
• Flyt dyrene og behandle symptomatisk. 
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Parasit Forebyggelse Diagnose

Insektangreb • Imprægnerede øremærker/pour-on midler
• Tag evt. dyrene på stald


