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Sammanfattning
Friska, naturliga betesmarker är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden i form av både
växter och djur. Betande djur måste avmaskas för att hållas friska och undvika att skadliga
parasiter sprids på betet. Många hästägare och veterinärer är omedvetna om den miljöpåverkan
som kan uppstå vid missbruk av avmaskningsmedel, då upptaget av preparatet inuti hästen är
ofullständigt. En viss mängd av preparatet följer därmed med gödseln ut på betet.
Avmaskningsmedel är stabila, fettlösliga kemiska föreningar som kan ha negativ påverkan på
gödselhögens ekosystem, särskilt spillningslevande fauna. Det finns också tecken som tyder på att
avmaskningsmedlen kan spridas långväga genom exempelvis ytavrinning till vattendrag, detta
särskilt om gödseln lagrats på ett bristfälligt sätt.
Resistens mot avmaskningsmedel är ett växande problem världen över där det saknas en konkret
lösning för att åtgärda problemet då det i dagsläget saknas alternativa substanser att ta till om
total resistens uppstår. Ett sätt att åtgärda problemet skulle kunna vara att journalföra alla
behandlingar som hästen får under sin livstid, något som redan tillämpas för lantbruksdjur och
djur uppfödda till livsmedel i Sverige, men som inte används för hästar trots behov av nationella
såväl som internationella övervakningsprogram för att motverka spridningen av resistens.
Det vetenskapliga underlaget inom området är begränsat; det behövs flera studier och försök
inom det aktuella ämnet, dels för att bredda kunskapsunderlaget samt för att få en god överblick
över hur veterinärmedicinska preparat, så som avmaskningsmedel, kan påverka miljö och välfärd
hos häst.

Abstract
Healthy, natural pastures is very valuable for biodiversity in the form of both plants and animals.
An efficient use of pastures helps to preserve biodiversity, but grazing animals needs to be dewormed to keep them healthy and to prevent harmful parasites spread on the pasture. The
awareness about the environmental impact of the frequent use of deworming agents is low
among the public. Some people are unaware that the absorption in horses of anthelmintics is
incomplete, which make the circumstances about enviromental effect important to investigate
further.
The scientific evidence in this area is limited and more studies and trials are needed to deepen the
knowledge about the effects of anthelmintics in the environment. Our report includes a
compilation of studies conducted on anthelmintics and equine parasites, as well as an experiment
which was conducted at the University of Halmstad biogaslaboratory April 2014. Anthelmintics
have been shown to have negative impact on the manure ecosystem and especially against
manure living fauna. Deworming routines has changed over the years as the equine industry has
developed. Nevertheless, there’s still a lack of concrete approach to deworming.
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Förord
Vårt stora intresse för djur- och miljörelaterade frågor var det som inspirerade oss att skriva vårt
arbete. Eftersom vår utbildning varit genomsyrad av begreppet ”hållbar utveckling” ansåg vi att
vårt ämnesområde innehåller en del frågor som är viktiga att lyfta fram inför framtida utveckling.
Miljöpåverkan, resistens och rutiner kring avmaskningsmedel har varit grundpelare till våra
frågeställningar som utmynnat i fördjupande riktningar.
Arbetet har varit oerhört lärorikt och intressant med både mot- och medgångar; vi vill därför rikta
ett stort tack till dem som varit en hjälpande hand på vägen. Tack till vår handledare Helena
Kummel, Agronom, för vägledning under arbetets gång, tips på användbara artiklar och för
gödseln som kunde skänkas till vårt experiment. Stort tack även till Niklas Karlsson, Fil. Mag
Biogasteknik och Förnybar energi, för all hjälp med genomförande och tolkning av resultat till
rötningsexperimentet. Tack till Doc. Marie Mattsson för vägledning av rötningsexperimentet.
Och slutligen skulle vi vilja tacka varandra för det goda samarbetet!
Emilia Landgren och Sabina Wallman, Halmstad, maj 2014
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Ordlista
Anaerob – en syrefri process eller organism
Anthelmintika – avmaskningsmedel
Bioackumulering – anrikningsprocess av miljöstörande ämnen i enskilda levande
organismer
Biomagnifikation – anrikningsprocess av miljöstörande ämnen på olika trofinivåer i
näringskedjan
BZ – förkortning för substansämnet bensimidazol
Fauna – mångfalden av djur/djurarter inom ett område
Flora – mångfalden av växter inom ett område
IVM – förkortning för avmaskningspreparatet ivermektin
Kolik – samlingsbegrepp för olika smärttillstånd i hästens buk, ofta förstoppning, gaser och
kramptillstånd
Larval cyathostomos – allvarlig diarrésjukdom som uppkommer till följd av massutträde av
inhiberade parasitlarver ur tarmslemhinnan
MOX – förkortning för avmaskningspreparatet moxidektin
MSR - Miljöstyrningsrådet
PYR – förkortning av avmaskningspreparatet pyrantel
SVA – Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Ymp (ympning) – process där en främmande växtdel planteras in i en liknande växt
Ytavrinning – vatten i form av nederbörd som inte infiltreras in i markytan, utan rinner
ovanpå den
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1 Bakgrund – miljö och välfärd
Friska och naturliga betesmarker är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden gällande
både växter och djur. En av de värdefullaste aspekterna av en effektivt brukad betesmark är att
det bidrar till att den biologiska mångfalden bevaras, men för att hålla de betande djuren friska
och bidra till ökad djurvälfärd behöver de avmaskas för att förhindra att skadliga parasiter sprids
på betet, (Danielsson et al. 2002).
Miljöstyrningsrådets krav MSR-10431 syftar till att införliva tre av de svenska miljömålen i
svenska samhället genom regeringsuppdrag; Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och Ett rikt
växt- och djurliv, (Naturvårdsverket. 2014). I enlighet med krav MSR-10431 ska djur i möjligaste
mån skyddas från parasitangrepp genom beteshygieniska, förebyggande åtgärder, där
användningen av avmaskningsmedel ska vara en sistahandsåtgärd som endast får ske efter
veterinärs ordination, (MSR. 2014). Detta krav riktar sig framförallt mot djur som ingår i
livsmedelsproduktion, exempelvis kor och får.
I Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:38) finns bestämmelser kring journalföring av
avmaskningsmedel och andra läkemedel, riktade framförallt mot nötkreatur, får, svin, fjäderfä och
andra djur som ingår i livsmedelsproduktion, (SJVFS 1998:38). I bestämmelserna står det att det
är både veterinärens och djurägarens skyldighet att journalföra sjukdomstillstånd och
behandlingar.
Kravet på journalföring för lantbruksdjur och djur som föds upp till livsmedel innefattar att djuret
ska ha ett behandlingsbevis som information att lämna vidare till Livsmedelsverket; i
behandlingsbeviset ska det finnas med uppgifter om djurägare, djurets identitet, vilka preparat
djuret har behandlats med, preparatens dos och behandlingssätt, tidsangivelser för karens för
kött och liknande. Eftersom det är ovanligt att hästar föds upp till livsmedel i Sverige så omfattas
de inte av kravet på journalföring av behandlingar med avmaskningsmedel såväl som andra
läkemedel, (SJVFS 2000:144; SOU 2005:74).
I Sverige tycks få hästägare vara medvetna om de miljörelaterade problem som kan uppkomma
vid bristande avmaskningsrutiner och missbruk av avmaskningsmedel, exempelvis avmaskning i
förebyggande syfte med täta intervall eller i för låga doser, (Beynon, 2012). De
avmaskningspreparat som finns idag är till för att avdöda parasiterna, och många av preparaten
är också mycket effektiva för ändamålet, men det sker ett ofullständigt upptag i hästens mag-

och tarmkanal, (Danielsson et al. 2002; Lindquist et al. 2007), vilket innebär att en viss
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del av avmaskningspreparatet följer med gödseln ut på betet. Den kontaminerade gödseln
kan medföra negativa effekter för exempelvis spillningslevande insekter, så som
dyngbaggar, vissa flygande insekter, fåglar och däggdjur som lever av insekterna i och runt
gödseln, (Danielsson et al. 2002). Vissa avmaskningspreparat kan spridas långväga i miljön genom
ytavrinning med regnvatten och liknande från betesmarken. Rester av preparaten kan då hamna
i vattendrag och grundvattentäkter, där de kan påverka fisk och kräftdjur negativt, (Larsson och
Lööf, 2011-2012).

1.1 Syfte
Syftet med arbetet har varit att arbeta fram en litteraturstudie över hästavmaskningsmedels
påverkan, med fokus på miljö, rådande resistensproblematik och hästens välfärd. Avmaskning är
en viktig del av hästnäringen, och utförs för att hålla nere hästens invärtes parasitbestånd på en
sådan nivå att hästen inte insjuknar i parasitrelaterade sjukdomar; men eftersom
avmaskningsmedelsrester följer med hästens gödsel ut på betet finns det anledning att anta att
avmaskningsmedlet kan bidra till konsekvenser i ekosystemet inom det aktuella området, vilket
på sikt kan bidra till att den biologiska mångfalden påverkas negativt.
Trots de positiva effekterna av avmaskningsmedel så finns det – förutom negativ miljöpåverkan –
problem med att avmaskningsmedel missbrukas runt om i världen. Ökad resistens mot de
vanligast förekommande avmaskningsmedlet hos vissa parasitarter, bland annat små
blodmaskar, är nu ett problem som ännu inte har någon lösning. Det är därför viktigt att sprida
förståelse om varför avmaskning är viktigt, men att hästägare och andra intressenter bör ta ansvar
för att minska spridningen av såväl negativ miljöpåverkan som resistensutveckling samtidigt som
god djurvälfärd uppnås.
För att uppnå vårt syfte har vi arbetat utifrån fem frågeställningar:
1. Vilka effekter hos miljön uppkommer vid utsläpp av kontaminerat hästgödsel?
a) Vilka effekter kan uppstå på andra djur/insekter än masken (ex
spillningslevande insekter)
b) Andra eventuella biologiska effekter
c) Internationella skillnader och likheter
2. Resistens, hur uppstår resistens mot avmaskningsmedel?
a) Finns det åtgärder som kan vidtas för att undvika resistens?
b) Internationell jämförelse
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3. Vad finns det för avmaskningsrutiner för svenska hästar?
a) Hur berör lagstiftningen området?
b) Jämförelse med andra lantbruksdjur
4. Dokumentera förebyggande åtgärder för att undvika spridning av parasiter
5. Är hästgödsel en potentiell ”grön” energikälla?
a) Påverkas rötningsprocessen av att gödseln är kontaminerad av avmaskning?

1.2 Målsättning
Målet med arbetet har varit att med hjälp av vår litteraturstudie sprida och öka kunskap och
kännedom kring hästavmaskningsmedels miljöpåverkan, såväl som att upplysa om vad som kan
hända om avmaskningsmedel missbrukas. Vår ambition har varit att få hästägare och andra
intressenter att och relatera vårt arbete i sin egen vardag, eftersom hästavmaskningsmedel
brukas på ett ohållbart sätt idag.

1.3 Avmaskningsmedel i miljön
Veterinärmedicinska preparat är avsedda för att på ett eller annat sätt påverka pågående
fysiologiska processer i kroppen. Detta sker genom att den aktiva substansen i preparatet binder
till olika proteiner, receptorer och enzymer i kroppen; veterinärmedicinska preparat fungerar på
samma sätt för djur som läkemedel för människa. De proteiner, receptorer och enzymer som finns
hos det djurslag som preparatet är avsett för kan även återfinnas hos andra organismer i miljön;
framförallt hos andra ryggradsdjur. När läkemedel och veterinärmedicinska preparat kommer ut
i naturen riskerar de därför att påverka andra levande organismers fysiologiska processer
negativt, (Larsson och Lööf, 2011-2012).
Avmaskningsmedel är ofta så kallade “bredspektrumpreparat”; de är konstruerade för att
motverka olika arter av parasiter som lever i hästens mag- och tarmkanal, (Isaksson et al. 2006;
Traversa et al. 2007). De är stabila kemiska ämnen; en egenskap som generellt sett är positivt ur
medicinsk synpunkt. Det är dock en egenskap som är negativ ur miljösynpunkt eftersom
nedbrytningen av stabila kemiska ämnen är långsam i naturen. Det kan leda till att
svårnedbrytbara, persistenta substanser kan spridas över stora områden i naturen, och ansamlas
i levande organismer och i jord- och sedimentpartiklar, (Danielsson et al. 2002; Larsson och Lööf,
2011-2012).
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En annan avgörande egenskap som påverkar hur mycket avmaskningsmedel som absorberas av
miljön och aktuell flora och fauna i området är ämnets lösningsförmåga; fettlösliga ämnen, så som
avmaskningsmedel, ansamlas vanligen i större utsträckning hos levande organismer och i miljön,
medan vattenlösliga ämnen tenderar att lösa upp sig och försvinna efter en tid, (Larsson och Lööf,
2011-2012).
Läkemedel och veterinärmedicinska preparat är utformade så eftersom det är en positiv egenskap
ur medicinsk synpunkt; om ämnet är fettlösligt stannar det kvar länge i kroppen, vilket gör att
upptaget av substansen i mag- och tarmkanalen och blodet blir så stort och effektivt som möjligt.
Ur miljösynpunkt är fettlösliga ämnen inte önskvärda, eftersom de ofta medför allvarliga
oönskade och negativa effekter hos andra levande organismer, (Larsson och Lööf, 2011-2012).
I läkemedelsförteckningarna för hästavmaskningsmedel informerar FASS Vet. (2005) hästägare
att en del av avmaskningspreparatet fortfarande är aktivt i spillningen en tid efter avmaskning.
Även om preparatet inte verkar ha någon effekt på populationsnivån hos arter inom det aktuella
området om de används vid enstaka tillfälle, så uppmanas hästägare och veterinärer att vara
försiktiga med vissa avmaskningspreparat i känsliga miljöer, speciellt där specialiserade eller
sällsynta arter finns, (Isaksson et al. 2006). Inom hästnäringen avmaskas de flesta hästar
kontinuerligt flera gånger per år, (Lindquist et al. 2007; Osterman-Lind, 2005), så risken för att
avmaskningsmedel skulle kunna ge stora negativa konsekvenser för miljön borde vara betydande,
(Isaksson et al. 2006).
Avmaskningsmedlets miljöpåverkan och giftighet avgörs av flera olika faktorer, bland annat
vilken typ av avmaskningsmedel som hästen fått och i hur stor dos, omgivningens temperatur,
tidpunkt för avmaskning, hur betet används (om det varit hårt betat sedan innan, vilka andra
djurslag som gått på betet, om man tillämpat beteshygieniska åtgärder etc.), och givetvis också på
vilken typ av flora och fauna som finns i det aktuella området, eftersom känsligheten för preparat
skiljer sig åt mellan olika arter. Även geologin i området kan vara betydande för spridningen av
avmaskningsmedel genom ytavrinning och avrinning till grundvattenkällor, (Danielsson et al.
2002; Isaksson et al. 2006).
Det inte kunnat påvisas några effekter på floran såsom gräs, buskar och träd i de områden som
blivit exponerade för avmaskningsmedel. Det finns heller inga kända effekter på däggdjur eller
fåglar som ätit av insekter som exponerats för avmaskningspreparat i kontaminerad gödsel.
Däremot finns det studier som visat att exponering för avmaskningsmedel fört med sig negativa
effekter på exempelvis spillningslevande insekter, (Danielsson et al. 2002; Isaksson et al. 2006).
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1.4 Hästens vanligaste parasiter
Alla djur bär på inälvsparasiter, men om djuret är friskt i övrigt så tål det en viss mängd parasiter
utan att bli sjuka av angreppet då djuren bygger upp en viss immunitet mot parasiternas närvaro,
(Danielsson et al. 2002; Lindquist et al. 2007). De flesta parasiter är värdspecifika; de lever och
förökar sig hos ett djurslag, i regel hos betande djur, så som våra hästar, (Mellberg. 2002). Hästar
drabbas framförallt av olika sorters rundmaskar som lever inuti magsäcken eller tarmsystemet,
där de parar sig och lägger ägg i tarmen, (Lindquist et al. 2007). Mest mottagliga för
parasitangrepp är ungdjur och kan orsaka akuta sjukdomar som bland annat diarré, kolik och,
avmagring, (Danielsson et al. 2002).
Det är inte alltid det går att urskilja att hästen drabbats av parasiter, men vid kraftiga infektioner
kan den uppvisa ett nedsatt allmäntillstånd med glanslös, raggig päls, dålig aptit och avmagring,
torrhosta, svullna leder och buk. Akuta sjukdomar så som kolik och diarréer kan också indikera
att hästen drabbats av parasiter. Ungdjur, så som fölungar, drabbas ofta av diarréer vid
parasitangrepp och vid särskilt kraftiga infektioner kan fölungen stanna i växten, men sådana
skador visar sig oftast inte förrän parasiten hunnit orsaka stor skada, vilket kan leda till dödlig
utgång, (Mellberg. 2002).
Ända fram till 1945 föddes majoriteten av alla hästar i Sverige upp på mindre jordbruksenheter
än vad de gör idag. Dåtidens lantbrukare cirkulerade betesmarkerna med plöjning och
sädesodling från år till år, vilket innebar att risken för att hästen skulle infekteras av parasiter var
mycket liten. I dagens samhälle föds hästar oftast upp på stora stuterier, som dessutom ofta har
ett mycket stort antal hästar per ytenhet. Idag blir betesmarkerna inte sanerade på samma sätt
som förr då markanvändningen växelnyttjades, vilket innebär att det råder hög infektionsrisk för
många av de svenska hästarna, (Pettersson et al. 2002).

1.4.1 Parasiternas livscykel
Inälvsparasiternas livscykel består av fyra utvecklingsstadier som brukar betecknas L1till L4stadie, (Lindquist et al. 2007). Det tar ca 2-4 veckor för ett parasitägg att utvecklas till en infektiös
L3-larv, beroende på rådande förhållanden i omgivningen. Parasiterna är som mest aktiva och
reproduktiva under det svenska sommarhalvåret, tack vare våra varma och fuktiga somrar, (SVA,
2013). Vid gynnsamma förhållanden utvecklas L1-larven fort till en L2-larv som lämnar
gödselhögen. L2-larven utvecklas snabbt till L3-larver som kryper upp på grässtrån som sedan äts
upp av hästen. De uppätna L3-larverna följer sedan med ner till hästens mag- och tarmkanal,
(Lindquist et al. 2007).
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Vad som händer i mag-tarmkanalen beror på vilken parasit hästen har infekterats med;
blodmaskar kapslar in sig i tarmslemhinnan där de sedan växer till fullvuxna L4-parasiter i ett
inhiberat tillstånd. När blodmasken utvecklats till en fullvuxen parasit som därmed nått L4stadiet, lösgör de sig från tarmslemhinnan och vandrar ner i grov- och tunntarmen där de parar
sig och lägger nya ägg, (Lindquist et al. 2007).
Inhiberade larver är vanliga framförallt under höst och vinterhalvåret då parasiternas aktivitet
minskar. De påverkas inte av avmaskningsmedel, vilket kan göra det besvärligt att bli av med dem
då de kläcks igen nästföljande vår då förhållandena är mera gynnsamma igen, (SVA. 2013 a).
Spolmaskar – vars L1-L4-stadier sker inuti ägget, som sedan kläcks i magen på värddjuret – borrar
sig igenom tarmslemhinnan till blodkärlen, följer med blodet till lungorna, hostas upp och sväljs
ner igen till värddjurets mage. Därefter parar den sig och kryper ut ur tarmen för att lägga sina
ägg runt hästens anus, (Lindquist et al. 2007).
I allmänhet tar det ca 2-3 månader för en parasit att fullfölja sin livscykel, (SVA. 2013 a).

Figur 1. Figuren visar hur hästen vanligtvis smittas av parasiter på betet
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1.4.2 Små blodmaskar, Cyathostominae
Majoriteten av alla svenska hästar bär på små blodmaskar (cyathostominae) vilket gör dem till en
av de vanligaste parasiterna som infekterar hästar, (SVA. 2013 a). Det finns ett 50-tal olika arter
inom gruppen cyathostominae varav 15 stycken har återfunnits hos svenska hästar; 10 av dem är
allmänt förekommande och därmed mycket vanliga, (Lindquist et al. 2007; SVA. 2013 a).
Små blodmaskar är mellan 0,5-2 cm långa och gråvita eller rödaktiga i färgen, (SVA, 2013) och de
lever i hästens grovtarm, där de kan göra stor skada på tarmslemhinnan, (Lindquist et al, 2013).
Hästar som är infekterade med små blodmaskar uppvisar ofta inga symptom på parasitangrepp,
men unghästar under 5 år kan ibland utveckla en allvarlig diarrésjukdom kallad larval
cyathostomos, där en stor mängd inhiberade L3-larver plötsligt lämnar tarmslemhinnan
samtidigt, ofta i samband med vårens första avmaskning. Larval cyathostomos ger upphov till
mycket kraftiga diarréer, som ibland kan ha dödlig utgång, (Lindquist et al. 2007; SVA. 2013 a).

1.4.3 Stora blodmaskar, Strongylus vulgaris
Den stora blodmasken är en av de farligaste parasiterna som drabbar hästar. I dagsläget bär ca
5% av Sveriges hästar på S. vulgaris, vilket är en minskad mängd tack vare de
avmaskningspreparat som finns på marknaden idag, (Lindquist et al. 2007).
S.vulgaris är 2-3 cm långa och rödbruna i färgen. De fullvuxna parasiterna lever i hästens grovoch blindtarm. S.vulgaris larver penetrerar tarmslemhinnan och vandrar inuti hästens artärer upp
till den kraniala krösartären, som är den del av den stora kroppspulsådern som förser
tarmsystemet med blod. Larverna fortsätter att utvecklas inuti krösartären i 3-4 månader och
följer sedan med blodflödet tillbaka till tarmarna, där de fäster sig på tarmväggen och bildar
knutor (Lindquist et al. 2007; Osterman Lind. 2005). Larverna fortsätter att växa inuti knutorna,
som till sist brister på grund av larvens storlek; parasiten kommer då ut i tarmarna där den
fortsätter att växa under 6-8 veckor tills den uppnår fullvuxet och reproduktivt stadium,
(Osterman Lind. 2005).
S.vulgaris totala livslängd omfattar ca 6 månader och under sin livstid biter den loss bitar av
tarmslemhinnan för att kunna suga blod ur tarmväggen. Skadan på tarmväggen leder till att
inflammation och förtjockningar uppstår i blodkärlens väggar. Bitarna från tarmslemhinnan kan
fastna i blodkärlen och bilda blodproppar och ge värddjuret hjärtinfarkt, (Lindquist et al. 2007;
Osterman Lind. 2005).
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Beroende på hur stor skada S.vulgaris hunnit göra på tarmslemhinnan innan parasitangreppet
upptäcks riskerar hästen att dö på grund av följderna av parasitangreppet. Även om dödsfall är
ovanliga och det går att förhindra och åtgärda angreppet så kan det ta flera år innan skadorna på
blodkärlen läker, vilket gör hästen extra känslig för exempelvis kolikanfall, (Lindquist et al. 2007).

1.4.4 Spolmask, Parascaris equorum
Till skillnad från blodmaskarna, som har flera olika utvecklingsstadier så sker spolmaskens
utveckling inuti ägget. P. equorum kan bli upp till 20 cm lång och 0,5 cm tjock, och är den största
parasiten som drabbar hästar, främst fölungar. Hästen infekteras av P. equorum via ägg som avsatts
på betet, men spolmask kan även smitta via stallinredningen då äggen kan följa med strömedel, ex. halm.
Larverna utvecklas snabbt från ägg till hög-reproducerande fullvuxen parasit i värddjurets
tunntarm. En könsmogen spolmaskhona kan producera mer än 1 miljon ägg/dag, (Lindquist et al.
2007).
Eftersom spolmaskarna lever av hästens tarminnehåll blir hästens upptag av viktiga
näringsämnen från födan ofullständigt, vilket medför att hästen magrar av och få svullen buk,
Under migrationsfasen, det vill säga den fas där nykläckta larver följer med blodtillförseln till
lungorna, kan hästen bli snorig och hostig. I värsta fall kan hästen bli kraftigt förstoppad med risk
för att tarmen spricker, men det är ovanligt och kräver en kraftig spolmaskinfektion, (Lindquist
et al. 2007).

1.5 De vanligaste avmaskningsmedlen
Avmaskningsmedel till häst brukar delas in i 4 substansgrupper, (Isaksson et al. 2006). Vi har
fokuserat på 3 av dem, där exempel på avmaskningsmedel som innehåller den aktiva substansen
synes inom parenteser:
1. Bensimidazoler (albendazol, febantel, fenbendazol)
2. Makrocykliska laktoner (ivermektin, doramektin, moxidektin)
3. Tetrahydropyrimidiner (morantel, pyrantel)
Det finns även biologiska substanser som är under utredning, men det är oklart huruvida
biologiska substanser bör räknas in som avmaskningsmedel, eftersom det är tveksamt om de
verkligen avdödar parasiterna.

1.5.1 Bensimidazoler
Bensimidazoler (BZ) är preparat med stor effekt på stora blodmasken och spolmasken, (Lindquist
et al. 2007). Bensimidazolers huvudsakliga funktion är att störa maskarnas glukosupptag för att
få dem att svälta ihjäl. Preparatet tas upp i levern och omvandlas till ofarlig form när den lämnar
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hästen, men eftersom bensimidazoler bidragit till en utbredd resistensutveckling har
användningen av avmaskningsmedel med bensimidazoler som aktiv substans minskat kraftigt.
Idag används de i mycket liten omfattning, <0,5 % till häst, (Isaksson et al. 2006).

1.5.2 Makrocykliska laktoner
De vanligast förekommande preparaten inom gruppen makrocykliska laktoner är ivermektin
(IVM) och moxidektin (MOX). De är mycket effektiva mot parasiter vid extremt låga
koncentrationer vilket gör dem till eftertraktade avmaskningsmedel, (Canga et al. 2007; Lindquist
et al. 2007).
Bilden över hur de makrocykliska laktonerna fungerar är inte helt klar; en teori bygger på att det
är en särskild typ av kloridjonkanal hos parasiterna som störs, vilket paralyserar parasiterna så
att de dör, (Isaksson et al. 2006).
Ivermektin är troligtvis den substans som används mest runt om i världen av marknadens
avmaskningspreparat. Den effektiva verkningen av ivermektin beror på att preparatet lagras in i
kroppsfetterna och fortsätter vara verksamma mot parasiterna i minst 2 veckor efter avmaskning,
(Canga et al. 2007; Isaksson et al. 2006).

1.5.3 Tetrahydropyrimidiner
Av tetrahydropyrimidiner är det substanser innehållande pyrantel (PYR) som är vanligast att ge
till häst. Den är effektiv mot både små och stora blodmaskar såväl som spolmask, (Lindquist et al.
2007).
Pyrantel är en acetylkolinagonist och verkar genom att överaktivera parasiternas nervsignaler,
vilket leder till spastisk paralys och parasiterna dör. På senare tid har vissa arter av rundmask
börjat visa resistens mot pyrantel, dock är preparatet fortfarande effektivt om hästen får dubbel
dos av preparatet, (Isaksson et al. 2006).

1.5.4 Biologiska substanser, Duddingtonia flagrans
Biologiska avmaskningsmedel är fortfarande under utredning vilket gör att det inte finns så
många säkra och godtyckliga resultat på att de fungerar för parasitbekämpande ändamål. En av
de biologiska substanser som är under utredning är rovsvampen Duddingtonia flagrans som visat
sig fungera som avmaskningsmedel hos nötkreatur, får och svin. Svampen har bland annat
minskat antalet infektiösa larver i värddjurets mag- och tarmkanal, (Osterman Lind. 2005).
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Djuren matas med sporer från svampen. Svampens mycel påverkar de infektionsdugliga larverna
så att de inte kan infektera betesdjuren och följer sedan med djurets träck ut. Än så länge har
metoden uppvisat goda resultat i bekämpning mot blodmask, men fungerar inte mot spolmask,
(Lindquist et al. 2007).
En dansk studie med hästar har visat att D. flagrans minskat antalet nematoder i olika larvstadier
på betet. Det finns också belägg för användning av D. Flagrans skulle vara ett potentiellt biologiskt
kontrollmedel, enligt fältstudier som gjorts i subtropiskt klimat, (Osterman Lind. 2005).
Andra biologiska alternativ som undersökts är vitlök och aspbark. Resultatet av undersökningen
visade ingen effekt på de antal ägg som kunnat urskiljas från maskarna och därför anses de inte
vara användbara som avmaskningsmedel till häst, (Lindquist et al. 2007).

1.6 Avgränsningar
De avgränsningar som vi valt att göra i vårt arbete är att bara ta upp tre av hästens mest
förekommande

parasiter;

spolmask,

stora

och

lilla

blodmasken.

De

vanligaste

avmaskningsmedlen brukar normalt delas in i 4 substansgrupper, men vi har valt att avgränsa oss
från den fjärde gruppen, kinolinderivat, eftersom det är ett avmaskningsmedel som brukar
kombineras med IVM och MOX vid behandling av bandmaskinfektion. Eftersom vi valt bort
bandmask i vårt arbete är det heller inte aktuellt för oss att diskutera kinolinderivat. Vi har även
gjort en internationell jämförelse där vi satt Italiens och Storbritanniens resistensproblematik i
relation till de svenska resistensproblemen. I vårt arbete tar vi också upp och behandlar vilka
avmaskningsrutiner som finns, men vi har valt att enbart fokusera på de svenska
avmaskningsrutinerna.

1.7 Material och metod
Till sammanställningen av vår studie tog vi hjälp av databaserna Science Direct och PubMed. Det
är databaser som framförallt inriktad för att ge information om djur och lantbruk. De sökord vi
använt oss av för att hitta vetenskapliga artiklar är equine parasites, anthelmintica, anthelmintic
resistence in horses, resistance in cyathostominae, environmental impacts of anthelmintica,
envrionmental impacts of ivermectin, envrionmental impacts on dung beetles.
Förutom vetenskapliga artiklar i ämnet har vi använt oss av Jordbruksverkets föreskrifter och
broschyrer om hästens parasiter och avmaskning, och svensk författningslagstiftning.
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Artiklarna valdes ut efter noga granskning. Efter långa undersökningar för att hitta underlag inom
det hästrelaterade området valdes även lantbruksdjuret får in som ett granskningsområde. Detta
då samma preparat används till häst som får.
Rötningsexperimentet utfördes på Högskolan i Halmstads biogaslaboratorium. Där lät vi röta fyra
flaskor varav tre innehöll avmaskningsmedelskontaminerad gödsel och en obehandlad gödsel,
under 18 dygn för att ta reda på om bakterierna i rötningsympen var känsliga för
avmaskningsmedelsrester. Träcken som användes i experimentet samlades in från fyra hästar
behandlade med olika avmaskningsmedel. De avmaskningsmedel vi undersökte i vårt experiment
var Fyrantel, Cydectin och Banminth.
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2 Resultat
2.1 Miljöpåverkan
Några

av

de

miljörelaterade

problem

som

är

förknippade

med

läkemedel

och

veterinärmedicinska preparat i naturen är anrikning av det aktuella preparatet i biologiska
organismer, bioackumulering, och anrikning i näringskedjor, biomagnifikation. Runt om i världen
finns det även en relativt stor resistensutveckling som har att göra med för stort användande av
vissa typer av avmaskningsmedel, något som är negativt både ur djurvälfärdssynpunkt och
miljöskyddssynpunkt, (Larsson och Lööf, 2011-2012).
Långtidseffekter av hästavmaskningsmedel i miljön dåligt kartlagda i Sverige och övriga Europa;
det är svårt att påvisa direkta effekter på fauna, dvs. djur och insekter, men vissa studier har gjorts
där några möjliga miljörelaterade effekter har kunnat kartläggas, (Isaksson et al. 2006).

2.2 Gödselhögens ekologi
Det finns ett stort antal djur och växter som är beroende av den gödsel som avsätts på betet varje
år; tusentals insekter lever på, inuti eller runt omkring gödselhögen. Skalbaggar, flugor, mygg,
steklar, daggmaskar och vissa svampar som växer i gödseln - de är alla delaktiga i gödselhögens
ekologi och nedbrytning. Gödselhögen fungerar som barnkammare, då exempelvis flugor och
skalbaggar koloniserar högen genom att para sig och lägga ägg. Insekternas larver nyttjar
gödselhögen som skydd mot rovdjur, näringskälla och tillväxtplats. Spillningslevande fauna
spenderar hela sitt liv i eller runtomkring gödselhögen och det är därför högst troligt att denna
typ av fauna påverkas av avmaskningsmedel, (Isaksson et al. 2006).
Insekternas aktivitet är också viktig för nedbrytning och finfördelning av gödseln samt
recirkulation av näringsämnen i växter och jordpartiklar, (Danielsson et al. 2002; Isaksson et al.
2006). Fåglar, exempelvis kråkor, starar och lärkor, samt vissa däggdjur, som grävlingar och
igelkottar, bidrar även de till gödselns nedbrytning när de går igenom gödselhögarna på jakt efter
insektslarver att äta. Gödselhögen utgör således en viktig näringskälla även för vertebrater,
(Danielsson et al. 2002).

2.3 Kända miljöeffekter
Som vi nämnde i bakgrunden så är långtidseffekterna av hästavmaskningsmedel generellt sett
mycket dåligt kartlagda, och det är tydligt att det behövs mer forskning i ämnet för att kunna
sammanställa en övergripande helhetsbild över miljöpåverkan till följd av användning av
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avmaskningsmedel. Med det sagt så finns det några fastställda miljöeffekter, vilka kunnat
konstateras i olika fältexperiment och studier:


Gödselhögens ekosystem påverkas, vilket kan ge negativa effekter för de växt- och
djurarter som på ett eller annat sätt nyttjar gödseln; födokälla för diverse djurarter,
näringsämne för växter, och en tillväxtplats för spillningslevande insekters larver,
(Danielsson et al. 2002).



Förändringar i gödselns kemiska sammansättning - vilket är vad som sker när hästen
avmaskas - ändrar förutsättningarna för att vissa arter ska kunna främjas av de rådande
förhållandena i gödselhögen, (Isaksson et al. 2006).



Avmaskningsmedel påverkar aktiviteten och förekomsten av spillningslevande insekter i
gödselhögarna; det finns studier som visat att spillningslevande insekter, exempelvis
dyngbaggar och tordyvlar, blir mindre aktiva och minskar i antal när de blivit exponerade
för

kontaminerad

gödsel,

framförallt

för

avmaskningsmedel

som

innehåller

makrocykliska laktoner, ex. ivermektin, (Isaksson et al. 2006).


Avmaskningsmedel har negativ effekt på insektslarvernas utveckling och hämmar de
nykläckta

spillningslevande

insekternas

reproduktionsförmåga,

vilket

gör

att

förekomsten av spillningslevande insekter i gödseln minskar, (Isaksson et al. 2006).


Specialiserade arter med små, isolerade populationer riskerar att utrotas och försvinna
helt vid för intensivt brukande av avmaskningsmedel innehållande bland annat
makrocykliska laktoner. De specialiserade arterna är mycket känsligare för förändringar
i ekosystemet än de generaliserade arterna, vilket på sikt kan leda till förlust av sällsynta
insektsarter, (Isaksson et al. 2006).



Nedbrytningen av gödseln blir långsammare vilket innebär att det tar längre tid än
normalt innan näringsämnena från gödseln binds in i markkolloiderna och kan upptas av
växternas rotsystem, (Danielsson et al. 2002).



Avmaskningsmedel minskar tillgången på föda för de arter som lever av de
spillningslevande insekterna, eftersom dessa minskar i antal, (Danielsson et al. 2002).



Avmaskningsmedlen utsöndras till miljön med avföringen, där föroreningar från
preparatet binder in i markkolloiderna. Preparaten kan lagras länge i marken och trots
därför ha en betydande påverkan på marklevande fauna så som gråsuggor och kvalster.
Från markkolloiderna sker sedan ytavrinning till vattendrag och grundvattentäkter, vilket
innebär att preparatet kan förflytta sig över stora arealer, (Beynon. 2012).



Rester av avmaskningsmedel som kommit ut i sjöar med ytavrinning har visat sig vara
mycket giftigt för kräftdjur och fisk vid låga koncentrationer, (Larsson och Lööf, 20112012).
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2.4 Resistens
Resistens mot avmaskningsmedel är ett problem som blir alltmer förekommande, i takt med att
missbruk av anthelmintika ökar. Missbruket sker bland annat i form av avmaskning i
förebyggande syfte, avmaskning med samma preparat vid upprepade tillfällen varje år,
avmaskning i täta intervall eller i för låga doser, (Kaplan. 2002; Traversa et al. 2009).
Få hästägare och veterinärer är medvetna om de negativa effekter som missbruk av anthelmintika
kan bidra till; oftast går avmaskningen på rutin och få är medvetna om resistensproblematik finns
mot

exempelvis

bensimidazoler

(BZ)

och

pyrantel

(PYR),

(se

1.3

De

vanligaste

avmaskningsmedeln, s. 7). Många fortsätter att använda preparat som bevisligen inte längre har
någon effekt mot vissa parasiter, på grund av okunskap om hur preparaten fungerar och att de
inte vet om deras hästar är bär på resistenta parasiter eller ej, (Kaplan. 2002).
Okunskap har lett till att vissa parasitstammar, framförallt hos arter av cyathostominae, små
blodmaskar, blivit resistenta mot flera av de vanligaste substansgrupperna; bensimidazoler,
makrocykliska laktoner, vars aktiva ämnen är ivermektin (IVM), och tetrahydrapyrimidiner,
exempelvis pyrantel (PYR), (Kaplan, 2002).
Att cyathostominae uppvisar en så utbredd resistens härstammar från händelser som utspelade
sig på 1960-talet, då det infördes en epidemiologisk metod för att motverka förekomsten av
Stongylus spp., olika arter av stora blodmasken, (se 1.2.3 Stora blodmasken, s. 6).

Den

epidemiologiska metoden omfattade avmaskning mot S.vulgaris med BZ över ett 6-8 veckors
intervall. Detta gjordes som en åtgärd för att försöka minska dödligheten för hästar som drabbats
av parasitinfektion av stora blodmasken, då antalet fall av kolik med dödlig utgång var mycket
högt,(Kaplan. 2002). Metoden fungerade mycket bra och hade stor genomslagskraft över hela
världen, framförallt i USA; förekomsten av S.vulgaris minskade drastiskt, och antalet nya fall har
varit lågt sedan dess. Men i början av 1980-talet, efter ca 20 års användande av BZ, kunde det inte
bara påvisas att metoden för att minska förekomsten av S.vulgaris fungerat, utan också att
förekomsten av cyathostominae var relativt oförändrad. Prover på betesmarkerna visade en
mycket homogen äggsammansättning; nära 100% av parasitäggen tillhörde cyathostominae, och
det kunde snabbt konstateras att cyathostominae var resistent mot BZ, och senare även mot PYR,
(Kaplan. 2002).
Att resistens förflyttar sig mellan olika länder och på så sätt får mycket stor spridning är inte
ovanligt; tvärtom är export och import av levande hästar mellan olika länder en vital del av
hästnäringen. Det är dessutom mycket vanligt att tävlingshästar förflyttas mellan olika
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världsdelar för att delta i diverse tävlingsevenemang. Detta kan bidra till att resistenta
parasitstammar förflyttas mellan länder med olika avmaskningsproblematik, vilket på sikt kan
leda till multiresistens mot avmaskningsmedel, (Traversa et al. 2009).
Studier har visat att det framförallt är cyathostominae som uppvisar resistens mot
avmaskningsmedel

idag,

men

när

bensimidazoler,

makrocykliska

laktoner

och

tetrahydrapyrimidiner introducerades på marknaden hade de stor effekt mot parasiten. I vissa
länder, bland annat Australien, Nya Zeeland, Brasilien och Malaysia, har resistensutvecklingen
redan

lett

till

att

vissa

parasitgrupper

blivit

multiresistenta mot

alla

de

stora

avmaskningsmedelsgrupperna som finns på marknaden idag, (Höglund et al. 2009). Den
nuvarande resistensutvecklingen har lett till att det i dagsläget inte finns några preparat som kan
användas om total resistens uppstår mot de avmaskningsmedel som finns idag, (Kaplan. 2002;
Traversa et al. 2009).

2.5

Resistens i Sverige

I Sverige upplever vi, liksom resten av världen, effekterna av en utbredd resistens mot BZ hos häst.
För att avmaskningsmedlet ska räknas som effektivt så ska effekten vara ~95% för IVM/MOX och
90% för PYR, men på senare tid har vi sett ett ökat antal fall av resistens mot PYR i
hästbesättningar runt om i Sverige, (SVA, 2012).
Våren 2011 lät SVA utföra en undersökning för att ta reda på vilken typ av resistens som är
vanligast på några av SVAs övervakningsgårdar runt om i Sverige, där syftet var att ta reda på hur
stor effekt avmaskningsmedlet haft mot parasiterna 10-14 dagar efter avmaskning. Efter 10-14
dagar bör det inte finnas några ägg i gödseln om avmaskningsmedlet haft effekt. 13 av SVAs
övervakningsgårdar deltog i studien, och de verksamma ämnen som testades var PYR, IVM och
MOX. Resultatet för undersökningen kan ses i tabellen på nästa sida:
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Tabell 1. Tabell över resultatet i SVA’s undersökning om avmaskningspreparats effektivitet i 3
hästbesättningar 10-14 dagar efter avmaskning. Undersökningen utfördes under våren 2011. PYR =
pyrantel, IVM = ivermektin, MOX = moxidektin

Gård (nr) Antal hästar i

Avmaskningspreparat

besättningen

Medeleffekt

Bedömning

av preparat,
%

1

7

PYR

82

Resistens

2

8

IVM

100

Känslig

3

7

IVM

100

Känslig

4

6

IVM

100

Känslig

5

8

PYR

83

Resistens

6

8

IVM

100

Känslig

7

7

PYR

87

Resistens

8

5

MOX

100

Känslig

9

8

MOX

100

Känslig

10

8

IVM

100

Känslig

11

5

MOX

100

Känslig

12

7

PYR

96

Känslig

13

12

MOX

100

Känslig

SVA’s undersökning visade tydligt hur effektiviteten av PYR tycktes minska hos 3 av 4 gårdar som
använt preparatet i sina besättningar, vilket är oroande inför framtiden med tanke på att det för
tillfället inte finns några preparat som kan ta över efter exempelvis BZ och PYR, (Kaplan. 2002;
SVA.2012; Traversa et al. 2009).

2.6 Internationell jämförelse
2008 utfördes en stor undersökning i Europa för att ta reda de tre största grupperna av
avmaskningspreparats effektivitet mot cyathostominae samt för att ta reda på om det förekom
resistens mot BZ, IVM, MOX och PYR på hästgårdar i tre europeiska länder. I undersökningen
användes EPG, en metod för att mäta och antalet parasitägg per gram gödsel, samt FECRT-test
(Faecal Egg Count Reduction Test), där forskarna mätte den förekomsten av parasitägg från dag
0 till dag 14 efter avmaskning, för att ta reda på hur stor effekt avmaskningsmedlet hade mot
parasiterna under ett bestämt tidsintervall. Med hjälp av FECRT-metoden kunde de även se hur
mycket förekomsten av parasitägg minskade i avföringen, (Traversa et al. 2009).
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Sammanlagt deltog 102 gårdar i undersökningen, varav 60 från Italien, 22 från Storbritannien och
20 från Tyskland. Italien, Storbritannien och Tyskland har de senaste åren rapporterat in flera fall
av ineffektiva behandlingar med bland annat IVM och MOX, men även fall av minskad effekt vid
behandling med preparat som innehåller PYRPYR är ett mycket vanligt avmaskningsmedel inom
hästnäringen idag, men på senare tid har det visat sig att PYR-resistens i Europa har i det närmaste
lika stor utbredning som BZ-resistens, vilket är mycket allvarligt, (Traversa et al. 2009).

2.6.1 Storbritannien
Storbritannien är ett av de länder i undersökningen som sedan tidigare har rapporterat problem
med resistens mot exempelvis IVM, som är det vanligaste avmaskningspreparatet som används
till får- och lammproduktion i landet. Idag uppskattas det att ca 35% av de låglandsbesättningar
av får som finns i Skottland är resistenta mot IVM, (Bartley et al. 2006; Höglund et al. 2009).
Resistens mot IVM hos getter upptäcktes redan 1990 i delar av Skottland och England; sedan dess
har resistensen blivit mycket mera utbredd. I ovan nämnd studie som utfördes 2005 påvisades
det att 6 av 17 fårproducenter som deltog i studien hade IVM-resistens i sina besättningar. Det
visade sig att preparatets verkningsgrad varierade mellan 66-92% under 14-17 dagar efter
avmaskning, samt att rester från preparatet återfanns i hagarna där fåren gick och betade. Studien
visade tydligt hur IVMs effektivitet avtagit, från att ha varit ett preparat med nära ~100% effektiva
behandlingar. Det kunde även göras en gemensam koppling mellan de 6 fårbesättningar som
uppvisade resistens mot IVM; i samtliga fanns även resistens mot BZ, vilket kan vara en stark
indikation på att multiresistens är mycket mer förekommande än vad som skulle kunna antas,
(Bartley et al. 2006).
I den stora europeiska undersökningen som utfördes 2008 påvisades resistens mot IVM i 2 av de
22 gårdar från Storbritannien; vilket motsvarade 3% av de 102 gårdar som testades för IVM. I
dessa 2 gårdar kunde även resistens mot BZ och/eller PYR konstateras, och av de 80 gårdar som
testades för BZ visade det sig att 80% av gårdarna från Storbritannien hade hästbesättningar som
var resistenta mot BZ, (Traversa et al. 2009).

2.6.2 Italien
Italien är ett land med många hästgårdar; det finns många italienska stuterier som fokuserar på
uppfödning och ridsport i landets nordliga och centrala delar, medan hästgårdar i södra Italien
framförallt fokuserar på hästuppfödning för köttets skull. Oavsett verksamhetsinriktning så är det
ett mycket litet antal av gårdarna i landet som tillämpar någon form av kontrollprogram för
avmaskning, där det journalförs vilka preparat som använts och hur många gånger för respektive
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individ. Istället är avmaskningen rutinbaserad och på stora stuterier kan hästarna avmaskas så
ofta som 6-8 gånger per år med avmaskningsintervall om 6-8 veckor; hästar som föds upp för
slakt avmaskas betydligt mer sällan. (Traversa et al. 2007).
I och med att det inte finns något kontrollprogram för avmaskning innebär det att samma typer
av avmaskningsmedel återkommer gång efter gång. I en undersökning som utfördes 2007 visade
det sig IVM och MOX fortfarande var högeffektiva ämnen med 98-100% lyckade behandlingar
oavsett verksamhetsinriktning, men också att Italien har mycket utbredd resistens mot BZ och
PYR, framförallt på de hästgårdar som bedriver stuteriverksamhet än hos de gårdar som endast
födde upp hästar till slakt. Utvecklingen gäller samtliga regioner i hela landet, (Traversa et al.
2007).

2.7 Sammanfattning: Resistensläget i Europa
Resistens är mycket vanligt i Europa, och tyvärr blir det även allt vanligare både i Sverige,
Storbritannien och Italien. Länderna emellan har snarlika problem med resistens; samtliga har
utbredd motståndskraft mot BZ och resistens mot PYR förekommer hos alla tre länderna. Vad som
skiljer sig åt i de undersökningar vi tagit del av under vår litteratursammanställning är att
länderna har olika problem med IVM. I Storbritannien är resistens mot IVM en ökande trend,
framförallt inom fårproduktionen, men också inom hästnäringen. I Italien och Sverige har vi
endast enstaka fall av resistens mot IVM.
Något som observerats är att resistens mot enstaka avmaskningsmedel ofta för med sig resistens
mot andra avmaskningsmedel, vilket slutligen leder till multiresistens. Resistensutvecklingen är
mycket oroande eftersom det på sikt innebär försämrad djurvälfärd eftersom parasitrelaterade
sjukdomstillstånd kan leda till, ex. kolik.
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2.8 Åtgärder
2.8.1 Riktad selektiv avmaskning
Ur miljösynpunkt är träckprov en skonsam metod för att analysera hästens parasitbestånd.
Genom träckprov verifieras förekomsten av parasiter och en laboratorieundersökning görs där
antal parasitägg visas, (Jordbruksverket. 2007; Pettersson et al. 2002). I resultatet anges antal
ägg/g träck (EPG). Provet ger även svar på om det är vuxna könsmogna parasiter och vilken art
de är av. Garantin och säkerheten kring träckprov skall dock beaktas med en viss försiktighet,
eftersom svaret enbart visar det antal ägg som finns i den undersökta mängden träck – i en annan
del av träcken kan ett större eller mindre antal maskar påvisas. (Pettersson et al, 2002).
Träckprov tas lämpligen i april-juni innan byte från vinterhagar till sommarhagar sker.
Rekommendationer säger också att även hästar som inte går på traditionellt bete bör också
kontrolleras och provtas. Riktad selektiv avmaskning kallas denna typ av avmaskning där
provtagning sker före avmaskning. Om hästarna sedan uppvisar en viss mängd ägg i avföringen
avmaskas den. Genom denna tillämpning kan antalet avmaskningar reduceras och effekten av
avmaskningsmedlet kan kontrolleras, (SVA. 2013 b).
Sveriges veterinärmedicinska anstalt, SVA, utför träckprovsanalyser. Analyserna kan utföras
genom 3 metoder, (SVA. 2014):

1) Kvantitativ metod (McMaster)
• Analys av träcken bekräftar förekomst av blodmask- och spolmaskägg. Antalet ägg
räknas.

2) Kvalitativ metod
• Analysen påvisar ägg från blodmask, spolmask och bandmask. Antalet ägg i
träckprovet uppskattas och bedöms sedan med hjälp av en skala, på vilken antalet ägg
per gram träck kan kartläggas, från "enstaka" till "massförekomst".

3) Odling och typning av larver
• För att identifiera larver från exempelvis stora blodmasken (Strongylus vulgaris)
måste larverna odlas. Odlingen tar upp till 14 dagar att utföra. Denna typ av analys
måste efterfrågas specifikt av beställaren av provet.
Figur 2. Figuren visar de 3 metoder som Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt använder sig av för att
analysera träckprover; kvantitativ metod, kvalitativ metod och odling och typning av larver.
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50-100 epg
•Enstaka ägg

150-250 epg

Som vi nämnt tidigare så kan hästen uppvisa en viss mängd
parasiter utan att själv insjukna i parasitrelaterade sjukdomar;
däremot kan en sådan häst utgöra stor smittokälla och smittorisk
för andra hästar på bete, (SVA. 2013 b).

•Sparsam förekomst av ägg

300-650 epg

Hur resultatet skall tolkas påverkas även av vilken typ av art som

•Måttlig förekomst av ägg

testas, tidpunkt på året, hästens ålder, när den senaste

700-1050 epg

avmaskningen skett och vilken typ av verksamhetsinriktning

•Riklig förekomst

gården har, (SVA. 2013 b)

1100-1500 epg
•Mycket riklig mängd

2.8.2

Undersökningar och generella rutiner

Undersökningar som gjorts visar att ungefär 0,5 % av Sveriges

> 1500 epg

alla hästgårdar uppger att de inte avmaskar sina hästar. Av de

•Massförekomst

som gårdar som avmaskar, är det 82 % som avmaskar alla sina

Figur
3.
Graderingsskalan
Sveriges Veterinärmedicinska
Anstalt använder sig av för att
uppskatta
förekomsten
av
antalet ägg/gram träck vid
träckprovsanalys

hästar samtidigt. Avmaskning kan ske året runt, från 1-8 gånger
per år, men doseringen av preparatet kan variera, (Lindquist et
al. 2007)
Det uträknade medianvärdet för 3 gånger per år; innan

betessläpp, i maj månad, avmaskar 55% av hästgårdarna i Sverige sina hästar. Andra viktiga
tidpunkter är vid in- och uppstallning i september, då ca 42 % av hästägarna tillämpar
avmaskning, (Isaksson et al. 2006). En behandling som alltid bör göras, oavsett tidpunkt på året,
är att avmaska fölungar och unghästar mot spolmask, vilket bör ske när hästen uppnått 10-12
veckors ålder, och igen vid 18-20 veckor, (Lindquist et al. 2007; Pettersson et al. 2002).
Vanligtvis bör vuxna hästar avmaskas 3-4 dygn före betessläpp och därefter igen efter 1,5–2
månader. Avmaskningen görs främst i syfte för att minska blodmaskbestånden, vanligen används
ivermektin, (Lindquist et al. 2007, Pettersson et al. 2002).
Att avmaska utan att gjort något träckprov som visar hur stor mängd och vilken typ av parasit
som hästen bär på är numera orimligt och ohållbart, både ur ekonomiskt såväl som miljömässigt
perspektiv, (Lindquist et al. 2007).
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2.8.3 Behandling
Ett avmaskningsmedel ska uppfylla vissa kriterier; det ska vara ofarligt för värddjuret, billigt, och
minska förutsättningar för att resistens uppstår hos parasiterna. Preparatet bör också vara
smakligt så att hästarna vill äta det och verkningsgraden av den aktiva substansen bör vara hög,
(Mellberg, 2002; Pettersson et al. 2002).
Tillämpning av avmaskningsmedel ska alltid ske i samråd med veterinär och träckprovsresultat,
framförallt för att se till att det mest lämpliga preparatet mot parasiten används, men också för
att se till att dosen blir korrekt, (Pettersson et al. 2002; SVA 2011). Det är även viktigt att avmaska
alla hästarna i ett stall samtidigt, (Pettersson et al. 2002).

2.8.4 Förebyggande arbete
De absolut viktigaste rutinerna är de preventiva åtgärderna som kan antas för att förhindra
spridning av parasiter, exempelvis daglig utgödsling av hästens box eller spilta, vilken kan utgöra
en stor smittokälla för parasiter, framförallt spolmask. Stallet, hästarnas boxar och krubbor bör
rengöras grundligt och desinficeras minst en gång om året och helst tre dagar efter avmaskning
för att få bort parasitägg från inredningen. Eftersom parasiter trivs i ett varmt och fuktigt stall är
det viktigt att stallets ventilation är välfungerande, (Pettersson et al. 2002).
Betesplanering och beteshygien är en viktig detalj som ofta bli förbisedd. Fuktiga, låglänta och ofta
översvämmade beten utgör goda förutsättningar för att parasiter ska kunna utvecklas på
betesmarken, (Lindquist et al. 2007; Pettersson et al. 2002), eventuella höhäckar och vattenhoar
bör vara placerade på ett så torrt och höglänt läge som möjligt för att undvika parasitsmitta. Om
hästen äter tillskottsfoder på betet ska fodret ges ur foderhäckar eller krubbor för att minimera
risken att den får i sig parasiter, (Lindquist et al. 2007; Pettersson et al. 2002).

2.8.5 Beteshygien
God planering av hur betesmarkerna ska utnyttjas är en förutsättning för att upprätthålla god
beteshygien för hästar. En välgenomtänkt och bra betesplanering innebär att betesmarkens
avkastning förvaltas maximalt samtidigt som parasiterna missgynnas, (Danielsson et al. 2002).
Grundprincipen som betesplaneringen bygger på är att minska förekomsten av smittsamma
parasitlarver under betessäsongen då hästarna släpps på bete. Hagar som används under
vinterhalvåret bör inte betas under vår och sommartid av hästar. En förutsättning för att uppnå
god beteshygien är att se till att hästarna har gott om utrymmet så att de inte tvingas beta nära
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gödselhögar eller rator, eftersom det är där L3-larverna finns, (Lindquist et al. 2007; SVA. 2013
b).
Betesplaneringen omfattar också metoder för att förvalta näringen på betet på bästa sätt,
(Lindquist et al. 2007). Betestillgången är som mest näringsrik under försommaren; om antalet
hästar som betar är för litet i förhållande till betesarealen hinner hästarna inte beta ned tillräckligt
av tillväxten. Resultatet av det blir ett förvuxet bete med lågt näringsinnehåll. För att skapa en
bättre balans mellan betestillgången och betesbehovet är det lämpligt under försommaren att slå
de marker som är körbara, (Danielsson et al. 2002).
Ur parasitsynpunkt är den effektivaste åtgärden att låta de hästar som är mest mottagliga för
parasiter, dvs. unghästar och föl, beta på de marker som anses vara parasitfria. Om det inte finns
möjlighet för de unga hästarna att gå på ett parasitfritt eller låginfekterat bete bör de placeras så
att de inte betar på samma bete som föregående år, detta beror på att unga hästar förökar
parasiterna i större utsträckning än äldre hästar. Det finns därför mer övervintrad smitta i de
beten som betades av unghästar föregående år än i de beten som betades av vuxna hästar.
Smittrycket minskar vanligen efter 2-3 veckors bete, (Danielsson et al. 2002).
Att använda samma betesareal permanent till samma djurslag är helt förkastligt ur
parasitsynpunkt; det gör att både parasiter och annan smitta successivt ökar från år till år,
(Danielsson et al. 2002).

2.8.6 Lagring av kontaminerad hästgödsel
Med tanke på det stora hästantal som finns i Sverige idag produceras givetvis en stor mängd
gödsel; gödsel som kontamineras med avmaskningsmedel allt eftersom hästarna behöver
avmaskas för att hållas friska och fria från parasitrelaterade sjukdomar. Den överhängande delen
av all hästgödsel som produceras i landet hamnar på gödselstacken, i gödselbrunnar och liknande
där de måste lagras enligt vissa bestämmelser reglerade av bland annat förordning 1998:915 om
miljöhänsyn i jordbruket i enlighet med 12 kap Miljöbalken samt Statens Jordbruksverks
föreskrifter 2004:62 Föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser
växtnäring och 1999:119 om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket, (1§, 1998:915.
2013; SJVFS 2006:17. 2006; SJVFS 2004:68. 2004).
Enligt 7§ 1998:915 så måste lagringsutrymmen för lagring av hästgödsel vara utformad på ett
sådant sätt att avrinning och läckage från gödselstacken till omgivningen inte kan ske och på så
sätt minska risken för negativa konsekvenser för människor såväl som miljön. Kapaciteten för
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lagringsutrymmen avsedda för förvaring av hästgödsel regleras i ovan nämnda förordningar, och
det finns några parametrar som avgör hur stor lagringskapaciteten för gödseln är, bland annat
djurslag och djurantal, mängden strömedel som förekommer i gödseln etc. (Wennerberg och
Dahlander, 2013). Förutom de generella regler som beskrivs i lagstiftningen finns också särskilda
regler som gäller i känsliga områden, dvs. områden som redan är hårt påverkade av läckage av
näringsämnen, exempelvis Halland, Skåne och Blekinge, (§5 1998:915. 2013; Wennerberg och
Dahlander, 2013).
Lagringskapaciteten för lagring av hästgödsel i känsliga områden enligt §§ 5-6, 1998:915 (2013)
sammanfattas i figuren 4:
Antal hästar
fler än 100

11-100

3-10

1-2

Känsliga områden i Skåne, Halland, Blekinge, Gotland och Öland. Samt känsliga kustområden
8 månader

8 månader

6 månader

inga generella bestämmelser

Övriga känsliga områden
8 månader

6 månader

6 månader

inga generella bestämmelser

Områden utanför känsliga områden
8 månader

6 månader

inga generella bestämmelser

inga generella bestämmelser

Figur 4. I figuren ovan sammanfattas lagringskapacitet och lagringstider av hästgödsel inom känsliga och
generella områden, beroende på hur många hästar som finns på respektive hästgård. Ex. Om ett stuteri i
Halland håller 50 hästar förväntas stuteriet lagra hästgödseln i minst 8 månader innan den får spridas på
åkermark. Hade samma stuteri legat i Östergötland, som inte betecknas som ett känsligt område, hade
gödseln lagrats minst 6 månader innan den spridits på åkermark.

Trots de kända miljöeffekter av avmaskningsmedel som vi presenterat i vårt examensarbete så
anser Jordbruksverket att spridning av avmaskningsmedelskontaminerad gödsel på åkermark är
av mindre betydelse, just eftersom lagring och lagringskapacitet av hästgödsel är noga reglerad i
svensk lagstiftning, (§§5-6, 1998:915. 2013).
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2.8.7 Grön energi - hästgödsel till biogasproduktion
Ett alternativ till att sprida kontaminerad hästgödsel på åkermark är att låta röta hästgödsel till
biogas och på så sätt bidra till att minska andelen hästgödsel som lagras i gödselstackar samtidigt
som biogasen som produceras i rötningsprocessen bidrar till att producera grön energi,
(Wennerberg och Dahlander, 2013).
Biogas bildas när organiskt material rötes under syrefria förhållanden med anaeroba
rötningsbakterier. Gasen består av 50-70% metan och 30-50% koldioxid och det är metangasen
som genererar energi, (Wennerberg och Dahlander, 2013).
I dagsläget pågår ett projekt kallat Biogas från hästgödsel – från kvittblivningsproblem till
ekonomisk och miljömässig resurs på Högskolan i Halmstad under ledning av docent Marie
Mattsson. Projektet innehåller en undersökning av de förutsättningar som finns för att kunna
använda hästgödsel från halländska hästgårdar för att producera biogas och biogödsel.
Eftersom hästavmaskningsmedel följer med hästens gödsel ut på betet, där den kontaminerade
gödseln kan ge negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden har vi i vårt examensarbete
tittat närmare på möjligheterna om att utvinna biogas från kontaminerad hästgödsel.

2.8.8 Experiment: rötning av kontaminerad hästgödsel
Syftet med vårt rötningsexperiment var att ta reda på om bakterierna i rötningsprocessen
påverkas av gödsel som blivit behandlad med tre olika sorters avmaskningsmedel; Fyrantel,
Banminth och Cydectin. Förslaget till experimentet kom från vår examinator Marie Mattsson som
blev intresserad när vi presenterade vår projektplan i början av 2014. Vår önskan var från början
att undersöka hur stor mängd toxiska ämnen som skulle kunna finnas i slammet efter att
rötningsprocessen avslutats samt konsultera resultatet med miljölagstiftning och se om slammet
kunde ha nyttjats som jordförädling på jordbruksmarker. Tyvärr ansågs den typ av undersökning
som vi ville göra från början för avancerad för skolans utrustning och har därmed avsetts som en
avgränsning.
I december 2013 samlades träck in från behandlade hästar med avmaskningsmedlet Cydectin.
Detta träckprov placerades därefter frysen i Högskolan i Halmstads biogaslaboratorium för att
kunna användas vid experimentets start. I början av april 2014 samlades ytterligare träck in från
hästar som blivit behandlade med Banminth och Fyrantel. För att se om det finns några skillnader
i gasproduktionen mellan de kontaminerade proverna införskaffade vi även obehandlad
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hästgödsel. Dessa prover förvarades i kylskåp, det var alltså bara
provet som blivit behandlat med Cydectin som varit fryst innan
försöket startades.
Den 10 april startades rötningsprocessen upp. Gödseln packades upp
ur kyl och frys och placerades ut i baljor; en balja till respektive
träckprov. Träckbollarna finfördelades och placerades sedan i
aluminiumformar med en vikt på cirka 20 g. Dessa användes för att
mäta ts- (torrsubstans) och vs- halten (volatile substans) i proverna.
Figur 5.
Aluminiumformarna
innehållande finfördelad
hästgödsel. Foto: Emilia
Landgren, 2014.

Aluminiumformarna placerades i en maskin vid 500 grader Celsius,
vilket resulterade i att allt organiskt material brändes bort. Den
substans som återstod var vs - halten, det vill säga den mängd
oorganisk aska som provet innehöll efter att allt organiskt material
bränts bort.

Glasflaskorna fylldes därefter med ca 200 g träck och 500 g rötrest. Rötresten bestod av en ymp
av aeroba bakterier från Laholms Biogasanläggning. Glasflaskorna placerades sedan ut i
biogassystemet. Resultatet förväntades komma inom 25- 30 dagar.
Flaskorna numrerades 1-5 och innehöll följande:
 Flaska nr 1: Fyrantel vet. 400 mg/g, oral pasta, aktiv substans; pyrantelpamoat, 1 g pasta
innehåller 400 mg aktiv substans. Gödseln togs 32 timmar efter avmaskning, 3/4 2014
och har fram till experimentet förvarats i kyl
 Flaska nr 2: Cydectin vet. 18,92 mg/g, oral gel, aktiv substans; moxidectin. Provet togs 2
dagar efter avmaskning, 10/12 2013. Detta prov var till skillnad från de andra fryst vid
förvaring.
 Flaska nr 3: Banminth vet 44%, oral pasta, totalt 26 g. Aktiv substans; pyrantelembonat,
varav 1 g innehåller 439 mg aktiv substans. Gödseln togs 32 timmar efter avmaskning,
3/4 2014 och förvarades fram till experimentet i kyl
 Flaska nr 4: obehandlad gödsel tagen 7/4 2014, förvarad i kyl
 Flaska nr 5: enbart rötrest

Resultatet från rötningsprocessen visas på nästa sida:
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12,283

0,947

10,95

11,288

12,821

Tabell 2. Tabellen ovan visar upplägget vi använde oss av. Totalt testades 3 olika sorters
avmaskningsmedel; flaska 1 – Fyrantel, flaska 2 – Cydectin, flaska 3 – Banminth. Flaska 4 innehöll
obehandlad träck, och flaska 5 innehöll enbart rötrest för att användas som referensvärde. Tabellen visar
även förhållandet mellan antal gram rötrest och hästgödsel per flaska, samt den totala vikten i gram för
respektive flaska.

FYRANTEL

CYDECTIN

BANMINTH

OBEHANDLAD

RÖTREST

Figur 6. Den totala gasproduktionen för respektive prov mätt i milliliter gas producerad per dygn.

Resultatet av experimentet visade att bakterierna i rötningsprocessen är tåliga och uppvisar
oförändrad gasproduktion. Det kunde enbart urskiljas marginella skillnader i gasproduktionen
hos de tre behandlade träckproverna, vilket visar att avmaskningsmedlet inte tycktes ha någon
negativ påverkan på rötningsbakterierna.
Det finns några parametrar som kan spela in i resultatet från försöket; mängden
avmaskningsmedel som har funnits i den gödsel som vi undersökt kan ha varit för liten för att ge
betydande påverkan på rötningsprocessen. Vi kunde tyvärr inte mäta vilken mängd
avmaskningsmedel som fanns i träcken, så vi har istället utgått från tidigare dokumenterad data.
Högsta halterna av avmaskningsmedel i gödsel sägs vara 2-3 dagen efter avmaskning, (Isaksson
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et al. 2006), och samtliga prover var insamlade 2-3 dagar efter avmaskning. En annan faktor som
kan vara av betydelse för resultatet är det faktum att gödseln varit fryst och förvarats i kylskåp.
Även omsättningen av avmaskningsmedlet hos hästen kan variera. Hästar är precis som vi
människor individer med variationer och värt att notera är exempelvis omsättning av
avmaskningsmedlet kan vara olika mellan en ponny och en stor häst.
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3 Diskussion
I vårt arbete har vi kommit fram till att hästavmaskningsmedel har en påtaglig effekt på miljön,
vilket till största delen beror på avmaskningsmedlets ofullständiga nedbrytning och upptag inuti
hästen, (Traversa et al. 2007). Små mängder avmaskningsmedel följer därför med gödseln ut på
betet, (Danielsson et al. 2006). Några av de negativa effekter som observerats rör framförallt
spillningslevande insekter, så som dyngbaggar men också andra insekter som helt eller till viss
del lever hela sina liv i gödsel, vilket på sikt även leder till negativa effekter för fåglar och däggdjur
som lever av insekterna i gödseln. Det innebär således att flora och fauna i området där den
kontaminerade hästgödseln avsätts kan minska i antal vilket kan ha en betydande påverkan på
artsammansättningen inom ekosystemet. Avmaskningsmedel är preparat som är uppbyggda för
att stanna kvar i biologisk vävnad under lång tid, vilket gör dem persistenta i miljön. Persistenta
läkemedel och veterinärmedicinska preparat tenderar att bioackumuleras och biomagnifieras i
näringskedjan i ekosystemet, vilket betyder att avmaskningsmedel i miljön definitivt utgör en
hotbild mot den biologiska mångfalden, (Danielsson et al. 2002; Isaksson et al. 2006).
Förutom negativ miljöpåverkan är resistensutvecklingen mot några av världens vanligaste
avmaskningspreparat, BZ, IVM, MOX och PYR ett växande och allvarligt problem världen över.
Problemet grundar sig i missbruk av avmaskningsmedel, där avmaskning kan ha skett i
förebyggande syfte utan att det finns indikationer på att hästen faktiskt har mask, samt
avmaskning i täta intervall och med låga doser. Låga doser gör att parasiterna inte avdödas av
preparatet, men eftersom de ändå påverkas av preparatet involverar de inom ett par generationer
till att inte längre påverkas av avmaskningsmedlet. Cyathostominae är en av de parasitstammar
som utvecklat en utbredd motståndskraft mot de vanligaste avmaskningspreparaten. I många
länder världen över slås nu larm om multiresistens, (Traversa et al. 2009) Det finns starka
indikationer som visar att parasitstammar som visat sig vara resistenta mot en typ av
avmaskningsmedel ofta är resistenta mot flera andra avmaskningsmedel. Det är därför rimligt att
anta att parasitstammar som sedan tidigare är resistenta mot en typ av avmaskningsmedel löper
större risk att utveckla multiresistens även mot andra preparat ju mer hästen avmaskas, (Kaplan.
2002; Traversa et al. 2009).
Multiresistenta parasitstammar är i dagsläget mycket svåra att få bukt med, eftersom det inte
finns några nya avmaskningspreparat som är redo att ta vid efter de vanligaste
avmaskningspreparaten om ett tillstånd av total resistens skulle uppstå världen över, (Traversa
et al. 2009).
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Resistens är ett problem som bör tas på allvar och det är viktigt att hitta åtgärder som kan
appliceras nationellt för varje enskilt land såväl som internationella standarder eller
”monitoringprogrammes”, övervakningsprogram för att få kontroll på varje enskilt lands
resistensproblematik. För samtliga lantbruksdjur i Sverige, förutom häst, journalförs samtliga
behandlingar för varje enskilt djur i systematisk tillämpning av journalsystem.
En potentiell åtgärd för att minska både miljöpåverkan och trycket på utvecklingen av resistens
skulle kunna vara att införa biologiska alternativ som avmaskningsmedel. Det skulle även
förankra en riktning mot mer hållbarare riktning. Forskning har påvisat att parasiter har även
biologiska fiender, inte bara kemiska. Svampen Duddingtonia flagrans är en rovsvamp som visat
sig framgångsrikt minska larverna hos gårdar med besättningar av gris, får och nötkreatur.
Svampens mycel ger en påverkan på larverna som gör att de inte kan infektera betesdjuren. Den
fauna som finns i djurets gödsel inte orsakar någon konstgjord kemisk påverkan på gödseln eftersom det är ett biologiskt alternativ kan det biologiska avmaskningsmedlet brytas ner som en
del av naturens kretslopp utan att orsaka skada på andra populationsnivåer eller störa
ekosystemet på annat sätt, (Lindquist et al. 2007; Osterman Lind. 2005).
Andra generella råd som borde vara en självklarhet är att undersöka parasitstatusen före
behandling. Genom ett träckprov kan maskantalet fastställas och korrekt dosering och preparat
kan sättas in. Utan fastställning av parasitförekomsten och vilken eller vilka parasiter det rör sig
om kan flera skadliga behandlingar för både miljö och utvecklingen av resistens pågå utan
resultat. När däremot parasitstatusen är fastställd är det viktigt att ha en successiv rotation av
avmaskningsmedel för att förhindra uppkomsten av resistens., (SVA. 2013 b).
När det gäller rutiner kring betesplanering och beteshygien är åtgärder värda att vidta, eftersom
det missgynnar parasiter och samtidigt kan ses som en ekonomisk vinning då betesplaneringenoch hygienen bidrar till att näringen på betesmarkerna förvaltas optimalt. Att vidta de
förebyggande åtgärderna är också ett steg i rätt riktning mot att förverkliga de miljömål som
hästnäringen omfattas av, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv,
(Naturvårdsverket. 2014).
Lagring av hästgödsel är oundvikligt i Sverige med tanke på det stora antal hästar som finns i vårt
land idag. Riskerna för att orsaka negativ påverkan på människa och miljö anses vara liten då det
är ett område som regleras strikt av den svenska miljölagstiftningen, Miljöbalken. Idag pågår
studier om huruvida det är möjligt att ta tillvara på hästgödseln på ett annat sätt än att sprida den
på åkrarna. Undersökningar om möjligheterna att ta tillvara på hästgödseln genom att röta den
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till biogas är högst intressanta eftersom det skulle bidra till produktionen av grön, miljövänlig
energi samtidigt som gödseln tillvaratas, vilket skulle minska andelen metriska ton av hästgödsel
som ligger på gödselplattor runt om i landet.
Genom rötningsexperimentet som vi genomfört i samband med vår litteraturstudie kan vi
konstatera att avmaskningsmedlet i hästgödseln inte tycks påverka rötningsprocessen nämnvärt;
tvärtom var gasproduktionen god hos samtliga prover, behandlade liksom obehandlade. I och
med det resultatet ser vi inga bekymmer med att fortsätta arbeta för att kunna utnyttja hästgödsel
som en grön energikälla, vilket skulle kunna minska antalet ton hästgödsel på gödselplattorna
runt om i landet och även minska risken för att kontaminerad hästgödsel läcker
avmaskningsmedelsrester på betet.
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4 Etiska aspekter
Det finns en stor målgrupp som berörs av avmaskningsmedel – och andra läkemedel - till djur;
inte bara hästägare, utan lantbrukare och husdjursägare till hund och katt. Vetenskapen om vilka
skyldigheter en djurägare har enligt lagstiftning och relevanta miljömål är inte alltid befogad hos
djurägaren. Än mindre om kopplingen som finns mellan att ta hänsyn till miljömål och lagstiftning
i förhållande till god djurvälfärd. Inom miljömålen Begränsad miljöpåverkan, Giftfri miljö och Ett
rikt djur och växtliv framförs förpliktelser som skall i högsta grad bör tas hänsyn till av djurägare.
Djuren ska enligt miljömålens direktiv bland annat skyddas från parasitangrepp med hjälp av
beteshygieniska och förebyggande åtgärder. Att använda avmaskningsmedel skall vara en sista
handsåtgärd.
Det är alltså inte moraliskt korrekt att avmaska sin häst utan någon form av undersökning av
parasitförekomsten eller vidtagande av någon förebyggande åtgärd först. Att inte låta utföra ett
träckprov vid misstanke om parasitangrepp strider inte bara mot direktiven för miljömålen utan
även mot den utbredda problematiken kring resistens i världen.
Att inte ta hänsyn till de problem som finns med miljöpåverkan och resistens idag kan anses
förkastligt och ohållbart i ett samhälle där vi strävar efter hållbar utveckling, det är därför viktigt
att ta ansvar för sina egna handlingar som djurägare, både för att bidra till hållbar utveckling och
bevarande av den biologiska mångfalden, såväl som god djurvälfärd för hästar som behöver
parasitkontrollerande åtgärder för att hållas friska.
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5 Felkällor, osäkerheter och källkritik
Arbetet är baserat på trovärdiga, publicerade vetenskapliga rapporter och artiklar från
tillförlitliga statliga organ som Naturvårdsverket och Jordbruksverket, så väl som artiklar
publicerade i vetenskapliga databaser som Science Direct och PubMed. Det underlag som vi
baserat vårt arbete på är baserat på artiklar och rapporter skrivna av författare vilka kan
konstateras vara väl granskade och pålitliga att använda som referenser. Utifrån detta kan vi
konstatera att arbetet grundar sig på en bred och enhetlig grund.
Osäkerheter som är värda att nämna är bland annat resultatet vid det mindre
rötningsexperimentet vi utförde på Högskolan i Halmstads biogaslaboratorium. Experimentet
utfördes endast en gång, vilket gör att det inte finns några andra data än de vi fick fram att jämföra
med. Den gödsel som rötes under experimentet var insamlad från olika hästar med olika
förutsättningar; olika ämnesomsättning, ponny och stor häst kan vara förutsättningar som spelar
in i resultatet. Andra faktorer som spelar in är bland annat hur stor dos avmaskningsmedel som
hästarna fick vid avmaskningstillfället – eftersom vi inte kunde få fram hur stor mängd
avmaskningsmedelsrester gödseln innehöll så var det omöjligt att uppskatta toxiciteten av ämnet.
Kanske var mängden avmaskningsmedelsrester i gödseln obetydlig och hade därför ingen
påverkan på resultatet.
Gödseln hade heller inte samlats in efter en bestämd tid efter avmaskning av de olika hästarna;
vissa prover hade insamlats flera månader innan experimentet utfördes och varit fryst innan
rötningsexperimentet, andra prover samlades in bara en vecka innan testets uppstart.
Skillnaderna i tid och förvaring av den testade gödseln innan experimentets start kan ha påverkat
gödselns sammansättning och kanske också avmaskningsmedelsresterna.

Resultatet från

experimentet är absolut användbart men med viss osäkerhet.
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6 Förslag till fortsatt arbete
Vi bedömer att behovet av fortsatt arbete och studier inom ämnet är stort, mycket eftersom det
fortfarande finns oklarheter angående hur avmaskningspreparaten påverkar miljön. Det behövs
flera långsiktiga studier angående miljöpåverkan, och vi ser också ett klart behov av att försöka
inrätta någon form av övervakningsprogram för att försöka förhindra och åtgärda ytterligare
spridning av resistenta parasitstammar nationellt så väl som internationellt. En annan typ av
styrmedel skulle kunna vara att reglera journalföring för hästar i svensk lagstiftning, för att få en
klar överblick över respektive individs behandlingshistorik, Journalerna skulle sedan kunna ligga
till grund för eventuella nationella övervakningsprogram för kontroll av avmaskning och
resistens.
Vi ser det även som en stor möjlighet att fortsätta utveckla och undersöka möjligheterna att röta
hästgödsel för att utvinna biogas, något som är hållbart ur ett långsiktigt perspektiv.
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7 Slutsats
Huvudbudskapet med vårt arbete är framförallt att sprida kunskap och ökad medvetenhet om
hästens vanligaste parasiter, avmaskningsmedel och vilka effekter som avmaskningsmedel kan
ha på miljön, samt upplysa om den stora spridning av resistens som finns världen över. Alla
mänskliga handlingar leder till någon form av påverkan, och det är viktigt att sprida kunskap om
eventuella negativa effekter för såväl människor som djur, för att bidra till hållbar utveckling och
god djurvälfärd.
Att ha djur, sällskapsdjur eller lantbruksdjur, är en livsstil som kräver ett stort ansvar och god
kännedom dels om hur djuren ska skötas för att hållas friska och ha så god välfärd som möjligt,
men också goda kunskaper om exempelvis markanvändning, avmaskningsrutiner och de olika
avmaskningsmedlens funktion är viktiga för att bibehålla ett effektivt lantbruk och en så god
djurvälfärd som möjligt. Genom kunskap och medvetenhet om det aktuella djurslaget och genom
att bara använda veterinärmedicinska preparat, så som avmaskningsmedel, vid behov skyddas
också miljön, den biologiska mångfalden och minskar risken för ytterligare problem med
resistenta parasitstammar nationellt så väl som internationellt.
Många gånger doseras veterinärmedicinska preparat till djur utan att djurägaren förstår vad
preparatet syftar till att påverka. Ett godtyckligt exempel på detta är avmaskningsmedel till häst.
I vårt arbete har vi kunnat konstatera att upptaget av avmaskningspreparatet inuti hästen är
ofullständigt och en viss del av preparatet följer med hästens gödsel ut på betet, där det kan bidra
till konsekvenser för miljön, så som bioackumulering och biomagnifikation i näringskedjan, så väl
som spridning av avmaskningsmedlet över stora arealer.
Hos lantbruksdjur så som nötkreatur och svin journalförs alla behandlingar som individen får
under sitt liv; det är ett bra sätt att kontrollera medicinering och bromsa ”onödiga” behandlingar,
som till exempel avmaskning i förebyggande syfte. Att föra journal förekommer tyvärr inte för
hästar, såvida de inte föds upp till att bli livsmedel, vilket är mycket ovanligt i Sverige där hästen
är ett sällskaps- och/eller tävlingsdjur. Detta gör att spridningen av förebyggande behandlingar
hos häst är vanligare än hos andra djurslag, vilket bidrar till att försäljningen av
avmaskningsmedel ökar, vilket i framtiden kan komma att ge ytterligare problem med exempelvis
resistens.
Det kan dras paralleller mellan resistens mot avmaskningsmedel och antibiotikaresistenta
bakterier inom humansjukvården. Att djur skulle ha samma problem med resistens mot
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läkemedel är inte omtalat på samma sätt som antibiotikaresistenta bakterier hos människor, detta
trots att det finns samma typ av utbredda resistensproblem inom djursjukvården som inom
humanvården. Trots att avmaskningsmedel receptbelades 2007 i Sverige, slås det larm om att
vissa parasitstammar uppvisar resistens mot både Pyrantel och Bensimidazoler, framförallt hos
olika arter inom gruppen Cyathostominae. Eftersom det ännu inte finns någon lösning på
resistensproblematiken inom hästnäringen är det viktigt att sprida kunskap och förståelse om
avmaskningspreparatens funktion och bieffekter för miljön så väl som eventuellt resistens.
Under arbetets gång har vi fått en inblick i hur stort behovet av långsiktiga studier och åtgärder
för att bland annat förhindra miljöpåverkan och resistens är och det är viktigt att varje enskild
djurägare tar ansvar för att avmaska sina djur och tillämpa så goda rutiner och beteshygien som
möjligt, så att användningen av avmaskningsmedel kan minska och resistensutveckling och
negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden förhindras.
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Bilaga 1: Sammanfattning av beteshygien och rutiner
Växelbeta med andra djurslag

- Parasiter är artspecifika och smittas därför inte mellan olika
djurarter

Sambeta med andra djurslag
- Som nötkreatur eller får
- Djuren betar olika delar av vegetationen

Låta marken vila ett år från betande djur
- Marken anses efter vila ha mycket låg smittorisk

Låt betet vila första halvan av säsongen

Ta en skörd
- Betet anses vara parasitfritt efteråt. Skörden kan användas
som hästfoder då parasiterna sällan överlever

Plöj, harva eller putsa betesmarkern
- Vid de rätta betingelserna: torrt och soligt väder

Gödsla hagen 1-2 gånger per vecka
- minskar risken avsevärt för smitta. Betesytan blir 50% större
då rator minskas

Utfodra tillskottsfoder ute i foderhäckar eller i krubbor

Figur 1: Sammanställning av betesrutiner nämnda i delkapitel 4.4 och 4.5, s. 19-20
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Bilaga 2: Statement of Contribution

Hästavmaskningsmedels påverkan med aspekt på miljö och välfärd
Emilia Landgren, Sabina Wallman

Arbetet har fördelats så att både Emilia och Sabina har haft olika arbetsuppgifter. Uppgifterna har
varit fördelade lika mellan båda parterna. Sabina har haft huvudansvar för sammanställning av
frågeställningarna om parasiternas livscykel, fakta om små och stora blodmaskar samt de
frågeställningar som rört miljöpåverkan och resistens. Emilia har fördjupat sig i områden som
rört avmaskningsmedels aktiva substanser, avmaskningsrutiner och förebyggande åtgärder.
Emilia och Sabina gjorde en gemensam fördjupning kring frågorna som rör hästgödsel som
potentiell energikälla och likaså genomfördes rötningsexperimentet i skolans biogaslaboratorium
gemensamt.
Emilia och Sabina har delat upp de administrativa uppgifterna genom god kommunikation.
Tidsplanskrivning, korrekturläsning och andra ändringar har skett i samråd med varandra och
båda har en bestämd uppfattning om att ingen har behövt göra mer eller mindre än den andre.
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