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Parasitter hos hjort

• Hva er en parasitt?

• Hva er konsekvensen av parasitter?

• Den store leverikten hos husdyr og hjort

• Parasittknuter i underhuden hos hjort

• Skogflåttencefalitt og hjortedyr

• CWD oppdatering



Hva er en parasitt?

• Organisme som lever på overflaten eller inne i en annen organisme (en vert)

• Fysiologisk avhengig av verten, og utnytter næring som verten har tatt opp

• Ektoparasitter (på overflaten)
• Skogflått, lus, lopper

• Endoparasitter (inne i kroppen)
• Innvollsorm, ikter, underhudsmark



Hva er konsekvensen(e) av 
parasitter?
• Nedsatt næringsinntak pga forstyrrelser 

• Nedsatt næringsopptak i tarmen

• Overføring av patogener

• Skader på hud/indre organer (patologi)

=> Nedsatt overlevelse og reproduksjon ?



Hva er konsekvensen av parasitter?

• Nedsatt næringsinntak
• Fluktrespons => nedsatt tid til beiting



Hva er konsekvensen av parasitter?

• Nedsatt næringsopptak
• Suger opp blod/næring fra huden/tarmen

Bilde:  Marianne Heum

Bilde: Rebecca Davidson



Hva er konsekvensen av parasitter?

• Overføring av patogener
• Virus, bakterier, parasitter



Hva er konsekvensen av parasitter?

• Skader på hud/indre organer 
• Vandringer i organer

Foto: Wendy Ingram and Adrienne Greene)



Den store leverikten hos husdyr

• voksne ikter er bladformede og lever i gallegangene (voksne) hos en del drøvtyggere

• avhengig av en damsnegler (mellomvert) for å fullføre sin utvikling  

• trives best i fuktig miljø med mildvær (over 10⁰C), og er tapsbringende hos tamme 
drøvtyggere langs kysten, spesielt i Rogaland og Hordaland



Leverikter

• To arter i Norge; den lille (Dicrocoelium dendriticum) og den store (Fasciola hepatica)
• Den store leverikten er en parasitt som i voksen tilstand lever i gallegangene hos en 

del pattedyr (bilde 4), men er avhengig av en mellomvert (damsnegler) for å fullføre 
sin utvikling.  

•

Illustrasjon: Åshild Våge



Den store leverikten hos hjort

• Forekomst av leverikter hos norsk hjortevilt er lite undersøkt. 

• Gradvis varmere og våtere klima =>  økt betydning for helsen til hjort i fremtiden? 

• Pilotprosjekt høsten 2018; lever fra 23 villhjort fra Svanøy (+ lever fra lam)

• Omkring halvparten av dyrene hadde leverikter, varierende grad av sykdoms-
forandringer og antall ikter per hjort







Gallegang

Leverikte





Parasittknuter i underhuden

• Hyppig observert hos hjort felt under jakt høsten 2018

• Den lange, trådforma underhudsmarken (Onchocerca flexuosa) forårsaker knutene

• Knutene er runde til ovale, oftest avflatede, 1-3 cm i diameter, grå til kremgul farge. 

• Underhuden på rygg, flanker og bog

Bilde: Vibeke Sjøblom Halvorsen
Figur: Boijsen et al., 2017



• kveiler av hårtynne, voksne underhudsmark av begge kjønn inne i knutene

• larvestadier (mikrofilarier) til blodbanene -> blodsugende insekter, (knott og 
sviknott) tar opp mikrofilariene ved blodsuging på smittede hjort ->  sprer parasitten 
videre til nye dyr ved neste blodsuging

Parasittknuter - spredning



• påvist parasittknuter hos hjort på Vestlandet og Sørlandet, men ikke systematisk 
undersøkt 

• grunn til å anta at parasittknutene kan forekomme hos hjort i hele hjortens 
utbredelsesområde i Norge, der det finnes knott og sviknott. 

• Hos elg (rein) er parasitten relativt vanlig, men blir sjelden lagt merke til da den 
vanligvis ikke danner typiske knuter. 

• Sommeren 2018; varm og tørr, mulig effekt på vektor (insekt) og/eller 
underhudsmark?

Parasittknuter - forekomst



• Svenske tamhjort: 56 % (n=151) parasittknuter i underhuden, sørlige Sverige, høsten 
2015

• Antall knuter/dyr: 1-10 hos majoriteten av dyrene, maksimalt 50 knuter

• Høyere forekomst hos eldre dyr (81%) enn ungdyr <2 år (45%)

• Høy forekomst og intensitet (parasitter/dyr) indikerer gode 
forhold for parasitten i sørlige/midtre Sverige

• Systematiske studier av villhjort ikke utført i Sverige

Parasittknuter – forekomst Sverige

(Boijsen et al.,  2017)



• Knutene anbefales fjernet under slaktebehandlingen

• Mennesker smittes ikke

• Kjøttkvaliteten påvirkes ikke

Referanser:
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Parasittknuter - tiltak



Skogflåttencefalitt (TBE)

• infeksjon i hjernen og ryggmargen (sentralnervesystemet) hos menneske

• forårsaket av TBE (tick-borne encephalitis)-virus overført ved flåttbitt

Figur: Pfeffer, 2011



Skogflåttencefalitt (TBE)

• Mennesker: 115 tilfeller (1994-2015), 13 tilfeller i 2016, spesielt langs kysten
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Skogflåttencefalitt (TBE)

• Melk: RNA fra TBE-viruset funnet i upasteurisert norsk melk (Paulsen, 2018)
• 112 melkeprøver fra fem ulike gårder, 5,4 % positive for TBEV RNA (Mandal, Skedsmo, Brønnøy)
• Antistoffer mot TBE kun i Arendal (88 % av dyrene positive)

Lav tetthet av flått
Ikke påvist TBE tidligereHøy tetthet av flått

Tidligere rapporter om TBE



Europeisk CWD forekomst

=  4

=  19

=  1

Antall positive i 
Norge

=  1

Antall positive i Finnland

Oppdatering CWD…siden siste 
seminar!



Dokumentering av typeforskjeller



Av Jjron - Eget verk, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org

CWD i dromedarer



CWD undersøkte hjortedyr i
2018 og samlet sett
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