
Livdjursförmedling vid misstänkt eller 
konstaterad förekomst av resistenta parasiter
Att drabbas av resistenta parasiter är ett mycket hårt slag framför allt för avelsbesättningar då ett av de 
viktigaste råden blir att upphöra med försäljning av djur som varit ute på bete. 
För att ändå kunna sprida värdefullt avelsmaterial via livdjursförflyttning mellan besättningar så säkert om 
möjligt har följande två alternativ tagits fram.

Det är viktigt att alltid informera köparen om att resistenta parasiter påvisats i säljarbesättningen

Försäljning av stalluppfödda lamm

Besättningar med lamning under höst och vinter 
kan sälja djur helt uppfödda på stall som inte 
utfodrats med färskt gräs. 
Det finns då ändå en risk för mekanisk förflyttning 
av resistenta parasiter. Detta via träck från får som 
varit på bete förra säsongen som kan fastna t ex på 
lammens klövar. Minska denna risk genom att:

1. Efter avvänjning ska de aktuella lammen ha gått 
två veckor på en torr ströbädd utan sällskap av 
får som varit ute på bete.

2. När djuren flyttas från ströbädden till 
transporten är det viktigt att de inte går över 
ytor där det finns träck från andra djur.

3. Undvik att träck från får som betat på 
säljargården följer med till köpargården t ex via 
transportfordon och skodon.

4. Hos köparen bör djuren hållas i karantän på stall 
under de 4 veckor som förordas för andra 
smittor och övriga 
behandlingsrekommendationer inklusive fotbad 
bör följas.

5. Köparen bör vid ankomst ta ett träckprov och 
kontrollera att djuren inte har några parasiter.

Försäljning eller utlåning av 
bagge för betäckning på stall

Baggar kan säljas/lånas ut för betäckning på stall 
om baggen därefter slaktas eller tas tillbaka. I dessa 
fall finns det en risk att baggen har resistenta 
parasiter både i den egna träcken och t ex på 
klövarna. Tänk på följande för att minska riskerna:

1. Undvik att baggens träck kommer i kontakt med 
nya gårdens betesmarker.

2. Håll baggen i karantän 4 veckor innan 
betäckningen och följ behandlingsrekommen-
dationer för övriga smittor, inklusive fotbad.

3. Låt baggen betäcka på stall utan tillgång till 
rastfålla.

4. Efter betäckning ska de tackor som gått med 
baggen hållas kvar på stall utan tillgång till 
rastfålla under minst två veckor.

5. Ströbäddsmaterial där baggen gått ska inte 
spridas på betesmark innan den förmultnat. 

6. Om baggen tas tillbaka till ursprungsbesättnigen 
bör den hållas i karantän på stall under de 
4 veckor som förordas för andra smittor och 
övriga karantänsrekommendationer bör följas.
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