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Inledning 

   ”Varför ska jag veta det här? Det är ju bara att ringa och fråga veterinären och be han/hon 

att skriva ut ett recept på avmaskningsmedel.” Har man hört många säga och ja, det är lätt och 

bekvämt att fråga en kunnig person om vad man ska göra runt i kring parasiter. Men man kan 

vinna mycket på att som häst-, och kanske annan djurägare, att besitta lite kunskap om 

parasiter, hur de lever, hur de sprids, symtom vid parasitangrepp på djur, vad man kan göra 

för att förebygga och minska spridning, osv.  

 

 

 

 

Inälvsparasiter 

Blodmask (Strongylus & Trichonema/Cyathostominae)  

   Blodmasken är den vanligaste inälvsmasken hos hästar. 

Man talar ofta om stora och lilla blodmasken men det finns 

ett stort antal arter inom de båda sorterna.  

   Den lilla blodmasken lever i hästens grovtarm i stort antal 

och livnär sig på näringen via tarmens slemhinna. Maskens 

ägg följer med träcken ut i boxen eller på betet och kläcks. Larven kryper lätt upp på 

boxväggar och grässtrån och kommer då med t.ex. fodret ner i hästens tarmkanal, där den 

sedan tränger in i grovtarmsväggen och genomgår olika utvecklingsstadier för att sedan 

återvända till grovtarmen färdigutvecklad.  

   Den stora blodmaskens larver borrar in sig i en pulsåder och vandrar motströms upp till 

krösroten. Där biter sig larven fast i kärlväggen och tar åt sig näring. Efter en tid vandrar den 

tillbaka till grovtarmen och utvecklas till en könsmogen mask. 

   Den fullvuxna blodmasken tar mycket näring från hästen och finns det mycket mask i 

hästens grovtarm kan det leda till lätt avmagring och blodbrist (anemi) hos värddjuret. Den 

största skadan orsakas av larverna. Det tredje larvstadiet i tarmen, på väg till blodkärlen, och 

det femte larvstadiet, i tarmen efter tiden i blodkärlen, kommer man inte åt genom 

avmaskning. 

   Symtom vid blodmask kan vara avmagring och diarré men vid sådana fall kan man ofta se 

mycket mask i avföringen.  
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Spolmask (Ascaris)  

   Spolmasken förekommer sällan hos hästar över 3 år. 

Den fullvuxna spolmasken lever i tunntarmen och kan 

beskrivas som en stor, gulaktigt metmasklinkande 

rundmask ca 25-35 cm lång. Masken producerar mycket 

med ägg som via avförningen kommer ut på betet. Äggen 

är tjockskaliga och kan leva många år i miljön. Efter att äggen har varit ute i det fria i en 

vecka utvecklas en larv inne i ägget. Äggets yta är ojämn och taggig och fastnar lätt på t.ex. 

foder och följer därmed ner till hästens mage och tarm där de senare kläcks. Larven kan inte i 

tarmen utvecklas till en könsmogen mask utan måste först på en vandring i värddjuret. Larven 

tar sig genom tarmväggen ut i blodkärlen och transporteras till levern och hamnar sedan via 

hjärtat i lungorna. Larven lämnar blodkärlen och vandrar genom lungvävnaden till 

luftvägarna. I luftvägarna skapar larven en irritation så att den hostas upp och kommer ner 

tillbaka till tarmen via svalget där den slutligen utvecklas till en fullvuxen mask. 

   Symtom på att hästen har spolmask är dålig tillväxt, minskad aptit, gallor och ruggig 

hårrem. Hos föl kan man se svagt brunfärgat snor ur ena eller båda näsborrarna samtidig som 

ofta hörs torra, envisa hostanfall. 

 

Bandmask (Anoplocephala perfoliata) 

   Bandmasken är ca 4-5 cm lång, 1 cm bred och platt. 

Bandmasken är en vanlig parasit hos hästar i alla åldrar 

och lever i övergången mellan tunntarmen och 

blindtarmen. Masken suger sig fast i tarmens slemhinna 

och orsakar med sina sugkoppar sår som sedan ger förtjockningar av tarmväggen som minskar 

elasticiteten.  

   Äggen sitter i den bakersta delen av bandmaskens kropp och följer med träcken ut. Där ute 

frigörs äggen från bandmaskens kropp. Därefter äts äggen upp av mosskvalster och äggen 

kläcks till larver i denna mellanvärd. Hästen äter upp kvalstret med gräset och på så vis 

hamnar larven slutligen i tarmen där den växer till en fullvuxen mask. 

   Symtom vid bandmask kan vara raggig hårrem och bensvullnad. 
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Styngfluga (Gasterophilus spp) 

   Styngflugan lever under några veckor på sommaren. Den är upp 

till 18 mm och är en bi-liknande, gul-svart-brun fluga. Honan 

lägger sina gulvita ägg på huden och speciellt där hästen lätt kan 

bita eller slicka sig t.ex. på bogar, bål, ganascherna och framben. 

Efter några dagar så kläcks äggen och den rörliga larven irriterar 

och orsakar klåda i huden. När hästen sedan kliar sig med munnen 

på dessa ställen så upptas larverna. När larverna befinner sig i 

munhålan kan hästen för tillfället visa tecken på obehag då larven 

borrar in sig slemhinnan. Via svalget och matstrupsväggen 

kommer den ner till magsäcken. Larverna kan övervintra i 

magsäcken eller i början av tarmen och orsakar då ingen större 

skada. I magsäcken biter sig larven fast och när den vuxit till ca 2 

cm längd (8-10 månader) släpper den och följer med 

tarminnehållet ut till marken. I träcken så går larven över till ett puppstadium. 2-3 veckor 

senare spricker puppan och ut kommer en könsmogen fluga.  

   När larven vandrar i munhåla, svalg och matstrupen kan den orsaka lokala infektioner. Av 

bettet den ger i magsäcken då den fäster sig kan ge lokala inflammationer med rubbningar i 

magfunktionen, vilket kan leda till störningar i fodersmältningen och försämrat 

allmäntillstånd.  

 

Springmask (Oxyuris)  

   Springmasken är en vanlig parasit hos hästar. Masken är 

gråvit och honorna kan vara upp till 10 cm långa. Den lever 

i grovtarmen och ändtarmen.  

   Honorna kryper ut genom analringen och lägger äggen 

runt ändtarmsmynningen när hästen står stilla t.ex. inne i 

stallet. Rörelserna masken åstadkommer på huden när den kryper ut retar, irriterar och kliar. 

Äggen faller till marken när hästen kliar sig för att motverka klådan. Äggen fastnar på gräs, 

foder och strö och kommer på så vis ner till tarmkanalen igen och kläcks. 

   Symtom kan vara att hästen, efter att ha kliat sig mycket, har fått sår och hudinflammation 

omkring och på svansroten, tovad svans och att taglet slitits sönder. Hästen kan få sår och 

lymfangiter i bakbenen då kan den vara oroligt och slå i bommar och väggar. 
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Föl-/trådmask (Strongyloides)  

   Föl-/trådmasken lever i den främre delen av tunntarmen 

hos föl under 5-6 månader. Masken är vit och ca 5 mm 

lång. Larven lever i kroppsvävnaden hos stoet och vid 

digivning vandrar de ner till juvret och tas då upp av fölet 

vid dining. I fölets tarm utvecklas larverna till vuxna 

maskar och ger ifrån sig ägg som tas upp av stoet. 

   Symtom kan vara tarminflammation med diarré hos fölet. 

 

Lilla magmasken (Trichostrongylus axei) 

   Lilla magmasken lever i magsäcken och tunntarmen och det är sällan man hittar den hos 

hästar. Lilla magmasken är den enda inälvsparasit som smittar både häst, nötkreatur och får. 

   Symtom kan vara diarré men den lilla magmasken ger sällan några problem hos djuret så 

därför behöver man inte vara rädd för att använda sig av samma bete mellan djuren. 

 

Resistenta parasiter 

   Med att parasiterna är resistenta menas att de överlever behandling med avmaskningsmedel 

som de förut vart känsliga för och detta är ärftligt från en generation parasiter till nästa. 

   Störst problem med resistenta parasiter har man hos får och getter på södra halvklotet, men 

även hos hästar i stora delar av världen. I Sverige finns resistens mot vissa maskmedel. Mot 

bensimidazoler och i enstaka fall mot pyrantel finns resistens hos lilla blodmasken. Mot 

spolmask hos föl på stuterier har man märkt en dålig påverkan av ivermektin och moxidektin. 

När parasiten blivit resistent mot medlet så förblir det så även om det har gått flera år till det 

att man använder samma medel igen. Genom att använda sig av förebyggande metoder så som 

betesplanering och träckprover och bara avmaska när det behövs kan man till viss del 

förhindra resistens. 

 

Planera betet 

   Att betesplanera innebär att man planerar var hästarna ska gå under en följd av år samtidigt 

som hästarna ska ha ett så parasitfritt bete som möjligt. 
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Detta bör ingå i en betesplan 

• Ha olika vinter- och sommarhagar 

• Ston med föl och unghästar släpps på våren på parasitfria beten eller beten med låg 

parasitsmitta. Det kan tex vara marker som inte betats av hästar tidigare år. Går inte detta, 

släpp dem där enbart vuxna hästar gått året innan.  

Tänk på att vuxna hästar sprider mindre parasiter än vad ungdjur och föl gör, därför bör man 

inte använda samma hage, år efter år till fölen. 

 • Låt inte beteshagarna bli för nedbetade för då måste hästarna beta nära sina egna 

gödselhögar och därmed få i sig fler parasitlarver.  

• Släpp i första hand unga hästar på vallåterväxt eftersom de vuxna hästarna, som tål parasiter 

bättre, kan gå i permanenta hästhagar hela säsongen. 

 

Sambete 

   Låter man hästar och kor eller får vistas på samma bete 

samtidigt så utsätts de inte i lika hög grad av sina egna 

parasiter. Då får och kor betar hästarnas rator så 

”dammsuger” de hästarnas parasiter från betet och det får 

lite samma effekt som vid växelbete. 

 

Låta marken vila 

   Låter man betet vila halva sommaren eller att man helt låter bli att släppa hästarna där det 

året så minskar parasitsmittan. 

 

Mocka hagarna 

   Mockar man hagarna med lämpliga mellanrum så hinner inte parasitäggen och larverna 

smitta så mycket. Tar man bort träcken så ratar hästen inte lika mycket och det blir då mer 

bete till hästen. 

 

Växelbete  

   Med växelbete menas att första året går t.ex. hästar på betet och året därpå så går det får 

eller kor på det betet. Eftersom dessa djur inte har samma parasiter så smittar de inte varandra, 

med undantag för lilla magmasken som alla dessa tre djur kan ha men som inte är till något 

större problem för dem. Idisslarna betar bort gräset hästen lämnat kring träckhögarna. Under 

det år som den första djurslaget går på betet så hinner det andra djurets parasiter dö bort osv.  
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Harva, putsa eller plöja 

   Betet kan ses som parasitfritt om man plöjer upp betesmarken och sår nytt. Man kan också 

harva eller putsa betesmarken med en lågt ställd hacka så att träckbollarna slås sönder. Men 

för att det ska lyckas bli parasitfritt då måste det vara torrt och varmt en längre tid. Larverna 

trivs inte i sol och dör då. Är det fuktigt när man slår sönder och sprider träcken så får det 

motsatt effekt. Larverna trivs i fukten och larvsmittan kan bli större än vad den var innan 

putsningen. 

 

Förslag på förbättringar på skolan 

   På hösten när alla hästar tas hem eller in på skolan ska träckprov tas och därefter avmaskas 

vid behov innan hästarna får vistas i hagarna. Allt eftersom nya hästar införs till skolans hagar 

ska samma åtgärder tas. Därmed kan man både synliggöra problem och förebyggande 

åtgärder vad det gäller parasiter. Man skulle också kunna samarbeta med någon/några av 

bönderna i närheten och byta sommarhagar så man får någon form av växelbete. 
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Labbrapport träckprovsanalys 

Syfte 

   Syftet med att träckprovsanalysen gjordes på två hästar, Rakel och Blӕr, var för att se hur 

mycket ägg från lilla blodmasken det förekommer i avföringen och för att få en större inblick 

och förståelse för hur det funkar med träckprovsanalyser. Hur mycket träck vill de på labbet 

ha och varför vill de ha så mycket? Hur gör de när de analyserar? Hur läser man av en analys 

och hur mycket är lite och hur mycket är mycket? 

   Hypotesen är att det förekommer ägg i avföringen men inte i någon större mängd då 

hästarna mår bra och har gott hull. 

 

Metod 

   Det man behöver för en träckprovsanalys är: 

 Träck från en häst 

 Koksaltlösning 

 2 bägare 

 Våg (exempelvis en brevvåg) 

 Sked  

 Gasväv 

 McMaster-kammare 

 Mikroskop  

 

   Först samlades några träckbollar, ca 3 träckbollar från olika träckhögar, från hästen i en 

påse. Sedan finfördelades gödseln i påsen. När det var finfördelat och välblandat så vägdes 4g 

upp i en bägare och sen så tillsattes 56g koksaltlösning. Blandningen rördes om noga och 

silades sedan genom gasväv till en annan bägare. När allt var silat så fylldes en McMaster-

kammare med blandningen som nu var i den nya bägaren. Man måste vara snabb med att fylla 

McMaster-kammaren så att delar av innehållet i bägaren inte sjunger till botten. Sedan så fick 

McMaster-kammaren stå en stund (2-3 min) innan mikroskopering. Sedan satte man 

McMaster-kammaren i mikroskopet och började räkna de ägg man fann i både kammare 1 

och 2. När man sedan skulle räkna ut resultatet av EPG (eggs per gram) så använde man sig 

av formeln EKG=n×100/2 (n = antalet ägg i båda kamrarna). 
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Resultat 

   I Rakels träck fanns inga ägg från den lilla blodmasken. I träcken från Blӕr fanns inga ägg i 

kammare 1 men i kammare 2 fanns fyra ägg. 

 Rakel  0 EPG 

 Blӕr   200 EPG 

 

   Islandshästarna hade betydligt mindre EPG än de övriga hästarna som man hade tagit 

träckprov på. Av 15 islandshästar så var det 6 st som man fann ägg i träcken hos, mest hade 

hästen Jói (850 EPG), och tre av dem hade 200 EPG och mindre. 

 

Slutsats  

   Förväntningen var att hitta lite ägg i varje prov och därför blev man lite förvånad då Rakel 

inte hade några ägg i träcken. Till viss del stämde ändå hypotesen, hos Blӕr hittades några 

ägg från lilla blodmasken i träcken. 

   Det man har lärt sig är hur man gör ett träckprov och att man har fått lite djupare förståelse i 

vad en träckprovsanalys är för något. 
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Sammanfattning 

   Trots allt så är det faktiskt normalt för en häst att ha inälvsparasiter men det är när det blir 

för många parasiter som de gör skada, så det gäller helt enkelt att ligga steget före och att 

kunna hitta en bra balans -för inälvsparasiter kommer alltid att finnas! 

 

 

 

 

Källförteckning och referenser 

 SVA: Sammanfattning avmaskning och träckprovs-undersökning hos häst 

http://www.sva.se/sv/navigera/Djurhalsa/Hast/Parasiter/Sammanfattning 

Senast uppdaterad 2010-04-15  

 Häftet Hästens parasiter (jordbruksinformation 18 – 2007) hos Jordbruksverket 

skrivet av veterinär Åsa Lindqvist, Fä&Folk, med hjälp av veterinär Eva Osterman 

Lind, avdelning för parasitologi, SVA, och agronom Margareta Bendroth, 

hushållningssällskapet Sjuhärad. 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/JO07_18.pdf  

 Håll hästen frisk skriven av Harry Pettersson och Bernt Green, ICA bokförlag, 

åttonde utgåvan 2007, Västerås 

 Informationsbladet från Bayer HealthCare; Fakta om bandmask hos häst, skrivet av 

Johan Höglund och Arvid Uggla (avdelning för parasitologi SVA och SLU, Uppsala) 

 Kunskap till experimentet och rapporten kommer från lektioner och utdelade 

informationsblad. 
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