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et nyfödda fölets immun-
system har inte konfron-
terats med maskar och 
fölet har därför inte för-

värvat något specifikt immunförsvar 
mot dem. Man bör värna särskilt om 
de unga och sårbara och se till att de 
inte utsätts för alltför högt smittryck. 
En stor del av smittan i miljön kom-
mer många gånger från yngre hästar. 

Ska hästens parasiter nämnas i kro-
nologisk ordning blir den första parasi-
ten fölmasken.

Fölmasklarver når fölet via stoets 
mjölk och de utvecklas till vuxna mas-
kar i fölets tunntarm. Oftast sker detta 
utan att fölet visar några som helst 
symtom. Redan vid någon månads 
ålder har fölet utvecklat motstånds-
kraft mot fölmask.

Nya rön om fölmask
Tidigare har det ansetts att det är föl-
masken som framför allt ligger bakom 
det faktum att föl ofta drabbas av lös 
avföring vid en dryg veckas ålder.

Men allt ont kommer dock inte från 
maskar, inte ens all diarré. Den vanli-
gaste orsaken till att många föl får lös 
avföring när de är lite mer än en vecka 
gamla är den så kallade ”fölbrunsten”. 
Stoet kommer vid denna tid i brunst 
första gången efter fölningen. Detta i 
kombination med andra förändringar 
kan alltså påverka även det diande fölet.

Avmaska inte stoet bara för att hon 
fölat! Det finns inte anledning att 
skydda föl mot fölmask genom att 
rutinmässigt avmaska ston i samband 
med fölning.
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Håll koll på masken
Viktigt hos föl och unghästar

Alla hästar har mer eller mindre mask - de går inte att utrota. Man bör sträva 
efter att begränsa förekomsten av mask så att hästen endast utsätts för 
mindre mängder. Maskarna orsakar då inte några problem utan leder i stället 
till att hästens naturliga motståndskraft, immunitet, utvecklas. Hos föl och 
unghästar gäller det framför allt att kontrollera mängden spolmask samt med 
stigande ålder och hos betande djur även blodmask.
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Hos föl och unghästar är det viktigast att kontrollera förekomsten av spolmask. Foto: Katarina Gustafsson
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därför på att diskutera lämplig 
avmaskningsstrategi, inklusive prepa-
ratval, med din veterinär.

Fotnot: Avermektin är beteckningen på 
en grupp avmaskningsmedel där iver-
mektiner är en undergrupp.

 

år rapporterats om utebliven behand-
lingseffekt av avermektiner varför 
denna grupp av preparat inte längre 
utgör förstahandsval vid avmaskning 
mot spolmask. 

Alla avmaskningsmedel är sedan 
hösten 2007 receptbelagda så passa 

Avmaskning bör förstås alltid ske då 
det är väl motiverat (och då med rätt 
dos och verksamt preparat) men inte 
för säkerhets skull.

Spolmask – den unga hästens parasit
Nästa mask ”på banan” är spolmasken. 
Ägg från spolmask kommer ut med 
hästens träck, och inuti dem utvecklas 
de infektionsdugliga larverna. Äggen 
är mycket motståndskraftiga, och kan 
leva kvar länge i miljön, såväl i stall 
som utomhus. 

Spolmaskägg, som når hästens mag-
tarmkanal, kläcks och larven tar sig 
igenom tarmvägg och vidare i blodet 
till levern och därefter till lungorna, 
där de ibland orsakar hosta och näs-
flöde. Larverna hostas så småningom 
upp och sväljs åter ned. Tillbaka i 
tunntarmen kan de växa till vuxna 
maskar med den respektingivande 
längden av flera decimeter!

Sin storlek till trots ger spolmas-
karna vanligen inte några symtom hos 
fölet. Det är endast när de förekom-
mer i stort antal som spolmaskarna kan 
orsaka såväl diarréer som förstoppning.

Med stigande ålder, efter cirka 5-6 
månader, förvärvar fölen vanligen 
immunitet och ”stöter ut” vuxna 
spolmaskar.

I hög grad en miljösmitta
Till skillnad från blodmask behöver 
inte spolmask grönt gräs för att utveck-
las till smittsamma larver – spolmask-
smitta finns i många skilda miljöer. 
Äggen är motståndskraftiga, smitta från 
föl eller unghästar kan finnas kvar när 
nästa årskull anländer ut på betet.

Särskilt i stuterimiljöer med många 
föl i omlopp är det därför av stor bety-
delse att till exempel undvika perma-
nenta unghästbeten.

Resistens påverkar effekten
Vanligen rekommenderas avmaskning 
av föl mot spolmask vid 3-4 måna-
ders ålder, vilket är befogat om smit-
trycket annars riskerar att bli för högt. 
Nästkommande vintrar kan träckprov 
användas som vägledning inför beslut 
om ytterligare avmaskning mot denna 
parasit. Att avmaska den unga hästen 
ofta kan innebära att man stör utveck-
lingen av dess immunologiska skydd 
mot spolmaskarna, och i stället bidrar 
till att maskarna utvecklar resistens 
(motståndskraft) mot preparaten.

Från stuterihåll har det på senare 

Bekämpning av spolmask
En god hygien i föl/unghästmiljöer bör eftersträvas och undvikande 
av permanenta beten till de unga hästarna är en hörnsten i bekämp-
ningen. Avmaskning bör utföras strategiskt och då med preparat som 
har god effekt mot spolmask.

Med bete följer blodmaskar
Efter den tidiga spolmaskkontrollen handlar maskbekämpningen om 
att begränsa nivåerna av små och stora blodmaskar. Blodmaskar infek-
terar hästar när de betar gräs som innehåller larver.

Glöm inte övrig hälsa
Det är viktigt att åtgärda även eventuella bidragande faktorer till att 
hästen blivit parasitbemängd. Det går alltså inte att avmaska som kom-
pensation för bristfällig utfodring eller annan hälsostörning! En unghäst 
i bra hull och kondition har också större motståndskraft mot parasiter. 

Hos föl och unghästar är det viktigast att kontrollera förekomsten av spolmask. Foto: Katarina Gustafsson

Parasiter ska bekämpas med god beteshygien och strategiska avmaskningar. 
Foto: Katarina Gustafsson




