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Flått smitter hver femte hund
(Artikkelen er hentet fra Dyrenett.no)
Tidligere beiteområder og dyrket mark langs kysten gror igjen. I buskaset
stortrives flåtten, og hunder er mer utsatt for farlig smitte enn noensinne
Vi har tatt blodprøver av hunder på Sørlandet og funnet at rundt hver
femte hund bærer smittestoffer fra flått i seg. Vi har ikke undersøkt hvor
mange hunder som blir syke av smitten, men vi vet fra andre land at dyr
kan dø av dette, sier veterinær og spesialist i smådyrsykdommer Ellef
Blakstad.

Blakstad mener det er en klar sammenheng med nedbyggingen av
landbruket og økte problemer med flått. 3000 gårdsbruk forsvinner hvert
år, ifølge Norsk senter for bygdeforskning.

– Flåtten liker seg i lyng og busker som vokser opp når jord ikke drives
lenger, og dyr er svært utsatt. De beveger seg midt i flåttens områder, sier
han.
Lang inkubasjonstid
Problemet er ofte at hunder som får flåttbitt om sommeren ikke blir syke
med én gang. Smittes de av borrelia eller anaplasma, kan det gå flere
måneder før de får feber og betennelse i leddene.
– Det er mange hundeeiere som ikke tenker på flåttbitt hvis hunden blir syk
når snøen ligger på bakken. For å få avklart dette og sette i gang
behandling, må veterinær undersøke hunden og ta blodprøve, sier
Blakstad.

Smitteoverføring
( Fra Nøtterøy dyreklinikk)
Å bli bitt av flått er i seg selv ikke farlig. Men det man frykter er
mikroorganismer som flåtten overfører og som kan forårsake en rekke
alvorlige sykdommer. Som regel vil et menneske merke om en flått har slått
seg ned på kroppen og deretter fjerne snylteren. Verre er det for vår
firbente følgesvenn. Den har liten eller ingen mulighet til selv å bli kvitt en
flått som har bitt seg fast.
Den hyppigst forekommende flåttoverførte sykdommen hos hund er
borreliose. Symptomene på borreliose kan være feber, tretthet, lammelser i
ansiktet, epilepsianfall, muskelsmerter, halthet og ustø gange. En annen
bakterie gir sykdommen ehrlichiose, med noen av de samme symptomene
som boreliose. Flåttbitt kan også overføre virus som kan føre til alvorlige
sykdommer som hjernehinnebetennelse hos både mennesker og dyr, omtalt
som det nye flåttviruset TBE (tick-borne encephalitis). En ny undersøkelse
viser at 16,4 prosent av 317 hunder i Aust-Agder har vært smittet av TBE.
Man skal være klar over at flåtten kan bytte vert, dvs. at en flått som din



hund får med seg hjem kan krype over på deg eller andre i familien, suge
blod og overføre smitte.

Kom problemet i forkjøpet
Flåttbårne sykdommer er noe vi må leve med. Som hundeeier kan man
med noen enkle grep unngå at hunden får flått. Det er viktig å regelmessig
sjekke sin hund for flått. Finner du flått skal den straks fjernes: Fjernes
flåtten innen 24 timer etter at den har bitt seg fast vil som regel
smitteoverføring unngås.

Det finnes også effektive mottiltak. Et av tiltakene er flåtthalsbåndet
Scalibor, spesielt egnet for hunder som bor i områder med mye flått. Det er
effektivt 5-6 måneder og dekker dermed praktisk talt hele flåttsesongen.
Scaliborhalsbåndet har også vist seg effektivt mot den plagsomme Tuneflua
på østlandet og mot mygg på Finnmarksvidda. Scalibor tåler at hunden
bader og blir våt, uten å miste effekt. For hunder som skal bevege seg i
flåttområder kun i en kort periode bruker man som regel Bayvantic eller
Exspot. Dette er dråper som påføres huden i nakkeregionen (evt. i tillegg
ved halerota). Disse er effektive i ca. 4 uker. For å få dråper eller halsbånd
må man kontakte veterinæren for å få en resept. ( Fra Nøtterøy dyreklinikk,

www.notteroy-dyreklinikk.no)

En flått pinsett er et godt redskap for å fjerne flåtten.  Snurrer man den ut
får man med alt dvs også munnen som har bitt seg fast. Ikke knus krop-
pen i prosessen, da kan smittestoff presses inn i bittstedet.

Ekle små skapninger!


