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Det röda hönskvalstret är ett stort problem
som drabbar våra värphöns och andra fjä-
derfän. I dagsläget (december 2009) finns
det ett preparat, BayMite, som är godkänt
för behandling mot det röda hönskvalstret
under pågående produktionsomgång. Men
trots det gäller det främst att försöka hindra
spridningen av kvalstren. När det redan
finns kvalster i besättningen gäller det att
skapa en så ogynnsam miljö som möjligt för
kvalstren för att begränsa deras angrepp.
Denna broschyr innehåller förslag på före-
byggande åtgärder och på behandlingar,
som utgår ifrån dagens kunskap om kvalst-
rets biologi och livsvillkor. 

Detta är det 
röda hönskvalstret
Det röda hönskvalstret, Dermanyssus galli-
nae, är ett blodsugande spindeldjur, som
finns i hela världen. Det vuxna kvalstret är
cirka 1 mm långt och kan ses med blotta
ögat. Kvalstren syns särskilt bra sedan de
sugit blod, som färgar dem mörkröda.
Kvalster som inte har sugit blod är gråvita.
Om kvalstret är kortare än 0,7 mm, är det
inte färdigutvecklat utan befinner sig i ett
nymf- eller ett larvstadium. Både vuxna
kvalster och nymfer suger blod, däremot
inte larverna.

Temperaturer runt +20 °C och en relativ luft-
fuktighet runt 70 procent gynnar kvalstret
och dess utveckling. Utvecklingen från
kvalsteräggets kläckning till ett könsmoget
kvalster tar då cirka en vecka. Efter ett mål
blod kan honan lägga sex till sju ägg vart
tredje dygn. I laboratoriemiljö kan kvalstret
överleva mer än nio månader utan tillgång
på blod. 

Både vilda och tama fåglar är värddjur åt
kvalstret. Kvalstret kan tillfälligt också an-
gripa däggdjur som gnagare, katt, hund,
häst och människa. Kvalsterangrepp på
människor och hästar kan ge upphov till al-
lergiska reaktioner med utslag och svår
klåda. Därför bör hästar och höns inte hål-
las i samma byggnad. I djurstallar med
mycket kvalster är kvalstren också ett ar-
betsmiljöproblem utöver den skada de or-
sakar hönsen. 

Det röda hönskvalstret uppehåller sig bara
på sin värd, medan det suger blod. Under
större delen av sin tid gömmer sig kvalstret
i reden, i sprickor och små mellanrum i
hönshusets väggar, tak och inredningskon-
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Förebyggande åtgärder och 
bekämpning av röda hönskvalster

Bilden beskriver det röda hönskvalstrets 
(Dermanyssus gallinae) utvecklingss tadier. Ur
ett ägg kläcks en larv. Den utvecklas till en
blodsugande protonymf. Efter ömsning av
exo -skelettet – skalet – omvandlas protonym-
fen till en blodsugande deutonymf. Efter en
sista skelettömsning är det vuxna kvalstret fär-
digbildat. Utvecklingen från äggkläckningen
till vuxet djur tar upp till cirka tio dagar, bero-
ende på förhållandena i närmiljön. 
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struktion. Det röda hönskvalstret är mest
aktivt på natten, men angriper såväl höns
som skötare också under dagtid.

Om kvalster får föröka sig ostört i en fjäder-
fäanläggning, där smittan finns kvar sedan
en tidigare djuromgång, blir kvalsterpro-
blemen mycket påtagliga.  Efter två till fyra
månader efter smittillfället eller insätt-
ningen av unghönsen kan kvalsterangrep-
pen bli så besvärande, att fjäderfäna blir
oroliga, får bleka kammar, värper påtagligt
sämre och dör i värsta fall av blodbrist.

Kvalstrens roll som smittbärare är inte helt
klarlagd. Det har visat sig att kvalster kan
bära på rödsjukebakterien, Erysipelothrix
rhusiopatiae, men om de också kan över-
föra smittämnet återstår att bevisa. Detta
gäller även andra virus- och bakteriesmit-
tor, som kan tänkas överföras till fjäderfän
och orsaka sjukdom.

Hur kommer kvalster in i
hönshuset?
När röda hönskvalster väl har kommit in i
ett djurutrymme, är det mycket svårt att ut-
rota dem. Det är därför viktigt att känna till
de smittvägar, som kan föra in kvalster i

djurutrymmet. Kvalster kommer troligen in
i hönshuset på flera sätt. De vanligaste
smittvägarna torde vara genom
• kvalstersmittade unghöns
• återanvänt äggemballage, transportfor-

don och transportlådor i vilka smittade
fjäderfän vistats

• vilda fåglar som häckar i eller i närheten
av hönshuset eller gnagare som uppe-
håller sig i hönshuset

• personal och utrustning
• äggband, utgödslingar m.m. som förbin-

der flera hus eller avdelningar på en an-
läggning.

Var hittar du kvalstren i 
anläggningen?
Ett tecken på att det finns kvalster hos vär-
pande tamhöns kan vara blodfläckar på
äggskalen. Blodfläckarna uppstår, när
äggen rullar över och krossar blodfyllda
kvalster. Andra tecken kan vara lägre ägg-
produktionen än förväntat, oroliga djur och
röda, kliande utslag på djurskötarna.

Misstänker du att det finns blodsugande
kvalster i din fjäderfäanläggning, bör du
göra en noggrann inspektion av anlägg-
ningen. När du inspekterar ditt djurut-
rymme, ska du vara extra uppmärksam på:
• mörka skuggningar på inredningen.

Detta kan vara kvalsterträck som ofta
finns i anslutning till kvalstergömslena i
vinklar, skarvar och sprickor. 

• fästen för burar eller annan inredning,
mellanrum, fogar och sprickor i inred-
ning, tak och väggar.

• undersidan av plastlisterna på ägg -
rännorna.

• ovanpå vinkeljärnen i den översta burra-
den.

• gödselmattans undersida bakom fodert-
rågen.

• sittpinnarnas infästningar.
• löstagbara detaljer som redesmattor. Lyft

på dem och inspektera! 
• sandbaden i inredda burar
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Bilden föreställer det röda hönskvalstret som
nymf och vuxet kvalster.  
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Hur upptäcker du kvalstren?
Tag med ett vitt papper eller liknande på in-
spektionsrundan. Genom att gräva lite i
sprickor och dunka i tak och väggar är det
möjligt att samla damm på det vita arket.
Studera dammet under en lampa och leta
efter kvalster som rör sig.

Du kan också tillverka enkla fällor av well-
papp, där storlek och form anpassas så, att
de kan placeras i anläggningen utan att fjä-
derfäna kommer åt att ha sönder dem. I sys-
tem för frigående fjäderfän kan du
lämpligen placera fällorna på följande stäl-
len:
• undersidan av det dränerande golvet

(”spalten”) eller våningsplanen
• i mellanrummet, där redesmattan är in-

fäst i värpredets nedre framkant
• bakom och mellan värpredena

I inredda burar placeras fällorna där redes-
mattan är infäst i värpredets nedre fram-
kant. För att övervaka kvalsterpopulationen
i inredda burar kan du också använda
plastwell, som fästes runt sittpinnen med
buntband. Sådana fällor kan inte hönorna
picka sönder. De kan också användas i sys-
tem för frigående höns.

Låt fällorna sitta uppe i minst två och högst
tio dygn. Ta sedan ner fällorna och lägg
dem i plastpåsar, som placeras i en frys över
natten. Dagen efter knackar du ut innehål-
let över ett vitt papper och undersöker, om
där finns några kvalster. Om du inte ser
några kvalster, öppnar du fällorna, så att
deras vågformiga lamellsystem kan inspek-
teras noggrant. Upprepa denna inspektion
varannan eller var tredje månad.

Om du hittar kvalstergömslen med mycket
kvalster, måste du hålla dessa gömslen
under särskild uppsikt. Försök att behandla
dem, så att kvalsterna inte kan utnyttja dem
i framtiden!

Vad kan du göra för att före-
bygga kvalsterangrepp?
Satsa främst på förebyggande åtgärder mot
kvalstren: de ska överhuvudtaget inte
komma in i anläggningen! Avsikten med fö-
rebyggande åtgärder är att hindra kvalstren
från att bosätta sig i fjäderfäbesättningen.
Du måste skaffa dig rutiner i hela produk-
tionsledet för att slippa kvalster i besätt-
ningen. Alla som arbetar med och kommer
i kontakt med hönsen måste också lojalt
följa dessa rutiner mycket noga. När kvals-
ter upptäcks, måste ni sätta in motåtgärder
snarast. Många av motåtgärderna förebyg-
ger också många sjukdomar, som orsakas
av virus och bakterier.

Du som har fjäderfäbesättning:
• Lär dig hur kvalster via t.ex. kläder, ut-

rustning och redskap kan komma in i
hönshus.

• Ha en vegetationsfri zon runt byggna-
den, så att gnagare inte lockas att uppe-
hålla sig intill djurutrymmet.

• Ha nät i fönster och i ventilationsöpp-
ningar, så att fåglar och gnagare inte kan
komma in i djurutrymmet.

• Hindra vilda fåglar att bygga bo på eller
i närheten av djurutrymmet.
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Kvalsterfällor av wellpapp. Kvalstren kryper
gärna in i wellpappens vågformade rör. 
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• Ha en hygienspärr och byt kläder och
skor, innan du börjar arbeta med fjäder-
fäna.

• Våtrengör och desinficera noggrant mel-
lan omgångarna. 

• Använd inredningsdetaljer som tål minst
+70 °C.

• Försvåra för kvalstren att hitta gömslen
genom att täta sprickor, så att alla ytor
blir släta och lätta att rengöra.

• Spola ur eller dammsug sprickor och
skarvar, som inte går att täta.

• Rapportera genast till alla andra inblan-
dade led i produktionskedjan, när du
upptäcker kvalster.

• Blanda inte djurgrupper med olika åld-
rar – tillämpa principen ”allt in – allt ut”.

Du som är unghönsuppfödare eller
transportör:
• Säkra dina rutiner för att förhindra över-

föring av smitta mellan uppfödningshu-
sen. Var noga med att använda hygien-
spärrar!

• Ha ett säkerhetsavstånd mellan stallar
med olika typer av fjäderfä.

• Våtrengör och desinficera grundligt
transportburarna efter användning. När
burarna inte används, ska de förvaras på
ren plats, oåtkomliga för fåglar och gna-
gare.

• Upprätta kvalitetssäkrade rutiner för ren-
göring och desinfektion av transportfor-
don.

• Byt kläder och skor före varje ny anlägg-
ning du levererar höns till eller hämtar
höns från. Anläggningar som drabbats
av kvalstersmitta bör besökas sist, när
flera anläggningar besöks samma dag.

• Duscha efter besök på en kvalstersmittad
anläggning innan du går in i ett uppföd-
ningshus.

• Kontrollera livkycklingarnas kvalstersta-
tus med kvalsterfällor veckan före leve-
rans.

• Var ärlig och informera kunderna, när du
har påvisat eller misstänker kvalsterföre-
komst i uppfödningen.
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Så här fullt med kvalster kan det bli i en kvalsterfälla av wellpapp! Här har fällan öppnats, och
alla mörka prickar är kvalster.
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• Starta omgående åtgärder för att bli kvitt
kvalstren, när de upptäcks.

Du som har äggpackeri:
• Använd helst bara nytt emballage. När

emballage återanvänds, ska det först be-
handlas med minst +55 ºC värme eller
mikrovågor. Behandlingen bör kvalitets-
säkras, med registrering av temperatur,
tid och dokumenterad verkningsgrad.
Emballagen måste efter behandlingen
förvaras i ren zon eller förslutas.

• Använd pallar och emballage i plast.
Plasten är lätt att tvätta, vilket hindrar
spridning av kvalster och andra smittor.

• Hämta och lämna ägg på engångspall
istället för med rullvagn. Om rullvagn an-
vänds, ska den saneras mycket noga
efter varje användning.

• Dela in packeriet i rena och orena zoner.
• Arbeta in hämtningsrutiner, som säker-

ställer att garanterat kvalsterfria äggpro-
duktionsanläggningar besöks före
anläggningar med kvalster.

• I samband med att kontrakt skrivs med
äggproducenter också skriva in en regel
om att packeriet ska underrättas, när
kvalster upptäcks i producentanlägg-
ningen.

I flera av dessa punkter poängteras vikten
av en noggrann rengöring och desinfektion.
Goda råd om rengöring av djurutrymmen
får du längre fram i broschyren. Observera
dock att desinfektionsmedel i sig inte är ef-
fektiva mot blodsugande kvalster. Trans-
portburar, bilar och rullvagnar ska rengöras
enligt samma principer som djurutrymmen.
Du kan komplettera rengöringen genom att
spruta med vattenånga. Men försäkra dig
först om att materialet tål värmen!

Bekämpning av 
röda hönskvalster
I dagsläget finns det ett läkemedel som är
godkänt för bekämpning av röda hönsk-
valster hos fjäderfän. Det säljs också olika

handelsvaror för bekämpning av blodsu-
gande kvalster. Dessa handelsvaror är ba-
serade på kiseldioxid, citrus- och vit- 
löksextrakt samt fettsyror eller oleater. Ki-
selpulver är det preparat som används mest
och med relativt god effekt. Den vetenskap-
liga dokumentationen av de olika alterna-
tiva preparaten effekt mot det röda höns -
kvalstret är annars många gånger ofull-
ständig. Att flera av preparaten har effekt
mot kvalster har kunnat påvisas, men hur
mycket de bidrar till att minska problemen
med kvalster har ännu inte kunnat klarläg-
gas på ett tillfredställande sätt.

Behandla lokalen – 
inte fåglarna
Eftersom kvalstren främst uppehåller sig
utanför sina värddjur, bör du  bekämpa
kvalstren i djurutrymmet i stället för att be-
handla fjäderfäna. Det kan du främst göra
när du sanerar mellan produktionsom-
gångarna, men i viss utsträckning också
när du har djur i stallet. Har du akuta pro-
blem med kvalsterangrepp i besättningen,
bör du av djurskyddsskäl bekämpa parasi-
ten under även produktionsomgången. Mel-
lan produktionsomgångar kan du kvalster-
sanera antingen med ett medel mot kvals-
ter eller med värmebehandling.

Vid löpande kvalstersanering kan du an-
vända
• receptbelagt läkemedel
• receptfria medel
• värme eller
• dammsugning.

Du kan med fördel dammsuga regelbundet
i anläggningar med burhöns även under en
pågående omgång. Vid värmebehandling
ska temperaturen vara minst +55 °C.

Efter rengöring och kvalstersanering kan du
kontrollera resultatet av åtgärderna genom
att placera ut wellpappfällor. Om du då hit-
tar kvalster, bör du upprepa behandlingen.
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Som regel måste du upprepa behandlingen,
eftersom röda hönskvalster är svåra att bli
av med.

Rengör först stallet
Kvalstren kan överleva i djurstallet mellan
uppfödningsomgångar. All bekämpning av
kvalster mellan uppfödningsomgångarna
måste börja med en grundlig mekanisk ren-
göring av det tomma stallet. En ordentlig
rengöring innebär
• grovrengöring
• dammsugning och
• våtrengöring genom högtryckstvättning

med hett vatten och rengöringsmedel.

Detta och följande behandlingar bör du
göra omedelbart efter utslaktningen. Vän-
tar du med saneringen, hinner både kvals-
ter och andra smittämnen uppförökas i
djurutrymmet. Ska tvätt och efterbehand-
ling få den önskade effekten, måste du
också montera ner inredningen i så stor ut-
sträckning som möjligt. Att slutligen blåsa
ner vattenånga (+130 °C) i kända och miss-
tänkta kvalstergömslen i anläggningen efter
tvätten har visat sig effektivt mot kvalster.

Efter rengöringen ska stallet desinficeras.
Desinfektionen blir bara verksam, när stal-
let är helt rent. Följ noggrant anvisningarna
för desinfektionsmedlet. Det är viktigt att
desinfektionsmedlet får verka tillräckligt
lång tid. Efter desinfektion ska huset vara
stängt i ett till två dygn, innan det vädras
och torkas ut ordentligt. Kör ventilations-
anläggningen i stället för att öppna dörrar
och portar, som gnagare och fåglar kan
smita in genom.

Har du dina fjäderfän utomhus, måste du
också rengöra utomhusytorna. Rensa bort
fågelbon och byt ut gruset närmast stallet.
Helst ska du inte släppa nästa djurgrupp på
samma utomhusyta.

Bekämpning med läkemedel
och bekämpningsmedel
Det är förbjudet att använda växtskyddsme-
del eller andra bekämpningsmedel (kvals-
tergift), som inte är godkända mot ohyra hos
fjäderfä. Detta gäller även om medlen bara
används mellan produktionsomgångarna.
Orsaken är dels att rester av bekämpnings-
medlen kan föras över till ägg och kött och
på det sättet utsätta konsumenten för häl-
sorisker, dels att det röda hönskvalstret kan
utveckla resistens mot bekämpningsmed-
len. Det enda läkemedel, som för närva-
rande (december 2009) får användas mot
röda hönskvalster är BayMite, som innehål-
ler ämnet phoxim. BayMite kan användas
under produktionsomgången, med tolv tim-
mars karens för ägg. En behandling består
av två sprayningar med en veckas mellan-
rum på alla ytor där kvalster kan före-
komma. Då har kvalsteräggen, som inte är
känsliga för preparatet, hunnit kläckas. Det
är viktigt att temperaturen i stallet är över
18 °C, annars kläcks inte äggen och den
andra sprayningen blir verkningslös. Stallet
måste städas mycket noga före sprayningen,
för ju mer organiskt material som finns i
djurutrymmet, desto svårare blir det att
träffa kvalstren med vätskan. I dagsläget får
endast veterinärer som har sökt licens från
Läkemedelsverket skriva ut medlet. Kon-
takta Svenska Äggs veterinär för förskriv-
ning och mer information.

Kiselpulver, hydratkalk, vegetabiliska oljor
och fetter kan användas utan någon äggka-
rens.

Behandling direkt före 
insättning av nya fjäderfän
Du bör behandla ett desinficerat och torrt
djurutrymme innan en ny omgång djur
sätts in. Medel som får användas är

BayMite vilket med fördel kan användas
när djurutrymmet är tomt och efter nog-
grann rengöring. Det är då extra viktigt att
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använda tillskottsvärme, eftersom hönsens
kroppsvärme inte hjälper till att höja tem-
peraturen i djurutrymmet. Kontrollera där-
efter med fällor varje månad för att på ett
tidigt stadium se när mängden kvalster bör-
jar öka igen och ny behandling kan behö-
vas.

Kiselpulver (kiseldioxid) har visat sig vara
ett effektivt medel för att hålla kvalstren i
schack under insättningen i buranlägg-
ningar. I system för frigående fjäderfän är
det troligen effektivare att lägga ut pulvret
under mattorna i redena och på andra torra
platser, där fjäderfäna inte ”putsar bort”
det.

Hydratkalk (CaOH2) kan användas i stallar
för frigående fjäderfän. Lägg kalken på
plana ytor och i de sprickor, som du kan
komma åt.

Vegetabiliska oljor och fetter, t.ex. mat-
olja, kan läggas som en ”barriär” på burar
och på övergångar till buranläggningen
som kablar och takstolar. Det är förbjudet
att använda paraffinoljor (diesel och mo-
torolja)! De innehåller giftiga ämnen och
risken finns att dessa ämnen kan föras över
till ägg och kött.

Det såldes tidigare preparat, som baserades
på citrusolja och på vitlök. En svensk stu-
die på vitlökspreparat visade, att de inte har
effekt mot det röda hönskvalstret. Det sak-
nas också vetenskaplig dokumentation av
citruspreparatens effekt mot kvalstret.

Preparaten ska efter rengöring och desin-
fektion användas enligt tillverkarens in-
struktion. När du hanterar produkter i
pulverform är det viktigt att använda and-
ningsskydd. Gör det både när du arbetar
med pulvret och under tiden som pulvret
finns och verkar i hönshuset!
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Råd om användning av 
kiselpulver
Kisel är ett vanligt grundämne i naturen.
Kiselpulver består av finmalet kiselsedi-
ment. Kiselpulver eller kiseldioxid (SiO2)
är godkänt som tillsats i livsmedel och i
djurfoder, eftersom det passerar mag–
tarmkanalen utan att tas upp i kroppen.
Det är inte fullständigt klarlagt hur detta
ämne påverkar insekter och kvalster. Det
fäster på kvalstrets yta och kan skada
kvalstret genom uttorkning. Medlet kan
användas både vid insättning, när kvals-
ter har påvisats och som förebyggande
medel ett par dagar innan fjäderfäna
sätts in samt under pågående uppföd-
ningsomgång. I buranläggningar place-
ras pulvret på burar, väggar och golv med
tryckluftspistol eller ryggspruta. Medlet
bör ligga i tre veckor, innan det damm-
sugs upp och behandlingen upprepas. I
anläggningar för frigående fjäderfän kan
pulvret placeras under mattorna i redena
och på sådana platser där du vet att
kvalstren håller till och där hönorna inte
kommer åt att picka i sig pulvret. Det ska
vara torrt och så rent som möjligt i stall-
utrymmet för bästa effekt av behand-
lingen. Följ den rekommenderade dos -
eringen för de olika preparaten!

En ryggspruta kan användas för att be-
handla med kiselpulver.
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Behandling med djur i stallet
När du bekämpar kvalster under pågående
djuromgång, måste du visa stor hänsyn ur
många aspekter. Metoden ska vara effektiv,
enkel att genomföra och får inte skada män-
niskor, djur, miljö eller inredningsdetaljer.
Torra preparat, som ger upphov till damm
är lika skadliga att andas in för fjäderfän
som för människor. Därför bör preparaten
spridas med största försiktighet i stallar, där
djuren är kvar. Att blåsa in kiselpulver i stal-
lar med fjäderfän, så att pulvret dammar
runt bland djuren, är direkt olämpligt!

Behandling med värme
För att en värmebehandling ska få bästa ef-
fekt ska djurutrymmet vara rengjort så bra,
att inte damm och smuts drar åt sig värmen,
som ska skapa en ogynnsam miljö för
kvalstren. Genom att värma upp hus och in-
redning till +55 °C och behålla denna tem-
peratur i hela byggnaden under minst tolv
timmar påverkas kvalstren och kvalsteräg-
gen negativt.

Innan du börjar med värmebehandlingen,
måste du täta ventilationsanläggningen och
eventuellt också isolera den. Använd plast
för tätning av både luftuttag och -intag.
Tänk på att plasttejp kan smälta inne i
huset.

Placera flera tillförlitliga termometrar på
olika nivåer och platser. Termometrarna ska
vara lätta att kontrollera under värmebe-
handlingen. Placera termometrar både
uppe vid taket och vid golvets kallaste
punkt.

Sätt in rikligt med luftblandare eller extra
fläktar som cirkulerar luften. Det går även
att använda fläktar, som blåser vågrätt och
ger cirkulation. Det är viktigt att den varma
luften under taket blandas med den kallare
nedanför, så att en jämn hög temperatur fås
i hela huset.

Starta uppvärmningen. Se till att det är
något övertryck i rummet. Effektbehovet
beror på husets rumsvolym, isolering och
utetemperatur. Ett rum med volymen 500
m2 (1500 m3) kräver vid utomhustemperatu-
ren 0oC ett aggregat om minst 200 kWh
(1 700 000 kcal/h). Det går att hyra till ex-
empel elektriska, oljeeldade eller gaseldade
värmekanoner på 100 kWh, som kan place-
ras utanför huset och blåsa in varm luft
genom stora rör. Se upp så att hetluften inte
skadar något, när den blåses in! Eventuellt
kan en luftfläkt fördela värmen.

Värm upp till 55 °C på alla platser i rummet.
Räkna med att det tar 20–40 timmar. Göd-
selmattor av plast och dryckesnipplar ska
tåla 60 °C utan problem. 

Behandling med djur i stallet
Den enda värmebehandling, som kan ge-
nomföras med fjäderfän i stallet är punk-
tinsatser med värme på platser, där djuren
inte uppehåller sig. Het vattenånga och be-
handling med värmepistol kan användas
vid sprickor i väggarna och på delar av in-
redningen, som hönsen kan hållas borta
ifrån under behandlingen. Använd aldrig
öppen låga inne i ett djurutrymme!

Utveckling av resistens
Utveckling av resistens hos skadedjuren är
ett mycket stort problem, när vi använder
kemiska bekämpningsmedel och läkemedel
mot parasiter och andraorganismer. För be-
kämpning av parasiter hos fjäderfä i andra
länder används i dag mest preparat, som
tillhör gruppen syntetiska pyretroider. Pa-
rasiterna utvecklar dock lätt resistens mot
dessa preparat.

Resistens kan utvecklas på två sätt:
• genom att organismen utsätts för en allt-

för liten dos för att organismen ska dö
• genom att en andel av populationen av

någon anledning tål bekämpningsmed-
let
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Resultatet i det första fallet kan bli att orga-
nismen vänjer sig vid giftet och i det andra
fallet att bara de parasiter överlever, som tål
giftet. I båda fallen har parasiten utvecklat
en tolerans mot bekämpningsmedlet, en så
kallad bekämpningsmedelsresistens.

Det finns dokumenterat att vissa populatio-
ner av det röda hönskvalstret redan har ut-
vecklat resistens mot en syntetisk pyretroid

(permetrin) i Sverige, trots att denna sub-
stans aldrig varit godkänd för användning
mot röda hönskvalster i vårt land. Ute i Eu-
ropa finns resistenta röda hönskvalster mot
de flesta grupper av bekämpningsmedel.
Det är därför viktigt att vi inte importerar
mångresistenta kvalster till Sverige och att
vi inte använder kemiska medel på ett sätt
som underlättar för parasiterna att bli resi-
stenta.
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Mer information
Mer information om hönskvalster hittar du på

– Statens Veterinärmedicinska Anstalts webbplats (www.sva.se)
– Svenska Äggs webbplats (www.svenskaagg.se)

Broschyren är skriven av Jordbruksverkets värphönsrådgivare i samarbete med 
Jan Chirico och Desirée Jansson, SVA. 

Delar av källmaterialet är hämtat från
– Fackcentret för fjäderfä, Sandakerverien 104 B, Oslo i samarbete med Prior, 
Fjäderfäföreningens landsorganisation och Norsk Fjørfelag. www.fjorfe.org

Bilderna är publicerade med tillstånd av fotograferna
Helena Nordenfors (sid. 2 och 5)

Johan Höglund (sid. 3)
Bengt Ekberg (sid. 4)
Åke Göthberg (sid. 8)
Åsa Odelros (sid. 10)
Ulf Nyhlén (omslag)
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