
Insamling av fästingar via Svenska Jägareförbundet Örebro län inom 

ramen för projektet: ”Spridning av antal fall av TBE-infektion i Örebro 

län – kartläggning av fästingar och TBE virus i södra Örebro län” 

Sammanfattning 

Under de senaste 20 åren har en tydlig ökning i antalet fall av fästingburna infektioner 

noterats i Europa och nu så även i Örebro län. En av de allvarligaste fästingburna 

sjukdomarna är TBE (Tick-Borne Encephalitis), en virussjukdom som är mycket 

svårbehandlad och som kan ge livslånga kvarstående men t.ex. förlamningar. TBE är av detta 

skäl en anmälningspliktig sjukdom i Sverige (sedan 2004). Från att det helt saknats 

rapporterade fall av smittade i Örebro län fram till 2008 har antalet TBE-fall successivt ökat 

från enstaka misstänkta fall per år till sju säkra fall sommaren 2016 (Figur 1). Var i länet det 

finns specifika riskområden och orsakerna bakom förändringen i antalet TBE-fall är till stora 

delar okänd. Att människors hälsa såväl som inställning till rekreation i naturen påverkas av 

fästingar och fästingburna sjukdomar är uppenbart och samtidigt som antalet fall av 

fästingburna sjukdomar har ökat, tycks även fästingarnas utbredning och antal också öka. 

Projektets övergripande mål är därför att tillhandahålla verktyg för att bättre kunna 

förebygga, kontrollera och hindra överföring och spridning av dessa sjukdomar, framförallt 

TBE virus. En standardiserad och upprepbar fältinsamlingsmetod av värdsökande fästingar 

och de olika smittämnen de bär på, kan komma att bli ett viktigt verktyg i det framtida arbetet 

med folkhälsopreventiva åtgärder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Bekräftade TBE-fall i Örebro län och sannolika 

smittort, 2009-2016. Före 2009 fanns inga dokumenterade 

fall i länet. Svart färg: 2009-2015 och Röd färg: 2016. Den 

röda linjen beskriver grovt det tänkta insamlingsområdet. 

 

Fokus i detta projekt syftar därför till att förutsättningslöst undersöka TBE-virus 

förekomsten i fästingar insamlade på framförallt klövvilt i den södra tredjedelen av Örebro 

län, den del av länet där sjukdomen främst ökat. På sikt bör den insamlade informationen, 

tydligt kunna höja befolkningens medvetandegrad kring TBE relaterade frågor i de 

identifierade riskområdena och vaccinationsrekommendationer. Virus som identifierats i 

fästingar analyseras på DNA nivå vilket kommer att leda till viktig kunskap om nya 

riskområden och vilka typer av TBE virus-stammar som etablerar sig i länet. Samtidigt finns 



också möjligheter att i kommande projekt gå vidare och även analysera för andra viktiga 

sjukdomsframkallande mikrober som t ex Borrelia, Anaplasma, Rickettsia, Neoerlichia och 

Babesia, som också har stor påverkan på såväl människors som tamdjurs hälsa, och innebär 

stora kostnader och lidande också för produktionsdjuren. 

 

Bakgrund 

Fästingen är en så kallad ektoparasit och en mycket väl fungerande vektor för många 

humanpatogena mikroorganismer; såväl bakterier som virus och parasiter. Människors oro 

för att insjukna som ett resultat av fästingbett är inte ovanlig och fullt rationell, inte minst 

med tanke på att några av sjukvårdens mest allvarliga och svårbehandlade sjukdomsförlopp 

är fästingburna (Borrelios, TBE). Ixodes ricinus är den vanligaste fästingarten i norra Europa 

som också angriper människa. Den genomgår tre levnadsstadier från ägg till reproduktivt 

stadie (larv, nymf och vuxen). Varje gång fästingen ska kunna utvecklas mellan de olika 

levnadsstadierna och för att slutligen reproducera sig, måste den få i sig ett blodmål. Det är 

under dessa sammanlagt tre olika blodmål, samtliga på olika värddjur och oftast på olika 

arter, som fästingen effektivt plockar upp olika blodburna patogener. Dessa patogener 

överförs därefter, mer eller mindre effektivt, till nästa värddjur. Antingen sker överföringen 

direkt vid bettet (t.ex. TBE-virus), då fästingen sprutar in sin lokalbedövande- och 

viruskontaminerade saliv i värddjuret. Eller så sker det först efter många timmar eller dagar, 

då själva blodsugandet efter en tid ofta resulterar i att fästingen kräks upp lite gammalt 

maginnehåll som innehåller patogener och som på så sätt passerar ut i värdens blod (t.ex. 

Borrelia spiroketen). 

TBE-förekomsten i norra Europas fästingar tycks ha ökat under de senaste decennierna, men 

är fortfarande mycket låg och anses generellt ligga kring enstaka procent i värdsökande 

fästingar, men har i vissa områden uppmätts till hela 5%, vilket kan jämföras med den 

betydligt mer utbredda borreliaförekomsten i fästingar som bitit människor, vilket i den 

svenska Sting-studien ligger på 25 - 35%. Det är därför viktigt att öka vår generella förståelse 

för såväl värddjurens som fästingarnas och dess patogeners biologi och epidemiologi, så att 

lämpliga förvaltningsåtgärder kan initieras i rätt områden och vid rätt tidpunkt (t ex 

informations- och vaccinationsprogram). Som ett pilotförsök i detta syfte genomfördes en 

insamling 2014 av ett mindre antal fästingar i ett område söder om Hjälmaren. Insamlingen 

genomfördes i samarbete med lokala jägare och resulterade i att jägarna direkt efter skottet, 

skar av ett öra från det skjutna djuret, förpackade detta i en plastpåse, fyllde i en blankett med 

information om tid och plats och förvarade dessa i frys, till dess de samlades upp för vidare 

analyser. Samanlagt resulterade detta pilotförsök i ett öra från vardera 25 olika rådjur och 

som totalt genererade 617 fästningar (nymfer och vuxna honor), som senare analyserats för 

Borrelia-förekomst, kvantitet och art, vid Linköpings Universitet. Borrelia förekomsten i 

dessa fästingar var ca 15% och därmed väsentligt lägre än vad man normalt hittar i 

värdsökande fästingar. Vi kommer att gå vidare och analysera dessa fästingar för TBE-virus 

och det resultatet ska jämföras med en ny planerad insamling i ett väsentligt större men 

överlappande område, enligt denna ansökan. 

Det finns studier som tyder på att höga tätheter (förekomst) av fästingar är kopplad till 

förekomsten av hjortdjur. Även om det är lika uppenbart som trivialt att förekomsten av 

värddjur är avgörande för fästingförekomsten, så är frågan snarare vid vilken värddjurs 

förekomst och vid vilka värddjurspopulationers sammansättning, som förekomsten av såväl 

fästingar och patogener ökar eller minskar, på ett avgörande vis. Borreliaförekomsten tycks 



till exempel kunna dämpas i fästingar som suger blod på rådjur. 

 

Syfte 

Projektets övergripande mål är att tillhandahålla verktyg för att bättre kunna förebygga, 

kontrollera och hindra överföring och spridning av den fästingburna virussjukdomen TBE som 

genererar skada för människors hälsa och välbefinnande samt stora kostnaderna för vård och 

omsorg detta medför. Genom insamlingen i detta projekt skapas också intressanta möjligheter 

att gå vidare och också analysera andra fästingburna patogeners prevalens i det insamlade 

provmaterialet. Resultaten förväntas belysa såväl fästingars som dess patogeners utbredning i 

södra delen av Örebro län. 

 

Frågeställning 

Studien kommer att besvara frågor kring i vilken frekvens flera olika sjukdomsalstrande 

mikroorganismer förekommer (prevalens), i södra delarna av Örebro län. Vi kommer 

dessutom att kunna påvisa förekomsten av fästingar, i samma område. TBE virus positiva 

fästingar kommer att kunna analyseras med djupsekvenseringsteknik, så att olika TBE virus 

stammar kan identifieras och ev spridningsvägar kan urskiljas. Det är dessutom inte uteslutet 

att en jämförelse med den pilotstudie som genomfördes 2014 i ett mindre område söder om 

Hjälmaren, eventuellt komma att peka på skillnader i virusets förekomst och prevalens 

mellan 2014 och 2017. 

 

Praktiskt utförande 

Klövvilt kan misstänkas vara utmärkta objekt för insamling av fästingar. Deras generella 

biologi, livshistoria och funktion som värddjur för fästingar är relativt väl känd, varför det 

bör finnas goda förutsättningar att en insamling med dessa djur som fästingfångare kan vara 

framgångsrik och upprepbar i framtiden, om det skulle fungera väl. 

Med början 1 augusti, 2017, engageras intresserade jägare och eftersöksgrupper att på 

frivillig basis skär av ett öra på det djur som skjuts eller återfinns, oavsett om man ser några 

fästingar eller ej. Örat läggs direkt i en påse och en relativt enkel blankett fylls i med 

uppgifter om plats, datum, art, dödssätt och med tanke på eftersöksdjuren, hur länge djuret 

uppskattas ha varit dött när örat samlades in. Påsen med öra och blankett förvaras sedan, så 

snart som möjligt efter döden, i frys, till dess det hämtas upp eller kan lämnas in till en 

”insamlingscentral”, kanske i anslutning till älgjakten. Insamlingen beräknas alltså pågå 

mellan 1 augusti och 30 september, 2017. 

Parallellt med denna öron-insamling kommer också förekomsten av värdsökande 

fästingarna i vegetationen att undersökas på ca 100 olika platser i insamlingsområdet 

(Figur 2). Detta kommer att ske med hjälp av sk flaggning. En person går vid ”flaggning” 

långsamt fram en bestämd sträcka 4x100m på varje plats med en kvadratmeter vitt flanell 

liknade tyg släpande efter sig. Antalet fästingar som hoppar på ”flaggan” noteras och tas 

till vara för vidare lab.analys. Förekomsten kommer också att beskriva 

fästingförekomsten på samma sätt som fästingarna på djurens öron, men innan de börjat 

suga blod i det stadium de befinner sig och en mer exakt plats och habitat kan beskrivas 

än med ”öronfästingarna”.  
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Figur 2. Karta över de 

ungefärliga insamlingspunkterna 

för värdsökande fästingar i södra 

Örebro län, sommaren 2017. 

Samtliga öron och värdsökandfästingar kommer sedan att undersökas och provtas ytterligare 

på Grimsö forskningsstation så att varje fästing räknas och numreras och kan fraktas vidare 

till de labb i Linköping och Örebro, som ska undersöka dessa för de olika patogenerna. 

Provsvar, analyser och resultat kommer att redovisas successivt och i takt med att de 

produceras, men en slutgiltig redovisning kan knappast göras före kretsårsmötena 2019! 
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