
Fästingen är ett kvalster. Arten
som är vanligast i Sverige heter
Ixodes ricins. Den finns i Göta-
land och Svealand och mycket
sparsamt längs Norrlandskusten.
Fästingen genomgår tre olika sta-
dier i sin utveckling; larv, nymf
och vuxen fästing och under varje
stadium har den behov av näring
bestående av några droppar blod.
”Måltiden” varar några dagar,
ibland upp till en vecka. Därefter
kan fästingen övervintra och
utvecklas till nästa stadium.
Måltidsperioderna inträffar under
ffa april-juni och augusti-septem-
ber.

Det är just den måltiden som
skapar problem för oss människor
och de katter som får vistas utom-
hus. Det är ju en sak att bli värd,
men problemet med fästingar är
att de kan överföra sjukdomar.
TBE (Tick-Borne Encephalitis
=fästingburen hjärninflammation)

och Borrelia, som orsakas av en
bakterie som finns i fästingens
mag och tarmkanal. 

I Sverige har undersökningar
visat att upp till 30% av fästing-
arna är bärare av borreliabakteri-
er. Trots den höga siffran är risken
att insjukna i Borrelia efter ett
enstaka fästingbett bara cirka en
på hundra. Till skillnad från TBE,
där smittan överföres direkt i sam-
band med bettet, dröjer det oftast
två dygn eller mer från det fästing-
en bitit sig fast till dess att borreli-
abakterierna överförs till den
bitne.

Därför är det bra om man är
noga med att se till, att om man
vistas i fästingrika marker, noga
kontrollerar och plockar bort 
fästingar som valt dig eller din
katt som värd för måltiden. 

Numera finns ett medel mot
fästingar att köpa receptfritt på
apoteket, och som med hjälp av

Fästingen- något att fästa sig vid?

en liten pipett sprutas ut på katt-
ens rygg. Visserligen väljer den
okunnige fästingen ut katten som
värd för måltiden, men fästingen
dör på kuppen av de aktiva
beståndsdelarna i medlet. En dos
på katten påstås räcka i cirka tre
till fem veckor. Kanske värt att
prova om din katt får vistas ute i
Östersjölandskapen?
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Mer information:
www.fästingar.nu
www.sll.se/docs/w_sme/blad/ptbe.pdf
www.veter.se/frontline_vet.html


