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Klimaendringer

Klima er gjennomsnitt 
av vær over lengre tid 
– Klimaendring hvis 
endring i gjennomsnitt 
per 30 år

Temperatur
Nedbør
Vind
Fuktighet
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Klimaendringer

IPCC Report 2021

Global gjennomsnitts-
temperatur har økt med 1°C 
siden 1850
Klimamodeller viser at
klimaendringene akselererer
Økt frekvens ekstremvær, 
nedbør, flom, tørke, 
hetebølger



Vektorer
Levende organismer som overfører patogener
mellom mennesker, eller fra dyr til mennesker

Blodsugere:
Stikkemygg
Flått
Lopper
Sviknott
Knott
Sandfluer



Virus, bakterier, parasitter
Utgjør mer enn 17% av alle 
infeksjonssykdommer
Flere hundre millioner årlig
Mer enn 700 000 dødsfall årlig
Klimasensitive

Vektor-bårne sykdommer



Fysiologi – utvikling og overlevelse
Lengre sesong – flere generasjoner
Endret populasjonsstørrelse
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Økt risiko for smitte

Klimaendringers påvirkning

Temperatur, nedbør og fuktighet



Spredning vektorer

Endret geografisk 
utbredelse

Introduksjon 
til nye 
områder

Men tilstedeværelse av 
vektorer betyr ikke at det vil 
være overføring av smitte i 

disse områdene

Utbredelse lenger nord og 
opp i høyden

Langsom prosess

Globalisering kan hjelpe arter 
å etablere seg nye steder

Raskere spredning



Flått



Flått 

Må suge blod ved hvert 
utviklingsstadie for å fullføre 
livssyklus
Ulike verter
Økt risiko for smitte 3-5 år



Skogflåtten Ixodes ricinus

Sykdommer:
borreliose
skogflåttencefalitt (TBE)
anaplasmose
tularemi (harepest)
babesiose
Rickettsia (Flekktyfus)
mange dyresykdommer



Utbredelse
Skogflått



Korrelert med vekstsesong = 
170/180 dager med 
gj. temp. > 5°C

Utbredelse av skogflått

1961-1990 2071-2100

Kilde: Met.inst., Oslo



Hovedvektorer TBE

Ixodes ricinus

Skogflått
Lav prevalens av TBE

Ixodes persulcatus

Taigaflått
Høyere prevalens av TBE 
Ikke påvist i Norge



Utbredelse
Taigaflått
Overvåking i 
Brønnøysund



Mygg



Stikkemygg

Medisinsk relevante slekter 
Aedes
Anopheles
Culex



• Kompetente vektorer for mange sykdommer:
• Gulfeber
• Zika feber
• Dengue feber
• Chicungunya

• Asiatisk tigermygg, Aedes albopictus
• Biter dyr og mennesker
• På fremmarsj i Europa

• Gulfebermygg, Aedes aegypti
• Biter nesten bare mennesker
• Tropisk/subtropisk art

Aedes aegypti

Aedes albopictus

Viktige Aedes-arter



Utbredelse
Gulfeber-
mygg



Utbredelse
Asiatisk
tigermygg



Malariamygg, Anopheles spp.
Malaria (ulike typer), filariasis
(elefantsyke), encefalitt
Malaria kan nå Europa, også Mellom-
Europa – Det finnes vektorer, og dagens 
klima kan bidra til malariaoverføring
Vi har malariamygg i Norge, men de er 
ikke effektive vektorer
Plasmodium vivax forekom i Norge fram 
til slutten av 1800-tallet
Klimaendring Afrika: varmere temp. vil 
føre til mindre malariamygg til fordel for 
mer denguemygg

Hertig (2019). Distribution of Anopheles vectors and potential malaria transmission stability in Europe and the 
Mediterranean area under future climate change. Parasites & vectors, 12(1), 1-9.

Liu-Helmersson et al. (2019). Estimating past, present, and future trends in the global distribution and abundance
of the arbovirus vector Aedes aegypti under climate change scenarios. Frontiers in public health, 7, 148.



Culex pipiens (liten husmygg)
T-banemygg

Introdusert art
finnes bl.a. i t-banesystemet i Oslo 
og i Kristiansand.
Culex spp. er bærere av en rekke 
sykdommer, som f.eks. Vest Nile
feber, Japansk encefalitt, 
hjernehinnebetennelse (meningitt) 
og elveblest (urticaria)
Ekstremvær kan bidra til utbrudd

Foto: Sondre Dahle



Viktig med kunnskap om økologien til de 
ulike vektorene
Ulike arter krever tilpasset bekjemping
Systematisk overvåking av arter
Samarbeid med andre land

Fremtidig beredskap vektorer
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