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Flått

Bruk pinsett
eller flåttfjerner for å
fjerne flått.

Hund og katt kan også
bli syke av flåttbitt.

HVOR FINNES FLÅTTEN?

Blir man syk av flåttbitt?

Hvordan fjerne flåtten?

Skogflåtten er vanlig langs kysten av Norge opp til
Helgeland. Aller vanligst er den på Sørlandet. Flåtten
kan transporteres med fugler og således dukke opp
langt utenfor sitt vanlige utbredelsesområde.

Flått kan spre flere sykdomsfremkallende
mikroorganismer. Sykdommen som hyppigst opptrer
etter flåttbitt i Norge er borreliose. Det finnes ingen
vaksine. Sykdommen behandles med antibiotika. I
sjeldne tilfeller kan nervesystemet, enkelte ledd eller
hjertet angripes. Vaksine finnes mot den langt
sjeldnere virussykdommen skogflåttencefalitt (TBE)
som opptrer langs kysten sør i landet.

Fjern flåtten så raskt som mulig. Flått som fjernes innen
ett døgn etter at den har bitt seg fast overfører sjelden
borrelia-bakterien. Bruk helst en pinsett eller flåttfjerner når du fjerner flåtten.

Vanlige vertsdyr er mus, hare, rådyr, storfe, og kjæle
dyr som katt og hund. Rådyr, elg og hjort er viktige
verter for flåtten, så der det er mange hjortedyr er det
også mye flått.
Flåtten klatrer opp på gress og lyng og fester seg til
dyr eller mennesker som går forbi. Flått hopper ikke
ned fra trærne.

• Ta tak helt inne ved huden og dra flåtten rett ut.
• Voksne flått kan sitte godt fast og er enklere å fjerne
hvis man vrir mens man drar dem ut.
• Deler av munn og hode som sitter igjen i huden over-

NÅR mÅ du OppSøkE LEgE?
Oppsøk lege dersom du får et rødt utslett som vokser
utover bittstedet og får en diameter på mer enn 5 cm.
Utslettet er det vanligste symptomet på borreliose,
og kan oppstå 3-30 dager etter et flåttbitt. Kontakt
også lege hvis du i tiden etter flåttbittet føler deg
slapp, har hodepine, ansiktlammelse, muskelsmerter
eller væskeansamling i ledd.
Typiske utslett (Erytema migrans) ved borrelioseinfeksjon. Husk at
det kan gå opptil 30 dager før utslettet viser seg. Foto: GV-Press

•
•

fører ikke borrelia-bakterien og gir ikke borreliose. For
å unngå infeksjoner på bittstedet, bruk en pinsett for å
fjerne evtueller rester av
flåtten.
Vask gjerne bittstedet med
såpe og legg på litt sårsalve.
Gamle råd om å smøre
flåtten inn med fett, sprit o.l.
virker ikke.

Hvordan unngå
å bli bitt?
Flått som fjernes innen ett
Lange bukser puttet ned i
døgn overfører sjelden
strømper eller støvler, reduborreliose.
serer muligheten for å bli bitt.
Man kan også redusere risikoen for flåttbitt ved å unngå
å gå i høyt gress, lyng og kratt i områder med mye flått.
Mange myggmidler fungerer også mot flått. Resept på
flåttmidler til hund og katt fås hos veterinær.

Det er viktig å sjekke huden for flått etter tur i områder med
mye flått. Flåtten kryper raskt og kan bite seg fast de fleste
steder på kroppen, men helst på steder med tynn hud.
Både larver, nymfer og voksne hunner biter seg fast og suger blod.
Illustrasjon: Hallvard Elven

2010_Flått 8.2_korr1.indd 2

Hunder og katter må også sjekkes.
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