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SAMMANFATTNING 

Babesia divergens är en protozo som sprids med fästingen Ixodes ricinus och orsakar 

sjukdomen babesios hos nötkreatur i Europa. Även fast de svenska nyheterna fylls med 

fästingrelaterade ämnen nämns babesios snarare sällan. Detta trots att babesios innebär stora 

ekonomiska förluster världen över för bönder som äger nötkreatur och trots att babesios kan 

leda till döden hos nötkreatur. I denna uppsats är kärnan att finna en fungerande strategi för att 

hindra fortsatt smittspridning av B. divergens i Sverige, då det inte verkar finnas en sådan 

lösning ännu. Olika metoder för att hindra de kliniska symptomen från att uppstå i ett område 

där smittan med B. divergens redan förekommer kommer också tas upp och diskuteras. 

Dessutom kommer ett delfokus vara på det högst aktuella ämnet klimatförändring där det 

kommer att diskuteras hur ett kommande varmare klimat kommer påverka vektorn I. ricinus 

och indirekt B. divergens i Sverige. I framtiden kommer denna strategi dessutom vara mer 

framgångsrik då en längre betesperiod förutspås med de kommande klimatförändringarna.  

I denna kandidatuppsats kommer man fram till att den bästa strategin för att förhindra 

spridningen av B. divergens i Sverige är genom att hindra smittfria områden från att komma i 

kontakt med B. divergens. Detta kan göras förslagsvis med så kallade buffertzoner, som är en 

strategi som används och fungerar bra i södra USA, och med fästingmedlet Bayticol® vet till 

hjälp. Områden som redan är drabbade av B. divergens bör istället använda sig av långa 

betesperioder till sina nötkreatur, så att dessa hinner utveckla en immunitet mot B. divergens.  

Ett varmare klimat kommer att påverka förekomsten av I. ricinus mestadels positivt, och 

därmed kommer även förekomsten av B. divergens förmodligen indirekt att öka. Särskilt de 

norra delarna av Sverige, som just nu är delvis helt fria från I. ricinus, kommer möta en 

introduktion av denna fästingart och se en ökad förekomst av denna. Detta samtidigt som det i 

de södra delarna av landet istället kan ske en minskning av I. ricinus, beroende på hur torrt det 

kommer bli, då torka rimligtvis borde påverka I. ricinus och B. divergens negativt. För att kunna 

dra mer konkreta och säkrare slutsatser behövs det mer forskning.  
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SUMMARY 

Babesia divergens is a protozoa that is transmitted by the tick Ixodes ricinus and causes the 

sickness babesiosis in cattle in Sweden. Even though the Swedish news often discusses 

problems with ticks and sicknesses caused by them, babesiosis is rarely mentioned. This, even 

though babesiosis results in large economic losses worldwide for farmers in the cattle industry 

and lead to the death of cattle. The aim of this essay is to find the best strategy used to prevent 

the spreading of B. divergens in Sweden, since there is currently no solution. Different methods 

used to prevent the clinical symptoms from occurring will also be mentioned and discussed. In 

addition, climate change and the impact of a warmer climate on B. divergens and its vector I. 

ricinus will be discussed. There will be discussed how a future warmer climate will affect the 

vector I. ricinus and in turn, the transmission of B. divergens.  

The conclusion of this essay is that the best strategy to prevent the spread of B. divergens in 

Sweden is by using buffer zones which will prevent non-infected areas from becoming exposed 

to B. divergens. This is a strategy that is successfully used in southern USA at the border to 

Mexico. Areas already infected by B. divergens should instead use long grazing periods to keep 

the disease under control. Long grazing periods help the cattle develop an immunity towards 

the disease. In the future, this strategy will be beneficial since a longer grazing period is 

supported by a warmer climate.  

A warmer climate will positively affect the prevalence of I. ricinus leading to an increase in its 

prevalence and spread in Sweden. This in turn will most likely lead to an increase in the 

prevalence of B. divergens. Northern Sweden, which is almost completely free from I. ricinus, 

will most likely experience an introduction of this tick and an increase in its prevalence. 

Meanwhile the southern parts of Sweden might see a decrease of B. divergens. This because a 

warmer climate also leads to a drier summer, which will affect the survival of the vector I. 

ricinus negatively. In order to draw more concrete conclusions, more research should be 

conducted on this topic.  
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INLEDNING 

Fästingburna sjukdomar är globalt ett växande problem, som berör såväl människor som djur 

(Cone, 2018). I Sverige talas det mycket om den fästingburna sjukdomen TBE (Tick Borne 

Encephalitis) och den nya tropiska fästingarten Hyalomma som båda uppmärksammats i media 

den senaste tiden (Zinsmeister, 2019; Frid & Makar, 2018). Vidare nämns det att den tidiga 

vårvärmen bidrar till att fästingar redan är aktiva i slutet av februari med anledning av global 

uppvärmning och faktum är att det i Sverige kommer fortsätta ske en temperaturhöjning 

(Aftonbladet, 2019; von Heijne, 2018). Det är tydligt att fästingar och deras sjukdomar 

tillsammans med klimatförändringarna är ett aktuellt ämne.  

Babesios är en fästingburen sjukdom i Sverige som drabbar nötkreatur och människa. 

Sjukdomen uppkommer efter att fästingen genom bett har infekterat sin värd med protozon 

Babesia divergens (Feja, 2018). Fästingen Ixodes ricinus är den enda kända vektorn för B. 

divergens och förekommer framförallt i de södra delarna av landet (Zintl et al., 2003; Vannier 

& Krause, 2013; European Centre for Disease Prevention and Control, 2019). Det är främst 

nötkreatur som drabbas av denna zoonos men även människor kan smittas. Det akuta 

sjukdomsförloppet hos nötkreatur kan leda till döden (Christensson, 1989). 

Under sommaren 2018 blev konsekvenserna av babesios så pass allvarliga att svenska 

nötkreatur fick avlivas (Holmberg Persson & Mahmod, 2018). Den potentiellt dödliga 

sjukdomen bidrar med stora ekonomiska förluster inom nötproduktionen, men trots detta finns 

det fortfarande ingen utarbetad hanteringsstrategi för B. divergens i Sverige (Christensson, 

1989; Alkhalil et al., 2007; Schnittger et al., 2012). I detta arbete kommer jag att undersöka 

vilka hanteringsstrategier som finns och vilken som lämpar sig bäst i Sverige genom att besvara 

frågeställningen: vilken är den bästa strategin att förhindra smittspridning av B. divergens från 

I. ricinus till nötkreatur i Sverige? Vidare kommer ett delfokus vara att undersöka hur global 

uppvärmning påverkar B. divergens i Sverige: kommer den fortsatta temperaturhöjningen att 

påverka spridningen av vektorn I. ricinus, och därmed indirekt B. divergens, i Sverige? 

 

MATERIAL OCH METODER 

Materialet till detta kandidatarbete har framförallt samlats in via databaserna Google Scholar, 

PubMed., Sciencedirect och SLU:s Primo. Följande sökord har använts i olika kombinationer i 

de olika databaserna: ”Babesia divergens”, ”effects”, ”prevention”, ”climate change”, ”Ixodes 

ricinus”, ”cattle”, ”cow”, ”bovine”, ”Sweden”.  
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LITTERATURÖVERSIKT  

Babesia divergens 

Babesia divergens beskrevs för första gången av M'Fadyean och Stockman i en artikel från 

1911 (Zintl et al., 2003). B. divergens ingår i familjen Babesia och är en protozo som infekterar 

och orsakar sjukdomen babesios. B. divergens är utbredd i Europa, och drabbar framförallt 

nötkreatur men även människor (Feja, 2018). Sjukdomen sprids med hjälp av fästingen Ixodes 

ricinus (Vannier & Krause, 2013), som är den enda kända vektorn för sjukdomen. Utbredningen 

av B. divergens verkar vara beroende av utbredningen av vektorn I. ricinus (Snow & Arthur 

1970, refererad i Zintl et al., 2003). 

Ixodes ricinus som vektor 

Ixodes ricinus tillhör familjen hårda fästingar (Ixoadae) (Nicholson et al., 2019) och är 

endemisk i större delen av Europa, med undantag till några av de nordliga delarna. I Sverige 

förekommer denna fästingart framförallt i de södra delarna av landet (European Centre for 

Disease Prevention and Control, 2019). I. ricinus drabbar boskapsdjur, hjortdjur, hundar och 

många andra djur samt människor. Fästingbetten kan vara smärtsamma och irriterande, men 

kan även leda till en sekundär bakterieinfektion (Spickler, 2018). 

Fästingens livscykel, aktivitet samt inverkan på miljön 

I. ricinus genomgår tre olika stadier (larv, nymf och vuxen) under en livscykel (Jaenson, 1999). 

Larver och nymfer kan livnära sig på mindre däggdjur och fåglar, medan vuxna fästinghonor 

kräver större djur som rådjur eller nötkreatur (Gray, 1998). Rådjur och kor förekommer i hela 

Sverige, men nötkreaturspopulationen är förskjuten söderut (Grönvall, 2019; SLUS 

ArtDatabank, 2019). Dessa stora djur är avgörande när det gäller överlevnaden av I. ricinus i 

ett område (Gray, 1998). I. ricinus brukar bita sig fast och livnära sig på sin värd i några dagar, 

varpå de sedan trillar av och utvecklas till nästa stadie (Spickler, 2018). Utvecklingen till nästa 

stadie brukar ta ungefär ett år och i genomsnitt tar det två till fyra år för en fästing att fullfölja 

hela livscykeln (Jaenson, 1999; Spickler, 2018). 

Nymfer och vuxna fästingar tenderar till att bli inaktiva när temperaturen sjunker under 4-5 °C. 

Därför pågår fästingsäsongen i Sverige främst från våren och fram till hösten då det är 

tillräckligt varmt. Temperaturen varierar dock inom landet och i norra Sverige blir den så 

kallade fästingsäsongen kortare jämfört med södra Sverige. Fästingsäsongens längd påverkar 

både möjligheten för fästingen att utvecklas till nästa stadie och förmågan att hitta möjligt 

värddjur. Fortsättningsvis gynnas I. ricinus av en hög luftfuktighet med skuggiga och buskiga 

områden. Mikroklimatet är också avgörande, då detta påverkar äggens samt de kläckta 

fästingarnas överlevnad (Jaenson, 1999).  

Verkningsmekanism och verifiering 

Babesia är en protozo som invaderar värddjurets röda blodkroppar för att sedan växa till och 

duplicera sig. Detta förstör de röda blodkropparna och leder till skador såsom hemolys, anemi 
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eller ikterus (Alkhalil et al., 2007; Spickler, 2018). Förekomst av Babesia i blodet verifieras 

med hjälp av blodutstryk som sedan analyseras i mikroskop (SVA, 2019). 

Inkubationstid, symptom och behandling 

Inkubationstiden vid infektion med B. divergens varierar mellan sju och tolv dagar (SVA, 

2019). De första akuta symptomen vid Babesia hos nötkreatur är feber, anorexi, ataxi och 

blodfärgad urin. I ett senare skede av sjukdomen kan blodbrist och blod i urinen ses. 

Fortsättningsvis blir djuren allt slöare och kan slutligen hamna i chock och dö av cirkulatorisk 

svikt om behandling inte sker i tid (OIE, 2019). Oftast förekommer kliniska symptom hos vuxna 

nötkreatur som smittats, medan kalvar istället utvecklar en subklinisk sjukdom (SOU, 2011; 

Callow 1984 refererad i Bock et al., 2004). Vid stress eller annan samtidig sjukdom, kan dock 

den subkliniska infektionen leda till kliniska symptom (Mahoney et al., 1973). Alla djur som 

har kommit i kontakt med smittan blir kroniska smittbärare och kommer ha en underliggande 

subklinisk infektion under flera år (SOU, 2011).  

I Sverige behandlas babesios hos nöt med Imidokarb (SVA, 2019). Läkemedlet inhiberar DNA-

syntesen av Babesia vilket hindrar förökningen, men den specifika verkningsmekanismen är 

fortfarande okänd (Römer, 2019). Oftast kan djuret räddas med hjälp av behandling, men 

kommer vara försvagat i några månader (Lewis et al., 1981). Det saknas fortfarande en optimal 

metod för att behandla Babesia (Cameron, 2019). 

Förekomst 

I Europa finns det bara två kända arter av Babesia som infekterar nötkreatur med babesios; 

Babesia divergens och Babesia major, där B. divergens är den överlägset mest förekommande 

(Zintl et al., 2003). Då I. ricinus är den enda kända vektorn för B. divergens kommer B. 

divergens följa I. ricinus i rörelsemönster och finns därför i de södra delarna av landet (Zintl et 

al., 2003; Vannier & Krause, 2013;European Centre for Disease Prevention and Control, 2019).  

En mindre insamlingsstudie i Sverige från sommaren 2013 och 2014 med syftet att påvisa 

Babesia i I.ricinus i Sverige, visade att enbart 1 av de 519 fästingar som insamlades faktiskt bar 

på B. divergens. Insamlingen skedde i Hunnerstorp, Övrabo, Gotland samt Revingehed, och B. 

divergens påvisades i Hunnerstorp. Författarna påpekar dock själva att en större studie är 

nödvändig för att kunna dra konkreta slutsatser (Karlsson & Andersson, 2016). 

Förebyggande åtgärder  

För att förhindra att babesios återintroduceras använder man i södra USA en skyddande 

buffertzon längs Mexikos gräns, vilket mestadels har fungerat felfritt (Ristic, 2018). 

Buffertzonen är ett större område där alla boskapsdjur och vilda djur som kan tänkas bära på 

Babesia kontrolleras och behandlas väldigt noga efter Texas Animal Health Commission 

(TAHC) bestämmelser (Texas Animal Health Commission, 2019). 
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Åtgärder i ett redan drabbat område 

Det är svårt att bli av med B. divergens i ett område där introduktion och koppling till värd 

redan skett. En lösning som i vissa fall har visats fungera är genom att utrota den specifika 

fästingarten (Spickler, 2018). I de fall där detta inte är möjligt finns det två andra lösningar. 

Den ena lösningen går ut på att förhindra fästingbett och den andra handlar om att förhindra de 

kliniska symptomen.   

Förhindra fästingbett 

Det är möjligt att förhindra fästingbett med hjälp av antingen fästingmedel eller fästingvaccin. 

Det fästingmedel som är godkänt i Sverige för nötkreatur är Bayticol® vet. Det är ett medel 

som appliceras på nötkreaturens hud och håller bort fästingar (FASS Djurläkemedel, 2019). Ett 

av vaccinen som finns tillgängligt heter TickGARDPLUS
 och fungerar för närvarande enbart mot 

den specifika fästingarten Rhipicephalus microplus (Jonsson et al., 2000). Vaccination med 

TickGARDPLUS leder till att nötkreaturs immunförsvar känner igen R. microplus vid bett och 

bildar antikroppar som angriper fästingens tarmceller. Detta försvagar R. microplus överlevnad 

och reproduktiv förmåga (Kemp et al., 1989). Förbättring av detta vaccin samt liknande vaccin 

mot andra fästingarter är på väg att utvecklas (Kemp et al., 1989; Trentelman et al., 2017).  

Förhindra kliniska symptom 

Väljer man att inte skydda nötkreatur från att få fästingbett och utveckla babesios, kan man 

istället försöka att förhindra uppkomsten av de synliga kliniska symptomen vid sjukdomen. 

Som tidigare nämnt i litteraturen finns det ett akut klinisk och ett subkliniskt sjukdomsförlopp, 

och dessa metoder bidrar till en bestående subklinisk infektion (SOU, 2011; Callow 1984 

refererad i Bock et al., 2004). 

Ett sett att nå detta är genom att använda läkemedlet Imidokarb profylaktiskt. Förebyggande 

behandling kommer att hindra nötkreatur från att utveckla klinisk sjukdom och under tiden 

utvecklar djuret immunitet, förutsatt att det befinner sig i ett område där B. divergens 

förekommer (Spickler, 2018). Ett problem med detta är risken för läkemedelsrester i mjölk och 

kött, vilket har lett till återkallande av Imidokarb i flera europeiska länder (Zintl et al., 2003). 

Vidare finns även levande vaccin tillgängligt i några länder. Vaccinet syftar att utsätta 

nötkreatur för en lagom dos av B. divergens, så att djuret bygger upp en immunitet. Framförallt 

unga djur, i tre till nio månaders åldern vaccineras, då de fortfarande är naturligt resistenta mot 

sjukdomens kliniska symptom i den unga åldern (Spickler, 2018). Det finns dock risker att det 

levande vaccinet kan orsaka kliniska tecken av babesios, om virulensen inte är kontrollerad 

(Zintl et al., 2003). Vaccinering mot B. divergens utförs inte längre i Sverige (SOU, 2011), det 

saknas uppgifter om varför. Ett annat sätt för att försöka få immunitet mot sjukdomen är genom 

att anpassa betet. Fästingrika betesmarker kan användas till kalvar som inte blir lika sjuka på 

grund av åldern medan mjölkkor får beta på fästingfria marker (SVA, 2019). Ett annat alternativ 

är att regelbundet utsätta djuren för smittan med hjälp av en lång betesperiod för att erhålla en 

naturlig immunitet (SOU, 2011). Problemet är att fästingaktiviteten på olika områden kan 

variera kraftigt (SVA, 2019). 
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Produktionspåverkan  

Infektion med Babesia ger globalt stora produktionsförluster inom nötproduktionen (Alkhalil 

et al., 2007). Bland alla sjukdomar hos nötkreatur som sprids via leddjur är Babesia ekonomiskt 

sett den viktigaste i världen. Ekonomiska förluster beror bland annat på dödsfall, missfall, 

minskad kött- och mjölkproduktion. År 1906 utrotades fästingen Rhipicephalus microplus som 

är den specifika vektorn för babesios i södra USA. Efter att landet hade blivit av med fästingen 

och därmed smittan Babesia, uppskattas besättningsindustrin ha sparat minst 3 miljarder dollar 

per år (Schnittger et al., 2012). 

Klimatförändringarna i Sverige 

Med hjälp av ny teknik har Poretta et al (2013) kommit fram till att fördelningen av I. ricinus i 

framtiden kommer spridas till norra Sverige och även öka i delar där I. ricinus redan 

förekommer, med hänsyn till klimatförändringarna. Men klimatförändringarna kommer inte 

enbart bidra med ett varmare klimat utan även leda till torrare somrar i södra Sverige, vilket 

kan få konsekvenser som vattenbrist och torka. Växtperiodens längd kommer troligen öka med 

ett varmare klimat (Naturvårdsverket, 2019). 
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DISKUSSION 

I detta arbetet är syftet att undersöka de olika hanteringsstrategier som finns för Babesia 

divergens och urskilja den som lämpar sig bäst i Sverige. Ett delfokus skulle också vara på den 

globala uppvärmningen och vilka konsekvenser det har för den fästingburna sjukdomen.  

Strategier för att förhindra smittspridning  

I södra USA används en buffertzon för att skydda områden som inte är drabbade av Babesia 

(Ristic, 2018), en metod som även kan ses som användbar gällande B. divergens i Sverige. 

Strikta rutiner kring B. divergens och förebyggande behandling med Bayticol® vet mot 

fästingangrepp skulle kunna göra det möjligt att ha en buffertzon som skyddar norra Sverige 

från de områden där I. ricinus och B. divergens finns. Smittan förekommer inte i alla delar av 

Sverige (SVA, 2019) och det skulle vara ett bra första steg att skydda dessa områden från att 

komma i kontakt med smittan. I framtiden kommer klimatförändringar att bidra till att även de 

norra delarna av landet kommer drabbas av vektorn I. ricinus (Porretta et al., 2013) och därmed 

med största sannolikhet även utsättas för B. divergens. När B. divergens väl är introducerad i 

ett område är det svårt att bli av med smittan (Spickler, 2018) och det är därför viktigt att tidigt 

börja med att utveckla en buffertzon.  

Det är dock viktigt att ha i åtanke att fästingarterna som orsakar babesios i Sverige skiljer sig 

från de arter som finns i USA, där metoden visats vara effektiv. Även miljön och andra djurarter 

i området skiljer sig förmodligen mellan länderna. Detta kan ha betydelse för hur framgångsrik 

metoden kommer att vara i Sverige, och mer forskning skulle därför behövas för att fastställa 

att det är en lämplig strategi. Eftersom fåglar fungerar som värddjur för I. ricinus (Gray, 1998) 

och kan förflytta sig längre sträckor är det inte omöjligt att de eventuellt även passerar 

buffertzonen. Detta skulle kunna försvåra arbetet.  

Läkemedelsrester i miljö och resistensutveckling är också något man bör ha i åtanke. 

Läkemedelsrester kan skada miljön (Havs och Vatten myndigheten, 2018), och fästingar kan 

utveckla resistens mot fästingmedel (Frisch, 1999). Även om det inte finns information om att 

Bayticol® vet påverkar miljön negativt eller att I. ricinus har utvecklat resistens, skulle det 

enligt mig behövas mer forskning på hur användning under en längre tid och av ett större 

område påverkar djur och miljö. Det skulle även vara önskvärt att utveckla ett vaccin mot I. 

ricinus fästingar, som liknar det mot Rhipicephalus microplus (Jonsson et al., 2000), för att 

underlätta arbetet för att skapa en fungerande buffertzon och minska behovet av att använda 

läkemedlet Bayticol® vet.  

Det verkar inte finnas någon annan etablerad metod för att förhindra smittspridning än den ovan 

nämnda. De områden som drabbas av mycket fästingar kan behandlas förebyggande med 

Bayticol® vet, men syftet med detta verkar inte vara för att direkt förhindra smittspridning. 

Istället verkar mycket fokus ligga på att hantera B. divergens genom att få nötkreatur att 

utveckla en naturlig immunitet i områden där smittan förekommer (SOU, 2011). När nötkreatur 

utvecklar immunitet förhindrar detta uppkomsten av kliniska symptom, åtminstone i de flesta 

fallen. Immunitet kan fås genom att behandla med Imidokarb profylaktiskt i områden där 
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smittan finns, vaccinering av unga djur eller genom att anpassa betesmarker och ha en lång 

betesperiod.  

Genom att använda sig av dessa metoder accepterar man smittans förekomst. Detta bidrar till 

att den mest önskvärda lösningen enligt mig; att eliminera B. divergens från ett område helt, 

inte är möjlig att genomföra. Det är också viktigt att komma ihåg att alla djur som har blivit 

infekterade av B. divergens är kroniska smittbärare (SOU, 2011) och kan vid stress eller annan 

sjukdom utveckla kliniska symptom (SOU, 2011). Just därför känns det inte som en optimal 

lösning att nötkreatur utvecklar immunitet, då risken för kliniska symptom kvarstår.   

Vidare finns det vid profylaktiskt användande av Imidokarb bekymmer för läkemedelsresterna 

i mjölk och kött som också har lett till återkallande i flera europeiska länder (Zintl et al., 2003). 

Detta är ett stort problem då vi inte vill ha läkemedelsrester i våra livsmedel. Ett annat tänkbart 

problem kan vara B. divergens resistensutveckling mot läkemedlet. Eftersom Imidokarb är det 

enda kända botemedlet mot B. divergens i Sverige, borde det inte användas mer än nödvändigt 

då risken för resistensutveckling är stor. Har det utvecklats en resistens för Imidokarb har vi 

förmodligen inget annat botemedel vilket skulle ha förödande konsekvenser. Vaccinering med 

levande vaccin utförs i några länder (Spickler, 2018), men inte längre i Sverige. Det verkar inte 

finnas någon tillgänglig information omkring varför vaccinering avskaffades i Sverige, men 

med det sagt är levande vaccin oftast inte en optimal lösning då det kan orsaka sjukdom hos 

djuret. Anpassning av betesmarker och lång betesperiod skulle kunna vara ett annat sätt att 

kontrollera B. divergens i området. Denna metod verkar bättre än de två nämnda, dels ur 

ekonomisk synpunkt för bonden och dels ur miljösynpunkt då inga läkemedel eller vaccin 

skulle behöva användas. Dock krävs det att bonden är kunnig och har koll på sina beten.   

Enligt Cameron (2019) är den bästa möjliga metoden för att behandla Babesia ännu inte 

utformad. Detta stödjer dels argumentet för att undvika att utsätta nötkreatur för smittan från 

första början och dels att det behövs mer forskning inom området. Dessutom kan det tilläggas 

att zebu kor är mer tåliga mot babesios än de europeiska korna (Spickler, 2018), vilket kan vara 

en intressant aspekt till exempel vid framtida avelsarbete eller forskning. Det vore önskvärt att 

avla fram en europeisk ko som har samma tålighet och då skulle man kunna ha zebu kon som 

modell.  

Klimatpåverkan på B. divergens  

Temperaturen kommer stiga med klimatförändringarna som står framför oss, och med det 

förutspås även en ökning och större utbredning av fästingen I. ricinus i Sverige (Poretta et al, 

2013), som med temperaturökningen har en möjlighet att förflytta sig längre norrut. Detta borde 

enligt tidigare resonemang också ge möjligheten för B. divergens att öka sin spridning i Sverige. 

Högre temperaturer kommer rimligtvis förlänga fästingsäsongen, som verkar vara mestadels 

beroende av temperatur, och med detta ökar sannolikheten för I. ricinus att utvecklas till nästa 

stadie samt att hitta lämpligt värddjur (Jaenson, 1999). I och med detta kan fästingens 

generationstid förkortas, vilket innebär att fästingpopulationen kan öka i antal snabbare. Men 

förutom att enbart se på den direkta faktorn temperaturhöjning, kan man ta hänsyn till indirekta 

faktorer som temperaturhöjningen bär med sig. 
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Lämpligt värddjur är en av dessa indirekta faktorer, där framförallt förekomsten av stora 

värddjur är viktigt för att I. ricinus ska klara sig i ett område (Gray, 1998). Rådjur och nötkreatur 

förekommer i stort sett hela Sverige (SLUs ArtDatabank, 2019), dock är 

nötkreaturspopulationen förskjuten något söderut (Grönvall, 2019). Förekomsten av dessa 

värddjur skulle dock kunna förändras och med temperaturhöjning kommer rimligtvis fler vilda 

djur och betesdjur trivas längre norrut om det blir varmare och behagligare där, och I. ricinus 

kommer då lättare kunna etablera sig där. Dock finns även risken att klimatförändringarna i 

Sverige inte bara bidrar till en varmare utan även torrare sommar särskilt i södra Sverige 

(Naturvårdsverket, 2019), vilket skulle påverka de vilda djuren negativt med tanke på 

vattenbrist och uttorkade beten. Nötkreatur skulle förmodligen påverkas mindre då dessa 

försörjs av människor med foder och vatten. Med en längre växtperiod (Naturvårdsverket, 

2019) kommer rimligtvis även betessäsongen kunna påverka vilda djur men inte minst 

nötkreatur. Med en längre betesperiod kommer djuren exponeras längre för risken att bli 

fästingbitna och drabbas av babesios, men å andra sidan utsätts de längre för smittan och då 

ökar chanserna att de utvecklar en naturlig immunitet vilket kan ses som fördelaktigt (SOU, 

2011).  

Andra faktorer som gynnar I. ricinus är hög luftfuktighet, skuggiga och buskiga områden samt 

ett gott mikroklimat (Jaenson, 1999). Luftfuktigheten kan med torrare klimat i södra Sverige 

(Naturvårdsverket, 2019) komma att minska, vilket i sin tur kommer missgynna I. ricinus och 

vilda värddjur. Det skulle kunna innebära att I. ricinus eventuellt minskar i de södra delarna av 

Sverige, då förhållandena i framtiden inte ser särskilt gynnsamma ut ur flera aspekter. 

Alternativt kommer I. ricinus migrera till eller ha ökad överlevnad i södra Sverige där till 

exempel konstgjord bevattning finns vid torrperioder. Detta innebär att I. ricinus generellt 

skulle kunna minska i södra Sverige, men att det finns områden där prevalensen är högre 

begrundat av en bättre miljö för fästingen. Angående mikroklimatet fanns det inte mycket 

information omkring vilket mikroklimat som var mest gynnsamt och varför, men oavsett vad 

kommer även mikroklimatet med stor sannolikhet påverkas av klimatförändringar. Om det är 

till I. ricinus för- eller nackdel är dock svårt att säga på grund av bristande kunskap om 

mikroklimatets betydelse. Här skulle fler studier behöva genomföras.  

Ytterligare kan det nämnas att klimatförändringarna också lett till introduktion av helt nya 

fästingarter i Sverige, så som Hyalommafästingen (Frid & Makar, 2018). Dessa nya arter skulle 

möjligtvis kunna konkurrera ut I. ricinus eller möjligen bära på nya sjukdomar som i sin tur 

skulle kunna påverka B. divergens sjukdomsförlopp eller liknande. Möjligheterna är många vad 

gäller dessa nyintroducerade arter, och svaren ligger i framtida forskning och observationer.  

Slutsats 

Sammantaget kan det konkluderas att den bästa strategin i Sverige för att förhindra spridningen 

av B. divergens först och främst är genom att hindra områden som ännu är smittfria från att 

introduceras med B. divergens. Detta görs förslagsvis på bästa sätt genom en buffertzon. Vid 

områden som redan är drabbade av B. divergens är det mest fördelaktiga sättet att försöka ha 

en lång betesperiod så att djuren får en viss immunitet mot B. divergens. Med ett allt varmare 
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klimat kommer också denna strategi att vara fördelaktig, då en längre betesperiod blir enklare 

att ha.  

Ett varmare klimat kommer att påverka förekomsten av I. ricinus mestadels positivt utifrån 

tidigare genomtänkta resonemang och därmed kommer även förekomsten av B. divergens 

indirekt att öka. De norra delarna av Sverige löper stor risk att drabbas av ett ökat antal I. ricinus, 

medan de södra delarna av landet snarare kommer se en minskning beroende på hur torrt det 

kommer bli. Dessa konsekvenser för I. ricinus kommer i sin tur att påverka B. divergens. Det 

måste också nämnas att det behövs fortfarande mer forskning inom området för att kunna dra 

mer konkreta och säkra slutsatser, särskilt när det kommer till strategier för att förhindra 

smittspridning av B. divergens och inverkan av miljön på I. ricinus. 
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