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Hjortelusflua (Lipoptena cervi)


blodsugende insekt som bare lever som parasitt
på pattedyr



omkring 5 mm lang med flat og læraktig kropp
og lange bein



rødbrun farge

 flyr

med vinger, men feller disse

 vanlig

på hele den nordlige halvkule

● Europa
● Nordlige deler av Asia
● Nord-Amerika
 robuste

bein med lange klør tilpasset å
gripe rundt elgens bunnull

Photo:Wikipedia.org

bilde fra internett: www.stopa.cso.pl

Foto: Hermosilla et al, Vet.Rec 2006



en av flere lusfluer (Hippoboscidae)
● sauekrabbe (Melophagus ovinus)
● hestelusflue (Hippobosca equina)
● fuglelusflue (Ornithomya avicularia)

ullhår

dekkhår

Foto: Preben Ottesen



munndeler skapt for å lage en blødning I
huden som de kan suge blod fra (“pool
feeder” i motsetn. til mygg, som er “capillary
feeders”)



stikker og suger små mengder med blod
(0,2-0,3 mg) 15-20 ganger om dagen

Bilde: Preben Ottesen

(Ivanov, 1974)


foretrekker varme, beskyttede områder
av pelsen (Haarløv, 1964)
●
●
●
●

halsen
“armhulene”
lysken/knefolden
speilet
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Marker i Østfold – februar 2006

Hjortelusfluas livssyklus
Lusfluer med vinger
svermer i Aug-SepOkt. Venter på et
passende stort, mørkt
dyr, flyr innpå og
setter seg på dette

Puppene ligger i snøen/på
skogbunnen gjennom
vinteren og sommeren og
klekkes i Aug – Sep - Okt

Figur: Hallvard Elven, FHI

Bilde: Preben Ottesen

Lusflua feller vingene og
graver seg ned i pelsen.
Der suger den blod, parer
seg og lever resten av
livet sitt. Eggene utvikler
inne i livmoren og “fødes”
som ferdige larver.

Den ferdigutviklede larver utvikler
seg direkte til en puppe, som
faller til bakken

delvis hårløs elg oppholdt seg
ved bebyggelse
 viltnemda sporet elgen til et
uthus og avlivet den på stedet
 obdusert
● veide 210 kg
● betydelig håravfall
● store mengder hjortelus
● ingen annen årsak funnet
enn hjortelusflua
 teori at elgen har klødd av seg
pelsen


bilder tatt av Gunnar Fjellengen
og Thor Erland Heyerdahl
(www.smaalenene.no)

Håravfall hos elg

Utbrudd av håravfall?

2006-2007





full obduksjon på 16 dyr



lever, milt og blod undersøkt for
● bakterier
● og med PCR for Bartonella

1 kadavre
+ 2 skinnprøver

Sverige

Norge

2 kadavre

07100146_Aurskog-Høland



Oktober 2006; Jegere i de indre
delene av Østfold, Akershus og
Hedmark finner flere elgkadavre
og levende elg med betydelig
håravfall. En del av disse er
avmagret og har dårlig
almentilstand.
Flere elg med håravfall (over 20)
blir funnet i nærliggende deler av
Sverige
Vinteren og våren 2007; Seksten
dyr med alvorlig håravfall blir
enten funnet døde eller avlivet
og sendt til obduksjon på
Veterinærinstituttet i Oslo.

bilde tatt av Gunnar Fröding,
Svenska Jägareforbundet



Oslo
13 kadavre
2 kadavre



mikroskopundersøkelser av
● lever, lunge, milt, nyre, hjerne, lymfeknuter, skjoldbruskkjertler,
binyre mm



undersøkelse av huden
● med mikroskop

Stockholm

1983





+ 3 skinnprøver

Fra fire dyr blir alle hjortelusfluer og –pupper samlet og telt
Hjortelusfluer og –pupper blir undersøkt med tanke på Bartonella sp

(6 ulike prøver)

● bakterier
● parasitter
● sopp
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Kua: alvorlig håravfall med
store
forandringer i huden.
Kalven: store mengder
hjortelusflue og store forandringer i
huden,
men ikke håravfall
Photo: Bilde:
Gunnar
Fröding,
Sweden
Johnny
Rülcker,
Bilde: JohnnySverige
Rülcker, Sverige

07-10-499 Eidskog

07-10-417 & 418 Aurskog-Høland

07-10-297 Eidskog
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Mikroskopundersøkelser av huden


Ytterhuden:
 betydelig forhorning



Lærhuden:
 økt bindevev
 degenerasjon og tap av hårsekker og talgkjertler
 mild betennelse typisk for hudparasitter



Diagnose:
● diffus, kronisk, mild til moderat eosinofil hudbetennelse med
degenerasjon av adneksale strukturer

Elg med hjortelusfluer og håravfall:
Alder

Kjønn

Vekt

Hold
(3=normalt)

Håravfall

Mengde
hjortelusfluer

Drektig

08.01.2007

voksen

♀

365

3

3

Mange (10 814)

ja

22.01.2007

voksen (18)

♀

290

2

3

Mange (16 496)

nei

29.01.2007

voksen

♀

390

1

3

Mange (5 938)

2

12.02.2007

åring (2)

♀

240

1

3

Mange

nei

12.02.2007

voksen

♀

350

2

2

Mange

nei

01.03.2007

voksen (5)

♀

330

2

4

Mange

nei

02.05.2007

voksen

♂

350

3

4

Midddels

11.05.2007

voksen

♀

360

2

4

Få (1)

21.05.2007

åring (2)

♂

180

3

4

Få

21.05.2007

voksen

♀

275

1

2

Mange

Dato

Konklusjoner


det er overveiende sannsynlig at hjortelusflua er den viktigste årsaken
til håravfallet
● store antall gir gjentatte skader i huden som etterhvert resulterer i varig
skade på hårsekkene



ikke tegn til alvorlig blodmangel



varmetap på grunn av håravfallet årsak til nedsatt kondisjon og død



hormonelle forstyrrelser lite sannsynlig – må undersøke jodstatus



andre parasitter ikke funnet

Yes

Yes

Bakenforliggende årsaker


gradvis økning av hjortelusfluebestanden siden åttitallet ?



mangel på predatorer som spiser hjortelusflue?



nedsatt motstandskraft hos enkelte elg?



ujevn fordeling av parasitter mellom elg (normalt)?



altfor tett elgbestand?

● Chorioptes texanus funnet på tre dyr, men vanlig på elg


ikke funnet andre faktorer
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Antall skutte elg per 10 km2 jaktbart område i 2006

2000: estimated winter population 115 000
→ 1 moose/km2 forest land

Figure: Statistics Norway

Bakenforliggende årsaker

Figure: Norwegian Zoological Society

Temperaturer, Sørøst-Norge, 1900-2006
(Temperaturavvik fra normalen I 1961-1990)



gradvis økning av hjortelusfluebestanden siden åttitallet ?



mangel på predatorer som spiser hjortelusflue?



nedsatt motstandskraft hos enkelte elg?



ujevn fordeling av parasitter mellom elg (normalt)?



altfor tett elgbestand?



klima?

◦C

2006:
2°C høyere enn
normalt

År

Temperaturer,

Sørøst-Norge - årstider

(Temperature aberration (◦C) from normal in 1961-1990)
Høst

Vår

2006:
3°C økning fra normalen

2006:
2,5°C økning fra normalen

Vinter

2006:
4°C økning fra normalen

Sommer

2006:
1°C økning fra normalen

Nedbør, Sørøst-Norge, 1900-2006
% (Percent precipitation aberration from normal in 1961-1990)

2006:
20 % mer enn normalt

År
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bakgrunn

Hvilke klimafaktorer er viktige?





Vet ikke
Russere mener varme, tørre somre er viktig
Polakker mener snørike vintre alltid er fulgt av store
mengder hjortelusflue
Mange mener frost på høsten begrenser
svermeperioden

C. D. Harvell et al., Science 296, 2158 -2162 (2002)

Published by AAAS

Konsekvenser





episoder med tilstander som i 2006 – hvor ofte?
påvirkning av tilvekst og reproduksjon hos elgen?
påvirkning av menneskers bruk av naturen?
påvirkning av menneskers helse?

Tiltak


ta ut elg med håravfall
 “20-80-regelen”?
 sammenheng mellom antall parasitter og håravfall?
 veldig vanskelig



finne ut utbredelsen og spredningsmønsteret – sammenheng
med elghtetthet – redusere elgstammen til kritisk tetthet



forskning

 www.flattogflue.no
 øke kunnskap om overlevelse og trivsel hos elgen
 øke kunnskap om hva som gjør at hjortelusflua trives og ikke
trives
 se på helsefare for mennesker
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March 2007




radiomerket elg i Sverige
gjenvekst av hår
følges videre

September 2007
2007
September

Bilder: Gunnar Glöersen, Sverige

All photos: Gunnar Glöersen, Swedish Hunting Association

Konklusjoner

Observasjoner høsten 2007









I Oslo og Akershus er det totalt registrert 7 dyr med
håravfall, 5 av disse dyrene er skutt.
Det dyret som ble observert under jakta, men som
ikke ble skutt av det laget er trolig skutt av
nabolaget samme dag, men det kan ikke garanteres.
I alt er det sett nesten 10900 elg for fylkene, altså
blir det sett 1 hårløs elg pr. ca 1800 sett elg.
For Østfold sin del er det kun kommet
tilbakemelding fra Aremark, her ble det sett 2 dyr
med håravfall og ingen av de er skutt.
1 dyr i Trøgstad og 1 dyr i Hobøl-området?
Ingen dyr sendt inn til Veterinærinstituttet



Hjortelusflua er hovedårsaken til håravfallet hos elg i Sørøst-Norge I
2006



Alvorlig håravfall hos elg er dyrevernsmessig uakseptabelt og
livstruende om vinteren



Skadene i huden ser ut til å være varige – dvs at nye skader delvis
kommer oppå gamle “usynlige” skader



Tilstanden kan indikere at det per idag er en ubalanse mellom
parasitten og verten – dvs så mange elg at det blir for enkelt å være
hjortelusflue



Det trengs mer forskning

Bilde: Gunnar Fröding, Sverige
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