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Om få år kan danske skovgæster slå op, om 
den skov de har tænkt sig at besøge, har 
mange flåter, og om flåterne i skoven bærer 
på nogle af de mere ubehagelige bakterier 
eller virus. Tilsvarende flåtkort skal også 
tegnes for det sydlige Sverige og Norge.

I september måned gik biologer og andre for-
skere på flåtjagt i hele det sydlige Skandinavien. I 
Danmark, Norge og Sverige blev i alt 50.000 skov-
flåter indsamlet, og de næste par år vil gå med at 
undersøge, hvad for bakterier og andre sygdoms-
fremkaldende mikroorganismer de bærer på.

„Så er det meningen, at vi vil lave kort, der 
viser, hvor der er mange flåter, og hvad de er in-
ficeret med,“ siger epidemiolog Rene Bødker fra 
Veterinærinstituttet på DTU, som står for den 
danske del af undersøgelsen.

Man ved i forvejen, at hver syvende danske 
skovflåt bærer på borrelia-bakterier, som her i 
landet findes i seks-syv varianter. Men de kan og-
så overføre andre bakterier og mikroorganismer, 
den farligste af dem det virus, der giver hjernebe-
tændelsen TBE (tick borne encephalitis).

I Danmark findes TBE på Bornholm, hvor 
der forekommer et par sygdomstilfælde hvert år, 
og for nogle år siden blev to personer smittet med 
TBE i Tokkekøb Hegn i Nordsjælland. Det skete 
i henholdsvis 2009 og 2011. Men TBE-virus fin-
des formentlig også andre steder i Danmark, siger 
Rene Bødker, for dette virus er udbredt i Central-
europa og de baltiske lande og har bredt sig vold-
somt i Sverige gennem de sidste 20 år.

„I gamle dage var der TBE omkring Stock-
holm, og det var det. Så bredte det sig fra skær-
gården vestpå til området omkring de store søer 
Vänern og Vättern, ned til Gøteborg og sydpå i 
Skåne. Og nu ser vi også rigtig meget TBE om-
kring Oslo-fjorden.“

TBE på vej til Danmark
 At der ikke er konstateret danske TBE-tilfælde 
uden for Bornholm i de senere år, er ingen ga-
ranti for, at resten af Danmark er TBE-fri, tilføjer 
Rene Bødker.

„Den TBE-stamme, som vi finder i Tokkekøb, 
er den samme som breder sig i Sverige, mens det 
er en anden stamme, der findes på Bornholm. Så 
TBE kan sagtens være landet i mellemtiden, og 
det skal man også være opmærksom på i sund-
hedsvæsenet. Man skal ikke sige, at TBE kan folk 
umuligt fejle, for det har vi aldrig fundet her.“

TBE som sådan kan ikke behandles. Sygdom-
men går over af sig selv, men man kan nå at blive 
meget syg, og nogle ganske få dør. Til gengæld er 
det en sygdom, man kan vaccinere imod. Om det 
så er relevant for danske svampesamlere, er en 
anden sag. Det er halvdyrt, og vaccinationen skal 
gentages med jævne mellemrum.

„TBE er en meget alvorlig sygdom, men den 
er også meget sjælden. Så hvis man færdes me-
get i skoven, er risikoen for at blive alvorligt syg 
af borrelia langt større, simpelthen fordi der er så 
meget mere borrelia,“ siger Rene Bødker.

Man skal tage de kendte forholdsregler for at 
undgå flåtbid, lange ærmer, bukserne ned i sok-
kerne osv. Skifte tøj og tjekke sig selv foran et 
spejl, når man kommer hjem, og gå til læge, hvis 
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Sådan fanger man flåter

Man fanger skovflåter ved at trække et 
stykke stof på størrelse med et flag, 6-7 m2, 
gennem skovbunden. Flåterne reagerer på 
bevægelsen og drysser ned på stoffet, hvor 
de kan tælles og samles sammen. De ind-
fangede flåter bliver knust, og dna og rna 
trukket ud til pcr-analyse. Flåterne bliver 
undersøgt for 24 forskellige patogener.

man alligevel bliver syg. Så er risikoen meget lille.
„Men hvis man jævnlig samler svampe på 

Bornholm eller i de dele af Sverige, hvor der er 
TBE, så skal man måske overveje en vaccination. 
Når der ikke har været så mange tilfælde i nærhe-
den af Stockholm de senere år, hænger det sam-
men med, at tæt på 80 pct. af befolkningen i nogle 
områder er vaccineret. Det har man måske ikke 
altid fortalt turisterne, men når de lokale samler 
blåbær og svampe i stor stil, så er vaccinen for-
klaringen på, at de kan gøre det ret ubekymret.“

Det samme gælder i Østrig, hvor næsten alle 
er vaccineret, tilføjer han. Men i de baltiske lande, 
hvor TBE også er udbredt, er billedet et andet.

„De har haft en voldsom stigning. Folk har 
ikke råd til at blive vaccineret, og den økonomi-
ske krise har sendt mange ud i skovene for at sup-
plere den manglende understøttelse. De er ude 
hver dag i september og oktober for at samle bær 
og svampe til vores supermarkeder, så de er vold-
somt eksponeret.“

Ny borrelia fundet
I sommeren 2015 blev der fundet en ny variant af 
borrelia-bakterien i Danmark, Borrelia miyamo-

toi, der kun giver rødt hududslæt i hvert tiende 
tilfælde, mens det røde hududslæt ses i ni ud af ti 
almindelige borrelia-infektioner. I stedet kender 
man den nye borrelia på, at den typisk giver til-
bagefaldsfeber, hvor feberanfald kommer og går 
ligesom ved malaria.

Der er endnu ikke konstateret Borrelia miya-
motoi-infektion hos danske patienter, og hvis no-
gen har haft den, har den formentlig kun givet 
milde influenzalignende symptomer, lød vurde-
ringen fra Statens Seruminstitut.

Men bakterien er fundet i flere danske skove, 
fortæller Rene Bødker. Det gælder også en stribe 
andre bakterier og mikroorganismer, der typisk 
kan give influenzalignende forløb. De fleste af 
disse mikroorganismer findes hos meget få pro-
cent af flåterne, men dem er der så til gengæld rig-
tig mange af.

Selv om noget altså taler for, at man skal være 
opmærksom på andre sygdomme end borrelia og 
TBE, tror Rene Bødker ikke, at flere danskere vil 
blive syge af flåtbid i fremtiden, måske snarere 
tværtimod.

„Det er antallet af rådyr, der er afgørende, og 
der kan ikke være flere i Danmark. I 80‘erne var 
der 80.000, nu er der over 400.000, og bestandene 
er begyndt at kollapse, det har man f.eks. set på 
Fyn.

Der er ganske vist en tendens til, at TBE bre-
der sig. Men hvis alle efterlevede rådene om at 
klæde sig fornuftigt på, fjerne flåterne og gå til 
læge, hvis de bliver syge, så ville vi stort set ikke 
have problemer med flåtbårne sygdomme.

Og heldigvis mærker vi, at opmærksomheden 
er stærkt stigende, også blandt lægerne. Så hvis vi 
også får en hurtigere diagnostik, tror jeg faktisk, 
vi vil få færre syge, og i hvert fald færre alvorligt 
syge.“

ScandTick

Det skandinaviske forskningssamarbejde 
ScandTick er i disse år rammen om en ræk-
ke forskellige projekter, der alle beskæftiger 
sig med flåter og de sygdomme, man kan 
få fra dem. Projekterne er støttet af EU. Se 
www.scandtick.com.

Alle fotos DTU Veterinærinstituttet

Udbredelsen af den flåtbårne hjernebetændelse TBE 
omkring Østersøen og videre vestpå er markeret med 
rødt. TBE er også udbredt i Centraleuropa. I Dan-
mark er der konstateret TBE-tilfælde på Bornholm 
og for nogle år siden også to tilfælde i Nordsjælland. 
Kilde til udbredelseskortet: www.pfizerhalsa.se/tbe.
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I skoven med lange bukser og myggemiddel
Kirsten Bjørnsson

Borrelia-infektioner kan behandles effektivt 
med antibiotika, også i de tilfælde, hvor de 
har udviklet sig til den mere alvorlige neu-
roborreliose.

 

Danske skove er fyldt med rådyr, rådyr spre-
der flåter, og flåter kan overføre borrelia. Men 
det skal ikke afholde nogen fra at gå i skoven, 
lyder det enstemmigt fra det danske sundheds-
væsen. Man kan forebygge flåtbid med fornuf-
tig påklædning og myggemidler, man kan sørge 
for at fjerne flåterne, inden de når at overføre 
bakterien. Og hvis man alligevel får en borrelia-
infektion, er det en sygdom, der kan behandles 
effektivt med antibiotika.

De fleste borrelia-infektioner giver det ka-
rakteristiske røde, ringformede udslæt, ery-
thema migrans, og så er diagnosen klar, siger 
overlæge Ram Dessau, Slagelse Sygehus, der er 
hovedansvarlig for de danske retningslinjer for 
diagnostik og behandling af borrelia.

„Blodprøver bruger vi ikke til erythema mi-
grans, for de er meget usikre på det stadie,“ si-
ger han. „Hvis infektionen til gengæld udvikler 
sig over længere tid og går dybere i kroppen, så 
kan vi måle antistofferne, og så er testen meget 
sikker.“

Borrelia-infektioner skal behandles, 
selvom en del formentlig ville gå over af 
sig selv, omend langsommere. Men risi-
koen ved en ubehandlet infektion er, at 
den udvikler sig til neuroborreliose, 
en hjernebetændelse, der kan give 
ansigtslammelser og andre symp-
tomer.

En del af de danskere, der får 
neuroborreliose, har ikke haft det 
typiske ringformede udslæt, eller 
de kan ikke huske, at de har haft 
det. Nogle har simpelthen ikke 
reageret på det. Men får man 
en hjernebetændelse, er man 

ikke er i tvivl om, at man er syg og skal til læge.
„I begyndelsen kan symptomerne være lidt 

udefinerbare, men efterhånden kommer de ka-
rakteristiske smerter og andre symptomer. Så 
finder man diagnosen, og så virker behandlin-
gen.“

Det gælder også den sjældne, men alvorlige 
hjernebetændelse TBE, som nogle få danskere 
om året får konstateret, som regel erhvervet på 
Bornholm eller i Sverige. Får man den, er man 
heller ikke i tvivl om, at man skal til læge, siger 
Ram Dessau.

Selv om flåterne har spredt sig med rådyre-
ne, er der ingen tegn på, at borreliose og andre 
flåtbårne sygdomme er i fremgang, bortset fra 
TBE, som måske nærmer sig Danmark fra de 
områder omkring Østersøen, hvor den er ud-

bredt.
 

Børn og ældre er udsatte
 Ingen ved, hvor mange danskere der bli-
ver syge af borrelia, men hvert år er der 

omkring 180 tilfælde af neuroborreliose, 
og forekomsten har været stabil, siden Sta-

tens Seruminstitut SSI begyndte at overvåge 
sygdommen i 90‘erne. „Det burde være en in-

direkte markør for, at der ikke er tale om en 
stigning i borrelia-infektionerne,“ siger Ram 

Dessau.
Alle tilfælde af neuroborreliose skal anmel-

des, derfor ved SSIs Afdeling for Infektionsepi-
demiologi ikke bare, hvor der er flest tilfælde, 
nemlig i Sønderjylland, Østjylland og Nordsjæl-
land, men også hvem denne alvorlige form for 
borrelia rammer.

„Vi kan se, at den er almindeligst hos børn 
fra fem til ti år og hos personer i aldersgruppen 
55-74 år,“ siger sektionsleder Palle Valentiner-
Branth.

„Vi kender ikke årsagen til denne aldersfor-
deling. Men i en hollandsk undersøgelse rappor-
terede mange personer over 60, at de var blevet 
bidt af flåter i forbindelse med havearbejde, og 
man kan forestille sig, at denne aldersgruppe er 
aktiv i haven og i naturen i øvrigt,“ siger sekti-
onsleder Palle Valentiner-Branth.

„Samtidig gælder det, at immunforsvaret bli-
ver svækket, når man bliver ældre, og man bli-
ver måske syg af noget, som en yngre og raskere 
person ikke ville blive syg af. Børn har et fint 
immunforsvar, men man kan forestille sig, at de 
bevæger sig mere rundt og bliver bidt lidt mere.

Derfor er det vigtigt at sige, at også neuro-
borreliose er en helbredelig infektion. Den kan 
kureres med antibiotika.“

Den samme meldepligt er der ikke på almin-
delig borrelia eller andre sygdomme, der kan 
overføres af flåter. Og derfor ved man reelt ik-
ke, om andre sygdomme er et problem, man skal 
være opmærksom på, når man færdes i naturen.

„Man har fundet noget i flåter, og man har 
fundet nogle tilsvarende sygdomme hos menne-
sker, men vi ved ikke, om de har fået dem fra 
flåter,“ siger Palle Valentiner-Branth.

„Vi ved f.eks. fra en undersøgelse af flåter fra 
hunde, at 17. pct. havde rickettsia, en bakterie, 
som findes inde i blodcellerne. Rickettsia-infek-
tioner af forskellige typer ser man over hele ver-
den, og de er f.eks. ret almindelige blandt folk, 
der har været på safari i Afrika.

Vi har diagnosticeret dem på SSI i mange år, 
så vi ved, de findes i Danmark. Men vi ved ikke, 
hvor patienterne har fået bakterien, om de har 
været ude at rejse, eller de er smittet i Danmark.

Derfor har SSI sat et projekt i gang, der skal 
gå mere i dybden med, hvorfor folk har fået ta-
get de prøver, vi har undersøgt.“

 
Læs mere
Der er mere information om flåter, flåtbårne 
sygdomme og forebyggelse af flåtbid på både 
www.sundhed.dk og www.ssi.dk. Brug søgefunk-
tionerne.

 
 

 
 

Se det som en livsstilssygdom

Børn, der leger i skoven, er ret udsatte for 
flåtbid, og hvert år får 30-40 børn under 15 
den mere alvorlige form for borrelia, neuro-
borreliose. 

Men det betyder absolut ikke, at forældre 
skal være bekymrede for at tage deres 
børn med ud, siger de fagfolk, Svampe har 
spurgt.

„Man kan sige, at flåtbårne sygdomme er 
livsstilssygdomme ligesom alle andre,“ til-
føjer epidemiolog Rene Bødker, DTU Vete-
rinærinstituttet.

„Så kan man selv vælge den livsstilssyg-
dom, man vil have. Sundhedsproblemer 
hos børn kommer jo mest af, at de ser 
fjernsyn og spiser slik. Og selv om en pose 
matador-mix på sofabordet ikke ser lige så 
uhyggelig ud som en flåt, der kravler rundt, 
så er det reelt den, der slår folk ihjel.

Det er diabetes-epidemien og hjertekar-
sygdommene, man dør af, ikke en en tur i 
skoven, som netop modvirker mange sund-
hedsproblemer.

Det gode er, at der er tale om bakterier fra 
vilde dyr, der ikke går og bruger antibiotika. 
Der er ingen resistensproblemer, og helt al-
mindelig penicillin virker altid på borrelia.“

Sygdomme og symptomer

 De enkelte flåtbårne sygdomme er beskre-
vet i sygdomsleksikon på www.sundhed.dk 
og www.ssi.dk. Brug søgefunktionen.
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Sammenlignet med borreliose optræder an-
dre flåtbårne sygdomme temmelig sjældent. 
Men sygdommene kan være drilagtige, fordi 
de ofte starter med influenzalignende symp-
tomer og ikke reagerer på penicillinbehand-
ling. De kræver andre antibiotika.

Før i tiden var kattekradssyge og harepest vel-
kendte lidelser. I dag er de gået mere eller min-
dre i glemmebogen, især harepest, som har fået 
navnet, fordi man kan blive smittet ved at hånd-
tere harer efter jagt, og det er der ikke længere 
mange, der gør.

Men de to bakterier, som giver kattekrads-
syge og harepest, kan også overføres af flåter, så 
der er god grund til at komme i tanke om syg-
dommene igen, mener afsnitsleder Karen A. 
Krogfelt fra Statens Seruminstituts Afdeling for 
Mikrobiologi og Infektionskontrol. På samme 
måde skal man være opmærksom på rickettsia-
bakterierne, der formentlig er lige så alminde-
lige hos danske flåter som borrelia.

„Når man bliver syg efter et flåtbid, er det 
vigtigt at finde ud af, om man er inficeret med 
borrelia eller noget andet. For behandlingen er 
vidt forskellig,“ siger Karen Krogfelt.

„Rickettsia og de bakterier, der giver hare-

pest og kattekradssyge, er langsomt voksende, 
de bor inde i selve cellerne, og penicillin virker 
ikke på dem. De skal behandles med andre anti-
biotika, som specifikt er målrettet til bakterien.“

Plettyfus og flåtbidsfeber
I Skandinavien er Danmark det land, der er 
længst med diagnostikken af de flåtbårne syg-
domme.

På Seruminstituttet har man siden 2008 
undersøgt blodprøver for fem forskellige syg-
domme i den såkaldte flåtpakke, der omfatter 
bakterierne borrelia, bartonella (kattekrads-
syge), francisella (harepest, nu kendt som tula-
ræmi), rickettsia og anaplasma (som tidligere 
hed ehrlichia). Derfor kan Karen Krogfelt med 
sikkerhed sige, at sygdommene findes hos dan-
ske patienter. Den hyppigste, rickettsiose, bliver 
konstateret hos lidt over 100 personer om året.

Samtidig har en undersøgelse af flåter fra 
danske hunde vist, at rickettsia-bakterier er lige 
så hyppige hos flåterne som borrelia.

Men man kan ikke uden videre gå ud fra, 
at de personer, der er testet positive, har hen-
tet deres rickettsia-infektion i de danske skove. 
Rickettsiose, også kendt som plettyfus, bliver 
først og fremmest overført af lus og lopper. Men 
der findes mange varianter over hele verden, og 

den form, der hedder afrikansk flåtbidsfeber, ses 
jævnlig hos folk, der har været på ferie i Afrika.

„Så vi vil virkelig gerne vide, om folk har væ-
ret ude at rejse, og om de mener, at de er blevet 
bidt af en flåt, en myg, en edderkop eller andet,“ 
siger Karen Krogfelt.

„Det står desværre meget sjældent på hen-
visningen, når vi får indsendt en prøve, heller 
ikke hvor syge de har været eller hvor længe.

Derfor har vi som en del af vores forskning 
ansat en læge til at kontakte de læger, der ind-
sender prøverne. Vi vil gerne vide, hvem der bli-
ver syge, og hvor deres sygdom kommer fra. Om 
de har fået den i Danmark, hvordan sygdom-
men har manifesteret sig, hvilke symptomer de 
har haft. Hvis vi f.eks. finder ud af, at det især er 
landmænd eller skovarbejdere eller hjemvendte 
fra udlandet, der bliver ramt, så kan man måske 
bedre finde ud af, hvordan de undgår at blive 
smittet.“

 
Kan ligne influenza
Flåtbårne sygdomme starter desværre tit med 
udefinerlige influenzalignende symptomer, ho-
vedpine, muskelsmerter, udslæt.

„Men hvis man får hævede lymfeknuder i 
armhulerne eller på halsen, eller hvis man får 
sår, der ikke vil hele, så skal man gå til lægen. 
Det skal man virkelig tage alvorligt.“

Selvom flere af sygdommene har sympto-
mer, der minder om influenza, mener Karen 
Krogfelt alligevel, man vil opleve dem anderle-
des. Man får ikke på samme måde høj feber, og 
ubehandlet kan sygdommene give symptomer i 
meget lang tid.

„Ondt i kroppen, brændende øjne, ondt i ho-
vedet på en måde, man ikke plejer at have, ondt 

i maven, når det drejer sig om børn. Så skal man 
også gå til læge, hvis det varer ved.

Og så skal man huske at fortælle lægen, hvor 
man har været, og hvad man har foretaget sig, og 
om man har fået insekt- eller flåtbid. Hvis man 
ikke fortæller, at man har haft en flåt, er det hel-
ler ikke sikkert, lægen tænker i de baner.“

Læs mere på www.ssi.dk (EPI-NYT uge 25, 2016)
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De måske oversete
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Bakterier fra 813 skovflåter

I 2011 blev 813 flåter fra danske hunde un-
dersøgt for fem bakterier og to blodparasit-
ter. 15 pct. havde borrelia-bakterier (flere 
varianter), 17 pct. rickettsia (flere varian-
ter). 1 pct. havde Neoehrlichia mikurensis 
(anaplasma), en bakterie, der tilsyneladen-
de sjældent gør folk syge. 0,6 pct. havde 
Bartonella henselae, som giver kattekrads-
syge. 0 pct. havde Francisella tularensis, 
som giver harepest, men denne bakterie 
er fundet hos danske flåter ved andre lej-
ligheder.

Desuden blev flåterne undersøgt for to 
slags babesia-blodparasitter, der optrådte 
hos henholdsvis 6 og 7 pct. Parasitten kan 
give infektioner hos mennesker med stærkt 
svækket immunforsvar.

Kilde: www.ssi.dk (EPI-NYT, uge 25, 2013) 
og www.sundhed.dk.


