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Träckprov bör tas färskt och skickas till SVA helst samma dag. Träckprov kan förvaras i kylskåp (inte i 
frys) över ett veckoslut innan provet skickas till SVA. Det är viktigt att skicka minst 50-80 gram från varje 
häst, se bilder: 
 

  

 
INDIVIDUELLT PROV 
Ta en rejäl näve färsk avföring, minst 70-80 gram (se ovan) från boxen och förpacka i dubbla plastpåsar 
som märks på utsidan med hästens namn. Pressa ur luften ur den innersta påsen innan den försluts 
ordentligt. Ifall avföringen är lös bör du lägga något absorberande mellan påsarna. Vi rekommenderar att 
flera/alla hästar provtas även om de varit i samma hage, då äggnivåerna kan variera kraftigt mellan olika 
individer. Använd remissen Träckprov-häst när prov från enstaka hästar skickas in.  
 
SAMLINGSANALYS 
Ett samlingsprov kan vara aktuellt om det inte är möjligt att låta analysera proven individuellt. Observera 
dock att för t. ex. stor blodmask och bandmask minskar chansen att hitta en infekterad individ om prov 
från flera hästar blandas jämfört med om individuella analyser utförs.  

Skicka individuella prover (tas enligt ovan) till laboratoriet med uppgift på remissen om vilka hästar som 
skall analyseras tillsammans (poolas). Normalt poolas max tre individer per analys. Undantag från detta är 
övervakningsprogram häst där besättningar fljs med regelbunden provtagning och där ett av alternativen 
på våren är odling för stor blodmask med fyra individer i varje odling.  

Markera de tänkta poolerna tydligt med klamrar på remissen och skriv att proven ska analyseras 
tillsammans. På laboratoriet vägs då lika mycket träck upp från vart och ett av de tre proven. Använd 
remiss Träckprov-häst till prov från hästar som ska sam-analyseras (poolas). 

ÖVERVAKNING I HÄSTBESÄTTNING 
Det finns möjlighet för stall/gårdar att delta i SVA:s övervakningsprogram för hästbesättningar. På våren 
skickas prov från minst 8 hästar (alternativt 6-7 men debitering sker för 8). Programmet inkluderar 
individuell provtagning (se ovan) en till tre gånger per år samt gårdsanpassad rådgivning om parasitkontroll 
och avmaskning. Proverna skickas in tillsammans med en särskild remiss för Övervakning i 
hästbesättningar (den hittar du bland våra remisser).  Märk helst påsarna med både hästnamn och nummer 
från remissen. När prov skickas in första gången för analys enligt övervakningsprogrammet, ska även 
frågeformuläret bifogas (se länk under Skicka in prov). Även för övervakningsgårdar är det viktigt att 
skicka tillräcklig provmängd – minst 70-80 gram. 
 
TEJPPROV FÖR SPRINGMASK 
För undersökning avseende springmask (Oxyuris equi) kan tejpprov bifogas med träckprov.  
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Tvätta mekaniskt runt anus kvällen innan du ska ta prov. Prov tas genom att du trycker bitar av 
genomskinlig tejp mot huden runt anus, där springmaskhonorna brukar vispa ut sina ägg (gulaktig 
substans). Sedan kan till exempel ett lock till en burk användas för att fästa tejpremsorna, se bild. På 
medföljande remiss ska framgå att undersökning för springmask önskas. Tejpproven skickas tillsammans 
med remiss och träckprov till SVA för analys. 
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