
Tema: helse

Respiratorisk syncytialvirus og coronavirus 
 er årsak til store tap i kjøttfenæringa

vanlig forekommende over hele verden. 
I  Norge har et fl ertall av storfebesetningene 
antistoffer mot virusene. Antall besetninger 
med aktiv infeksjon er imidlertid mye lavere 
enn andelen som har antistoffer. Forekomsten 
av smitta besetninger varierer geografi sk, og 
smitta og ikke-smitta besetninger kan ligge 
tett sammen.

Nær alle epidemier av smittsom hoste er 

Både mjølk- og kjøttfepopulasjonen i Norge har betydelige sjukdomsproblemer på grunn 
av to utbredte, svært smittsomme og sjukdomsfremkallende virus. I dag spres disse mellom 
besetninger, som både smittes og kvitter seg med virus i raskt tempo. Smitteoverføring 
skjer med levende dyr og ved at avføring og utfl od fra nese og munn transporteres mellom 
besetninger. Hvilke beskyttelsestiltak er gjennomførbare, effektive og billige?

funnet å skyldes BRSV, mens begge virus er 
viktige som årsak til lungebetennelse hos kalv. 
De fl este bakterielle lungebetennelser utvikles 
i etterkant av virusinfeksjoner, slik at disse 
virusene er viktige årsaker til sjukdom, død, 
antibiotikabruk og dårlig velferd hos kalv. For 
begge infeksjonene skyldes de største økono-
miske tapene imidlertid langtidseffekter på 
tilvekst, fôrutnyttelse, mjølkeproduksjon og 
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Forekomst og betydning 
Bovint respiratorisk syncytialvirus (BRSV) gir 
smittsom luftvegsinfeksjon og ikke sjelden 
lungebetennelse, særlig hos kalv. Bovint coro-
navirus (BCoV) kan forårsake luftveissjukdom, 
kalvediaré og vinterdysenteri, som er utbrudd 
av diaré hos voksne dyr. Begge virus er svært 
smittsomme og kan spre seg som en epidemi 
innen og mellom besetninger. Begge virus er 
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reproduksjon. Disse tapene kan samsvare 
dårlig med alvorlighetsgraden i den akutte 
fasen av et utbrudd og blir derfor ofte under-
vurdert. 

Virus og smittemåter 
Begge virus overlever dårlig utenfor verten og 
er følsomme for varme og tørke. BCoV over-
lever noe bedre enn BRSV i avføring, jord og 
leire. Begge skilles ut med nesefl ådd og spytt, 
mens BCoV i tillegg skilles ut med avføring. 
Normalt kvitter dyra seg med virus i løpet av 
forholdsvis kort tid.

I perioder uten utbrudd sirkulerer virusene 
i form av infeksjoner som sjelden gir symp-
tomer og ny infeksjon av dyr som har vært 
smitta før. De samme stammene av BCoV kan 
gi vinterdysenteri hos voksne og diaré eller 
luftvegssymptomer hos kalv. 

Når en besetning smittes, kan virusene 
spres raskt i besetningen, og de fl este dyra 

angripes på kort tid. Men virusene kan også 
bruke lang tid på å spre seg i besetningen. 
Siden dyr som gjennomgår infeksjon kan se 
friske ut, er det vanskelig å si når en besetning 
er «smittefri» etter utbrudd. 

Studier av BRSV viser at nyinfeksjons- og 
eliminasjonsratene er svært høye i besetnin-
gene. Virus spres mellom besetninger uten at 
det nødvendigvis forårsaker sjukdom. Mange 
besetninger kvitter seg med virus uten tiltak, 
men fordi begge virus sirkulerer i storfebe-
standen hele året, er det lett å få inn ny smitte 
uten effektive smitteforebyggende tiltak.  

Diagnostikk
Dyr som smittes danner antistoffer som kan 
påvises i blod og mjølk i mange år. Antistoffer 
i blodet gir dårlig beskyttelse mot ny infeksjon, 
men er egnet som diagnostisk hjelpemiddel. 
Vaksinerte dyr vil også bli antistoff positive.

Antistoffundersøkelser: 
Hos kjøttfe er blodprøver (serum) mest brukt. 
En positiv prøve fra et voksent dyr forteller 
oss bare at dyret har hatt en infeksjon med 
det aktuelle viruset en gang i liveteventuelt at 
det har vært vaksinert. Hvis man har mistanke 
om besetningen har vært angrepet eller 
 ønsker å vise at man ikke har hatt infeksjon 
det siste året, anbefales det å ta blodprøver 
av 5 ungdyr mellom ca. 6 og 12 måneder. 
Hvis dyra i besetningen går samlet og denne 
alders gruppen er negativ, er det lite sann-
synlig at virus har sirkulert i fl okken de siste 
6 – 12 månedene. 

Virusundersøkelse: 
Nesesvaber av enkeltdyr kan undersøkes for 
begge virus ved hjelp av PCR. BCoV kan også 
påvises i avføring. Prøven bør tas tidlig i sjuk-
domsforløpet. Dette er en egnet metode ved 
utbrudd, men ikke for å kartlegge status i en 
besetning. 

Overføring av virus mellom besetninger
BRSV og BCoV overføres i dag hyppig mellom 
ulike typer besetninger. Dette skjer i hovedsak 
via to veier; dyrekontakt og indirekte smitte. 
Forfl ytning av levende dyr er en svært effektiv 
smittemåte, også over større avstander. Infek-
sjoner uten symptomer og reinfeksjoner gjør 
verdien av klinisk undersøkelse liten. Ifølge 
Husdyrregisteret ble det i 2011 omsatt ca. 

100 000 levende storfe. I tillegg kommer 
dyrekontakt uten eierskifte. Indirekte smitte 
med folk, transporter eller utstyr er også 
vanlig årsak til smittespredning mellom be-
setninger. Når man erfarer at BRSV og BCoV 
er svært smittsomme, er det fordi mange dyr 
omsettes, og fordi «fjøsvandrere» overfører 
avføring, nesefl odd og spytt mellom beset-
ninger. Luftbåren smitte mellom besetninger 
regnes å være uten betydning. 

Hva kan gjøres?
Høy nyinfeksjons- og eliminasjonsrate samt 
dårlig overlevelse utenfor vertsdyra tilsier at 
det er mulig å begrense forekomsten av disse 
infeksjonene. Norsk og svensk forskning viser 
at mange besetninger holder seg smittefrie 
også under epidemier på tross av høyt smitte-
press i området. 

Norske besetninger består av alt fra beset-
ninger uten antistoffer som risikerer utbrudd, 
til besetninger der virus sirkulerer med kliniske 
problemer over tid. Mange ligger mellom disse 
ytterpunktene. En mulig strategi er å påvise 
negative besetninger og øke smittebeskyt-
telsen for å hindre smitteintroduksjon. Da vil 
forekomsten av positive besetninger gå ned. 
Samtidig må man ha en strategi for å håndtere 
besetninger med kliniske problemer, som er de 
man tradisjonelt har fokus på. Hva som er 
formålstjenlige tiltak vil variere og avhenge 
av driftsform og type problem. Uavhengig 
av overordna strategier mener vi de samme 
 tiltakene vil være aktuelle for å hindre smitte-
spredning mellom besetninger. 

Forebyggende tiltak – hvor effektive 
er de?
På bakgrunn av dokumentert kunnskap, 
 erfaring og foreløpige forskningsresultater 
kan vi gjøre kvalifi serte antakelser om effekten 
av ulike tiltak. 

Livdyromsetting: 
Dette vurderes som den viktigste risikofak-
toren for introduksjon av BRSV og BCoV. Det 
bør alltid gjøres en vurdering av nødvendig-
heten av innkjøpet og risikoen. Informasjon 
om status i egen besetning er viktig som 
bakgrunn for å gjøre en slik vurdering. I dag er 
det uvanlig å etterspørre helseinformasjon fra 
opprinnelsesbesetningen. Kjøper bør stille 
krav om antistoffundersøkelse av ungdyr før FOTO: CELINA LINDEBORg
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innkjøp. Informasjon om hoste og diaré i 
besetningen det siste året, og særlig etter at 
prøvetaking er gjort, bør foreligge. Klinisk 
undersøkelse har begrenset verdi for BRSV og 
BCoV, men kan være viktig for å unngå inn-
slep av andre smittestoff. 

Organisering av livdyrkjøp kan arrangeres 
slik at risiko for smitteinnslep begrenses; kjøp 
dyr fra få besetninger, hent dyra selv, unngå 
felles transport med dyr som skal til andre. 
Innkjøp utenom høst og vinter hindrer ikke 
smitteoverføring, men kan bidra til færre og 
mildere kliniske utbrudd. 

Bruk av karantene/isolat:
Både BRSV og BCoV er så smittsomme at det 
er vanskelig å hindre smitte fra en karantene 
til resten av besetningen. Dette tiltaket kan 
derfor ha begrenset verdi mot disse. Men 
ubeskyttede dyr som kommer til en besetning 
med høyt smittepress, kan få en mer gradvis 
tilvenning. Tilsvarende kan det være en fordel 
for en besetning med ubeskyttede dyr at 
«smitteførere» oppstalles i eget rom/eget 
område inntil den mest intense virusutskil l-
elsen er over. Hvor lang isoleringen bør være 
avhenger av antall dyr. Smitteoverføring vil 
kanskje ikke hindres ved bruk av karantene, 
men kan gi mildere klinikk og være viktig med 
tanke på annen smitte.

Annen livdyrkontakt (driftssamarbeid, 
fellesbeite osv): 
Det er viktig at produsentene er klar over at 
de danner en smitteenhet med besetninger de 
har slik kontakt med. Man kan da inngå felles 
strategier. Ved beitekontakt kan dyra opp-
stalles på eget beite før de tas inn. Det er  
også mulig å prøveta dyra før de tas inn i 
besetningen.  

Veterinær og inseminør: 
Selv om veterinær- og inseminørbesøk er 
sjeldnere i kjøtt- enn i mjølkefebesetninger 
ansees disse å være en viktig smitterisiko også 
for kjøttfe. Det skyldes nærkontakt med dyr 
og kort tid til nærkontakt i neste besetning. 

Smittesluse: 
Riktig utformet sluse som vedlikeholdes og 
brukes riktig, er et effektivt tiltak for å redu-
sere smitte fra «fjøsvandrere». Det er viktig 
med et fysisk skille mellom rein og urein sone 
og besetningsegne klær og støvler for veteri-
nær/inseminør. Det må også være gode 
 muligheter til å vaske støvler, overtrekkstøy, 
hender og utstyr på urein side av slusa.

Det kan være en idé å ha egen bøtte e.l.  
i besetningen slik at kofferten til veterinær/
inseminør kan stå på rein side i slusa og bare 
det mest nødvendige utstyret blir med inn  
i besetningen.

Forhold utenfor fjøset: 
For alle biler til besetningen bør det være en 
identifisert plass med grusa, drenerende 
underlag som bare skal brukes av «fjøs-
vandrere». Søle vil øke risikoen for smitte-
spredning. Det er sannsynlig at det under 
epidemier er stort nok smittepress til at biler 
og mennesker som beveger seg i området 
utenfor besetningen og på lasteramper kan bli 
kontaminert og spre virus til neste besetning.  

Sjåfør av slaktebil/livdyrtransport: 
For dyrekjører utgjør selve dyra den største 
smittekilden. Dyrekjører bør i minst mulig 
grad inn i fjøset eller området der dyra opp-
holder seg. Hvis dette er nødvendig, skal 
smittesluse benyttes. Ved behov for å retur-
nere til dyrerom/område hvor dyra oppholder 
seg etter føring av dyr på bil, kan desinfi-
serende fotbad eller nye overtrekk over  
sko redusere smitte faren. 

Fellesskapsløsninger
Det fokuseres på at smitteforebygging skal 
hindre smitte til egen besetning. Men det  
er også en fellesskapssak, der det generelle 
nivået i et område avgjør om en epidemi får 
bre seg eller ebber ut. 

Det er vanskelig å være sikker på å unngå 
overføring av BRSV og BCoV. Men klarer man 
å øke det generelle biosikkerhetsnivået, vil 
det gi effekt. Det kan være nok til at smitte-

spredning stopper opp og forekomsten 
 synker. Da vil de spesielle smittemåtene, som 
en sjelden gang kan føre til smittespredning, 
ikke være tilstrekkelig til at smitte opprett-
holdes i et område. 

Konklusjon
•    BRSV og BCoV gir omfattende konsekven-

ser, og langtidseffektene er undervurdert 
•    Norske besetninger består av alt fra frie 

besetninger som trenger smittebeskyttelse, 
til besetninger med store kliniske problemer 
der virus sirkulerer hover tid

•    Livdyrsalget i Norge er omfattende og er en 
effektiv måte å spre smitte på. Klinisk friske 
dyr representerer en stor smitterisiko

•    Indirekte smitte mellom besetninger skyldes 
overføring av avføring og/eller neseflodd og 
spytt via mennesker og utstyr som bringes 
mellom besetningene

•    Beskrevne tiltak for å hindre smittespred-
ning vil være effektive mot både BRSV og 
BCoV. Tiltakene vil i tillegg beskytte mot 
annen smitte

•    Innføring av tiltak med moderat effekt gir 
stor effekt hvis mange gjennomfører det. 
Tiltakene er til det beste for den enkelte 
besetning, og for fellesskapet.

Antatt viktigste tiltak:
1.   Mer bevisst livdyrhandel/levendedyr- 

kontakt
2.   Egne klær og støvler til alle som skal inn  

i besetningen
3.   Unngå utstyr inn i besetningen som har 

vært i andre storfebesetninger samme dag 
eller som ikke er vasket og desinfisert.

Konsekvensene av virusintroduksjon 
bør motivere til innsats!

Referanser kan fås ved henvendelse  
til  forfatterne. Epost-adresser  
maria.stokstad@nmbu.no,  
tormod.mork@vetinst.no
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Plastplater til alle formål
» Melkerom » egnet til ALLE dyreslag
» Teknisk rom » upåvirket av fukt og skitt
» Våtrom » enkle å holde rene/vaske
» Husdyrrom » lette å bearbeide/montere
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søk oss opp og vær med 
i diskusjonene!




