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Reduksjon av antall utbrudd vil føre til bedre 
produsentøkonomi, bedre dyrehelse og dyre
velferd, i tillegg til at det er et viktig bidrag til 
lavere antibiotikabruk. Programmet gjelder for 
alle storfe i Norge, også testkandidatene i 
fenotypetesten. TYR har i samarbeid med 
styringsgruppa i kontrollprogrammet funnet 
rutiner for oppfølging av programmet på Staur. 

Både grønne og røde i Fenotypetesten
Fenotypetesten er det viktigste avlsverktøyet 
vi har i Norge. Det er ikke aktuelt å kutte ut 
gode gener på grunn av tidligere sykdom så 
lenge sykdommen ikke er arvelig betinget. Det 
vil derfor bli tatt inn okser både fra røde og 
grønne besetninger til Staur. Alle okser må ha 
godkjent helseattest før inntransport til Staur 
så syke dyr blir selvfølgelig ikke tatt inn. Ved 
påmelding til test vil det bli innhentet opplys
ninger om besetningsstatus slik at vi kan ta 
hensyn til dette ved inntransport til Staur.

Vaksinering mot BRSV
TYR ønsker ikke å ta noen risiko i forhold til 
BRSV fordi det kan ramme oksene såpass hardt 
at det kan ødelegge testomgangen. Vi kommer 
derfor til å fortsette å vaksinere oksene mot 
BRSV. For å kontrollere status for BCoV vil det 

bli tatt blodprøver av oksene når de kommer 
inn på Staur. I tillegg vil det bli tatt blodprøver  
i forkant av auksjonen. Når kontrollprogrammet 
har fungert over tid og utbredelsen av virusene 
forhåpentligvis reduseres vil vi gjøre nye risiko
vurderinger av rutinene, men per dags dato 
mener vi at dette er den beste løsningen.  

Rød besetning
I år tok vi blodprøver av alle oksene på fjøset i 
slutten av Mars. Resultatene viste at alle okser 
har anitstoff både for BRSV og BCoV. Oksene 
er dermed røde både for BRSV og BCoV. Grun
nen til at alle er røde for BRSV er fordi de er 
vaksinert.  Vi vet at vi har okser både fra røde 
og grønne besetninger.  Siden alle viser anti
stoff for BCoV nå betyr det at vi har hatt viru
set på fjøset i løpet av testperioden. Ettersom 
det ikke har kommet til nye dyr i besetningen 
på Staur siden første uka i  oktober tilsier både 
forskning og erfaring at virus som var med dyra 
inn til Staur har dødd ut på disse månedene. 
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Kontrollprogrammet for 
BRSV og BCoV er satt i gang 
av en samlet storfenæring. 
Målet er å redusere 
utbredelsen av smittsom 
hoste og diaré hos mjølk-  
og kjøttfe.
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Styringsgruppa for kontrollprogrammet i samråd 
med TYR og veterinær, mener derfor det er svært 
liten sjanse for at oksene bærer aktiv smitte av 
BCoVvirus. Men vi kan ikke garantere at oksen er 
fri for smitte, eller kan bli smittet på ny.

Har du grønn besetning vil du endre status 
til rød når du kjøper okse på auksjonen. Etter 
at oksen har stått i din besetning i fire uker kan 
dere ta nye blodprøver av fire ungdyr over seks 
måneder (ev. andre dyr som var grønne før 
oksen kom inn i besetningen). Hvis  prøvene 
ikke inneholder antistoff blir be setningen grønn 
igjen. Prøvene sendes til  Mastitt  laboratoriet i 
Molde. Analysen koster 400 NOK per prøve.  
En analyse er gratis hvert år.   

Planlegg dyreflyten
For besetninger som selger livdyr kan det lønne seg 
å lage en plan for dyreflyten i  besetningen. Er du 
grønn besetning og tenker å kjøpe okse på Staur 
kan det for eksempel være lurt å planlegge slik at 
du ikke leverer livdyr i perioden du har rød status. 

Avslappa okser som venter på testslutt i fenotypetestfjøset på Staur.


