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Tradisjonelt har vaksine mot lungebetennelse vært lite brukt hos storfe i Norge.  
Den siste tida har det vært mer fokus på temaet. Særlig i spesialisert kjøttproduksjon 
har bruken økt. Noen mener at vaksine gir god effekt, mens andre ikke gjør det. 
Virker vaksiner mot lungebetennelse?

Introduksjon 
Lungebetennelse hos storfe har store konse-
kvenser for både dyrevelferd, antibiotikabruk 
og for produsentens økonomi. Det er derfor 
aktuelt å vurdere ulike forebyggende tiltak, 
blant annet bruk av vaksine. Det er imidlertid 
vanskelig å produsere gode, trygge og effek-
tive vaksiner mot luftvegsjukdommer. Det 
gjelder både for folk og fe. En kost-nytte 
vurdering bør gjøres før man setter i gang et 
vaksineprogram på besetningsnivå. For å gjøre 
gode valg, er bakgrunnskunnskap hos produ-
sent og veterinær avgjørende. 

En god vaksine kan øke immuniteten slik at 
dyra kan motstå et høyt smittepress. Dermed 
reduseres også utskilling av smitte. De fleste 
vaksiner mot luftveglidelser har en moderat ef-

fekt. Det betyr at de kan forskyve forholdet 
mellom smittepress og motstandskraft noe,  
og dermed begrense alvorlighetsgraden av 
sjukdom. Dette forutsetter at smittepresset 
ikke er for stort. Det er derfor viktig at even-
tuell bruk av vaksiner kombineres med tiltak 
for å redusere smittepresset. 

Mange forhold påvirker om bruk av vaksine 
fører til en endring av sjukdomsforekomst. 
Generelt vil forekomsten og alvorlighets-
graden av en infeksjonssjukdom være avhengig  
av balansen mellom smittepresset på den ene 
sida, og dyrenes samla motstandskraft på den 
andre. Smittepresset utgjøres av alt fra hvilke 
bakterier og virus som sirkulerer i området, til 
dyretetthet og luftkvalitet. Besetningens mot-
standskraft bestemmes av den generelle helse-

tilstanden til dyra, ikke minst hvilken immuni-
tet de har generelt, og spesielt mot ulike virus 
og bakterier. 

Hvilket vaksineregime som velges vil være 
avgjørende for hvorvidt en vaksine gir en 
ønsket effekt. For alle vaksiner mot smitt-
somme sjukdommer gjelder at det er en be-
setnings samla immunitet som avgjør effekten. 
Særlig for vaksiner som gir moderat effekt, må 
man se på bruk av vaksine som et besetnings-
verktøy – ikke enkeltdyr. Vaksinen skal gis to 
ganger med fire ukers mellomrom og det er 
viktig at dyrene rekker å få immunitet før de 
utsettes for stort smittepress. Ett enkelt vaksi-
nert dyr kan også utvikle sjukdom, det er når 
alle mottakelige dyr blir vaksinert til rett tid 
over tid at en eventuell effekt kommer til syne. 
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Oppsummering:
•    Det er i dag bare en aktuell vaksine mot 

lungebetennelse hos storfe i Norge. I 
framtida vil det sannsynligvis komme mer 
effektive vaksiner mot luftvegslidelser. 

•    Vaksinen har i seg selv moderat effekt, og 
virker i samspill med mange andre faktorer. 

•    I dag er vaksinering mest aktuelt i spesia-
lisert kjøttproduksjon og besetninger 
med omfattende velferdsproblemer på 
grunn av luftvegsinfeksjoner.  

•    Bruk av vaksine er et besetningsverktøy. 
Alle dyr bør vaksineres over tid før en 
eventuelt ser effekt. 

•    Det bør gjøres en kost-nytte vurdering  
i hver enkelt besetning over hvilke fore-
byggende tiltak som vil være mest for-
nuftig. Det er viktig at både produsent 
og veterinær har gode grunnkunnskaper 
for å velge rett strategi.

•    Det er viktig at bruken av vaksine ikke 
kommer i konflikt med mer overordnede 
strategier for kontroll av luftvegsmitte 
som vil være til det beste for hele popu-
lasjonen og næringa. Vaksinerte dyr kan 
ikke skilles fra naturlig smitta dyr i et 
kontrollprogram.

Gjør et godt økonomisk valg du også!
Inseminer med Limousin og Charolais!

Limousin og Charolais er det perfekte valg for en effektiv kjøttproduksjon!

Stor framgang for Limousin og Charolais i Norge, resulterte i en  
gjennom snittlig slaktetilvekst på vel 1000 gram per dag, fordelt  
på 42 okser av  Limousin og Charolais på Staur teststasjon 2013/2014.
Beregninger med tall fra Storfekjøttkontrollen, viser en økonomisk gevinst  
på over 7000 kroner per slakt ved bruk av Limousin og Charolais på kyr  
av krysninger og lette raser.

Naturlig variasjon i forekomst av sjukdom 
gjør det ofte vanskelig å vite hva som kan 
tilskrives vaksineeffekt i praktisk bruk. I 
tillegg forbedres ofte miljøforholdene sam-
tidig som vaksine tas i bruk. Man bør derfor 
være forsiktig med å vurdere effekt ut ifra 
erfaringer i enkeltbesetninger. Vaksinen som 
brukes i Norge har vært på markedet i 
mange år, og det finnes noen publikasjoner 
og rapporter om effekt. De fleste viser en 
viss forebyggende effekt, særlig i spesiali-
sert kjøttproduksjon. I Danmark ble det 
gjennomført et stort feltforsøk i spesiali-
serte kjøttproduksjonsbesetninger hvor man 
blant annet undersøkte effekten av ulike 
vaksiner mot lungebetennelse. Resultatene 
viste at antall kalver som måtte ha behand-
ling for luftvegsinfeksjon, sank betraktelig 
når besetninger brukte vaksinen. Det var 
imidlertid en liten negativ effekt på tilvekst 
hos vaksinerte dyr i forhold til uvaksinerte. 
Antall dyr som døde var uforandret. Så på 
tross av færre behandlinger ved bruk av 
vaksine, ble ikke produksjonsresultatet 
bedre, men antall behandlinger og bruken 
av antibiotika gikk ned. Studien var kom-
pleks og resultatene ikke entydige. Det kan 
dermed diskuteres hvorvidt man på grunn-

lag av denne studien skal anbefale vaksinen 
eller ikke. 

Av de som har prøvd vaksinen i Norge, 
ser det ut til å være noe blandede tilbake-
meldinger. Dette skyldes antakelig tidligere 
nevnte forhold – det er så mange faktorer 
som varierer mellom besetningene, og 
vaksinen har moderat effekt. Da blir den 
praktiske erfaringen at vaksinen virker 
 positivt bare i noen situasjoner.

Reduksjon av smittepress ved å 
bedre miljøforhold versus vaksine
Hvis man ønsker å begynne med vaksinering 
i en besetning, bør dette være vel gjennom-
tenkt i samråd med veterinæren. Det må 
diskuteres hvordan vaksineringen bør legges 
opp, hva det vil koste og hva man kan for-
vente av resultat. Når kan man forvente 
resultater, og hvor stor grad av usikkerhet 
som er beheftet ved effekten? Hvis det er 
opplagte miljøforhold som bør rettes opp 
for å redusere smittepresset, kan en slik 
diskusjon motivere til endringer i drift, 
rutiner og miljø. Det er fornuftig å avdekke 
hvilke bakterier og virus som sirkulerer i 
besetningen som utgangspunkt for en slik 
diskusjon.




