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«Dagens»

• Smittevern , roller og ansvar 

• Tre aktuelle smittsomme storfesjukdommer: Digital dermatitt, BRSV og  
Corona ( Bokstavsjuka)

• Smittevern, finne praktiske løsninger

• Smittevern, hvorfor er det så viktig?



Smittevern i praksis på 
gårdsnivå
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Smittevern og Smittevernsjefer

Hvem er smittevernsjef i din besetning?



Digital dermatitt











Hvorfor?

• Begge virusinfeksjonene 
medfører:
• Redusert melkeproduksjon og 

melkekvalitet

• Redusert reproduksjon

• Redusert tilvekst hos kalv- og 
ungdyr

• Økt kalvedødelighet

• Økonomisk tap på mellom 
100.000-300.000 kroner ved akutt 
utbrudd. Avhengig av 
besetningsstørrelsen og antall 
smittede dyr

• Bedre dyrehelse og dyrevelferd

• Redusert antibiotikabruk



Kostnader
Estimert produksjonstap - Corona

Olav Østerås, Corona 

27.09.2012, Atrium
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• Basert på tall fra utbruddet på Østlandet 2013:

• Melkeproduksjonskostnader; per besetning i snitt 40.000 

liter i løpet av ett år

• Pris pr liter á kr. 3,00 => kr. 120.000,-

• I tillegg kommer kvalitetsproblemer, jurhelse, FFS, 

stofflig innhold og reproduksjonsproblemer + kalvehelse

• Estimert 200-300 000 kr, avhengig av 

besetningsstørrelse og forekomst i besetningen

• Subkliniske utbrudd er estimert til ca. 40 000 Kr



Kost/nytteanalyse 
Forutsetning: nytteverdi>kostnadsverdien for igangsettelse

Nytteverdien:
115 mill NOK (sjukdomskostnad i dag) –
(sjukdomskostnad i årene fremover - antar vesentlig mindre)

Kostnadene:
Kontrollprogrammet: ca 30 mill årlig

Nytte> kostnad   Vi starter opp!!!!



Kan vi være dårligere enn svenskene??

• Norge på topp i Europa på forskning på BRSV og BCoV

• Overvåket forekomst av BRSV på kvigemelk i hele Sverige
• Ekstra innsats av en veterinærgruppe i Jämtland

• Veiledning og informasjon om smittesikring og ulike smitterisikoer
• Egen beredskapstelefon for området

Ingen nysmitta besetninger i 2007!!



Kontrollprogrammet

NI – nyinfeksjonsnivået skal ned

Smitterisiko ned 
med 70%

Rask
framgang!



Coronavirus og RS virus

Forekomst
• Svært utbredt, > 75 % av besetningen  påviser vi 

antistoffer i  tankmelk 

Inkubasjonstid
• 2-7 dager

Aldersgruppe
• Alle

Sykdommene
• Alt fra akutt til usynlig!
• Produserer antistoffer hele livet(?) 
• Dyr kan reinfiseres etter noen uker.

Symptomer
• Fra luftveier og/eller tarm



Helseproblemer hos kalv

Basert på helsekortregistreringer i Kukontrollen 2015



Kontrollprogram for BRSV og BCoV

Viktige avklaringer:

– BCoV antistoffer gir lite immunitet (IgG), noe mer på 
slimhinnene (IgA). Mange nye utbrudd etter 3-4 uker.

– BRSV gir beskyttende, men kortvarig immunitet.

Reinfeksjon innen uker vanlig for begge virus 
Mild/subkl. infeksjon med stor virusutskillelse

– Hvor lenge er dyra smittefarlige? 4 uker etter at siste dyr 
ble sykt.



Hva er antistoff? Hvorfor 
RØD?

• Antistoff er immunstoffer som dannes av de hvite 
blodcellene for å motstå skadelige 
fremmedstoffer, såkalte antigener (I vårt tilfelle 
BRSV/BCoV).

• Produserer antistoffer lenge, kanskje hele livet.

• Luftveisvirus (BRSV) og diaré virus trenger 
vanligvis inn i kroppen via slimhinner 
(luftveiene/tarm). Antistoff i blodet beskytter 
dårlig!

• Har dyret antistoff har det en eller annen gang 
vært i kontakt med virus (eller er vaksinert)



Antistoffer/immunstoffer

Viktige avklaringer:

– Antistoff fra råmelka beskytter første levemåned ++

– Antistoffer fra råmelk varer i ca. 5 måneder. Noen kan ha lengere.

• Blodprøvetaking av kalver > 6 mnd

– Vaksinering kan gi midlertidig beskyttelse og gir antistoffproduksjon 
hele livet.



Kontrollprogram for BRSV og BCoV

• Kontroll-programmet – steg for steg

(Trinn 1: Tankmelk)

Trinn 2: Hvis tankmelk rød,

Ta melk fra 1. kalvskyr

(ikke innkjøpte dyr)

og lag en samleprøve

Trinn 3: Hvis kvigemelk rød, 

Ta blodprøve av 4 kalver 

> 6 måneder



Hva kan gjøre besetningen rød i tillegg til analyser?

Viktige avklaringer:

• Innkjøp av dyr, «melkesambeiter» og deltakelse på utstilling 
med dyr fra RØD besetning       gir rød status. Annen 
sambeiting endrer ikke status automatisk!

• Utstillinger. Med unntak av lokale utstillinger, kun dyr fra 
GRØNNE besetninger.

• Innkjøp av livdyr fra RØD besetning. Kommer i løpet av 2017.



Du kan være GRØNN
om et år!

• Hvordan kan jeg beskytte dyra 
mine mot smitte?

• Du er Smittevernsjef i din 
besetning!!!!!!!!!

• Hvis kalver som fødes i dag ikke blir 
utsatt for smitte, er de grønne om 6 
mnd. 

• Hva er de viktigste smittekildene?

• Samarbeid med andre besetninger? 
Tenk sammen!

• Smittefarer
• Livdyr

• Dyretransport

• Fjøsvandrere

• Andre kilder



Smittekilder

• Livdyr

• Dyretransport

• Fjøsvandrere
• Veterinærer, inseminører, 

rådgivere, melketransport, 
servicefolk

• Turisttrafikk og 
utenlandsk 
arbeidkraft mv





Forskrift om hold av storfe
(2004)

§ 7.Bygning, rom m.m.

Inngangspartiet til husdyrrom skal være utstyrt 
med smittesluse for å motvirke smitteoverføring 
og sikre god hygiene. Det skal være egnet plass 
som sikrer at inn- og utlasting av dyr kan foregå 
på en dyrevernmessig og smittevernmessig sikker 
måte. I tilknytning til dyrerom skal det være 
innlagt kaldt og varmt vann. Inngang til/utgang 
fra husdyrrom skal ha egnet sted hvor personell 
kan skifte klær, vaske seg og rengjøre utstyr.  
(utdrag)



Smittesluse for besøkende

Funksjonelle krav

• definert ren og uren sone 

• egne klær og skotøy for besøkende i besetningen 

• innlagt varmt og kaldt vann

• mulighet for å sette igjen utstyr i smitteslusa

Personer som steller besetningen må enten bruke smitteslusa 

eller ha annen inngang.

Ny forskrift om bekjempelse av dyresykdommer: Kommer snart!



Rolls Royce

MEN HUSK AT DU KOMMER 
LIKE LANGT MED SKODA!



«Skoda»



«Volkswagen»



Smittesluse ved levering av dyr –
livdyr og slaktedyr

Funksjonelle krav:

• transportøren skal ikke inn i husdyrrom

• besetningens eget personell skal enten ikke på dyrebilen eller 

tilbake fra dyrebil til husdyrrommet uten bytte av klær og skotøy

• dyr ikke kan returnere til husdyrrommet



Tenk praktisk og konkret, hold 
kostnadene nede

Bilder og illustrasjoner: Anders Bergum



Små endringer gjør store forskjeller!

• Undersøkelse av smitteoverføring på beite.

• Blodprøvetaking i 13 besetninger i Nord Østerdal.

• Samtidig planlegging av smittesluser og utlasting

• 12 av 13 besetninger kunne lage gode smittesluser for 
under kr. 10 000,-

• 11 av 13 kunne lett få til utlasting av dyr uten å ha sjåfør 
inn i fjøset.

• Endring – vanskelig?



Kort oppsummert: Kontroll på BRSV og 
BCoV i Norge kan oppnås ved:

Alle

• Stoppe smittespredning!

Bonden

• Hvordan skal jeg unngå å få inn smitte i besetningen?

• Hvordan skal jeg unngå at naboen smittes? 

Fjøsvandreren

• Hvordan skal jeg som «fjøsvandrer» eller dyre-
/melketransportør unngå å dra med meg smitte?

Kontrollprogrammet

• Gjøre nesten grønne områder HEL-GRØNNE



Det er her vi finner løsninger!
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Smittevern og Smittevernsjefer

Hvem er smittevernsjef i din besetning?





Hold de friske dyra friske !


