
Er vi flinke til å beskytte dyra våre mot 
smitte?

Del av seminar «Dyrehelse – nasjonalt handlingsrom i et 
internasjonalt perspektiv»
Ved Harald Holm, prosjektleder



Tema for innlegget

• Verdensmestre?

• Hva kan vi bli bedre på?

• Hvordan blir vi bedre?



Smittevern – store kulturforskjeller

ALLE KAN BLI BEDRE!

• Fjørfe MÅ holde seg friske!
• Gris sanert for skabb
• Friskere geiter!
• Storfe lite «smittsomme sjukdommer?
• Sau skrapesjuke



Hvorfor starte Kontrollprogrammet?

• De to mest tapsbringende virusene i 
norsk storfehold:

• Tap av melkeproduksjon

• Dårlig reproduksjon

• Mindre kviger og slaktedyr

• Nesten 50% av besetningene smittet 
hvert år.

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

• Bedre dyrehelse og dyrevelferd

• Redusert antibiotikabruk



Sykdomsspredning 1. kvartal



Hva er utfordringene i 
Kontrollprogrammet?
• Unngå at virus sprer seg fra besetning 

til besetning.

• Drepe myten om at BRSV og BCoV gir 
god immunitet!

Dette krever:

• At flest mulig forstår hvordan 
smittestoff sprer seg og hvordan det 
kan hindres. 

• Lagspill – typisk eksempel på å spille 
hverandre gode☺

• Hva kan JEG gjøre for å  hindre 
smittespredning?

• 15 000 hjerner må tenke litt nytt!



Hva kan vi bli bedre på?

• Forstå hva smittsom sykdom koster i kroner og 
dyrevelferd.

• Forstå dynamikken i sykdomsspredning. 

• Hva skal til for å hindre sykdomsspredning?

• Ha godt regelverk som blir fulgt opp!

• Det er lagspill – alle aktører er viktige. Alle må dra i 
samme retning!



Smittesluse for besøkende

▪ Krav i forskrift siden 2004

▪ Mangler i mer enn halvparten av alle storfefjøs.

▪ Ny Dyrehelseforskrift trådte i kraft 1.07.18

▪ Innskjerpede krav

▪ Smittevernplan

• Hvordan håndhever myndighetene (MT) og næringa (KSL) de nye 

kravene? 

• For de fleste husdyrhold er det mulig med 

▪ Enkle og gode løsninger, ikke Rolls Royce, men Skoda



«Skoda»

Små endringer er lettest å gjennomføre – enkle løsninger hvis mulig!



Rolls Royce

MEN HUSK AT DU KOMMER 
LIKE LANGT MED SKODA!



Motivere gjennom å vise utvikling.

Diagrammet viser resultater 
fra prøvetaking for BRSV og 
BCoV



Tine Beredskapstelefon – viktig rammebetingelse – godt tiltak

 ETT formål – HINDRE 
SMITTESPREDNING

 Melder fra til produsenter, meieri, 
slakteri, Geno, dyrleger om utbrudd

 Antall henvendelse siste år har økt med 
mer enn 200 % fra året før

 Sannsynligvis det viktigste 
enkelttiltaket som næringa har 
gjennomført.

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC-SA

http://mondspeer.deviantart.com/art/Smiling-Objects-Alarm-Clock-515710696
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Hvordan kan vi bli bedre?

• Næringsaktører (eks Animalia)

– Drive systematisk og målretta arbeid med bekjempelse av 
smittsomme sykdommer.

• Offentlig forvaltning

– Være proaktive for å støtte næringa i deres arbeid!
– Gi et godt regelverk.
– Sørge for konsekvent og rett håndhevelse.

• Alle tjenesteytere 

– Hva kan jeg gjøre for å ikke spre smitte?

• Produsenter

– Legge til rette for smittefrie besøk og dyretransport
– Være kritiske livdyrkjøpere!
– Dyrestell som gir friske og robuste dyr.
– Du gjør det mest for din egen skyld, men bidrar samtidig til felleskapet.



Det er her de største endringene skjer!
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