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Ja – hva sa jeg egentlig og hvorfor er jeg her?



Årsakene til nye infeksjoner har vært kjent lenge

1995



Ikke så lenge siden 1999





• Mulig pandemiske virus eksisterer i det økologiske triangelet med mennesker 

(økende antall), husdyr (økende antall men endra drift) og ville dyr (redusert antall). 

De fleste nye sjukdommer har sin opprinnelse i tropisk, gammel skog med stort 

artsmangfold og svært stort spekter med virus. Økologisk ødeleggelse fører til 

nærmere kontakt i triangelet. Reising og handel potensierer effektene. Det er fattige 

land som er opprinnelsen, årsaken til spredning er ofte vestlige lands handelspolitikk

• Matbårne sjukdommer (bakterier og parasitter, prioner) oppstår i hovedsak i vestlig 

industrialisert/ handelsbasert husdyrhold. Husdyrholdet er årsaken: Kugalskap, 

salmonelloser, O157:H7. Et hovedproblem i dag er imidlertid spredning av bakterier 

og parasitter via en global handel med grønnsaker og frukt. 

Vi må skille mellom de forskjellige zoonotiske 

smittestoffer og hvordan de hoppet over til mennesker.



• Influensapandemier (spanskesyken, 

Asia og Hong Kong) og mulige slike 

(svineinfluensa fugleinfluensa) skjer 

ved rekombinasjon av virus i 

trekanten fugler (tamme og ville), 

mennesker og gris. 

• Coronavirus finnes hos en rekke 

husdyr, med en opprinnelse hos ville 

dyr (som flaggermus). 

Influensa- og coronavirus – alt stammer fra ville dyr



Hvor kommer de nye infeksjonene fra?

MERS

SARS

Covid-19
hiv

Lassa

Influensa A

Zika

Dengue

Ebola/ 

Marburg

Gul feber

Vest Nil

feber

Nipah/ 

Hendra



• Vi må skille mellom introduksjon av nye virus og spredning. Introduksjon av virus kan skje i 

områder med mange forskjellige ville dyr som kan ha kontakt med husdyr. Det er mest utbredt 

i områder der husdyrproduksjonen ikke er profesjonalisert. Mennesker infiseres enten via ville 

dyr direkte eller via kontakt med husdyr som bærer smitte fra ville dyr. Etter at smitten har 

skjedd spres viruset videre. Virus kan ikke smitte uten en vert, og problemer med utstrakt 

smitte oppstår derfor oftest i områder med tette bestander av dyr og mennesker. Spredning av 

infeksjoner hos husdyr forårsakes i hovedsak av kjøp og salg av levende dyr på tvers 

av regioner og landegrenser, men kan i noen tilfelle spres gjennom matvarer.

• Det verste scenarioet er imidlertid en omfattende handel med ville dyr. I dag er 

det utstrakt internasjonal handel med et stort antall ville dyrearter, og mange av dem havner 

på dyremarkedene i Kina og andre land i Asia. Mange infeksjoner har sin opprinnelse i tropisk 

regnskog med stort artsmangfold, og mange av de dyrene det handles med på disse 

dyremarkedene stammer fra slike områder.

Introduksjon og spredning



• Kontakt med, og kjøp og salg av levende ville dyr har en klar sammenheng med 

denne epidemien fordi spredningen av viruset skjer når mennesket kommer i kontakt 

med ville dyr, som når vi trenger inn i jungelen eller holder ville dyr på et dyremarked. 

Flaggermus er ofte kilden til slike zoonoser. I tillegg kommer et større antall virus som 

finnes hos gnagere. 

Noen hevder at vi ikke ville hatt denne epidemien 

om det ikke hadde vært for at vi spiste kjøtt. Er det hold i det? 



• Fordi vi har så god dyrehelse i Norge, har vi bestemt oss for å holde den norske 

bestanden separat fra andre land. I tillegg har vi driftsformer med en streng 

hygiene, og har store programmer som overvåker smittesituasjonen hos våre husdyr. 

Vi importerer noen fôrråvarer til Norge, men disse kontrolleres og varmebehandles 

før de gis til dyra og medfører derfor liten risiko. I en rekke andre land er det imidlertid 

utstrakt flyt av både levende dyr og fôr, og risikobildet blir derfor et helt annet. 

Er det forskjell på det norske husdyrholdet og 

husdyrproduksjonen i andre land med tanke på risiko for smitte? 



- Risikoen for smitte på tvers av arter har alltid vært til stede, men i en globalisert 

verden er risikoen for slike utbrudd betydelig større. Vi først og fremst slutte å 

handle med levende ville dyr, men vi må også sørge for at vi begrenser den globale 

handelen på dyr og husdyrprodukter. 

- Vi i hvert fall sørge en for geografisk begrenset bioproduksjon med god 

smittehygiene.

- Det samme gjelder også planter, der det er helt avgjørende at vi unngår spredning 

av sjukdommer til de viktigste matplantene.

- Å unngå store pandemier er i hovedsak å unngå introduksjon og spredning av 

virus i forbindelse med gammel, tropisk skog – i hovedsak i Afrika og Asia

Hvordan kan man redusere sjansen for nye 

virusutbrudd i fremtiden? 



Landbruk, husdyrhold og den globale handledisken

• Vi starter med å omdefinere rammene for 

verdens matproduksjon og -forsyning

• Hvert land bør kunne definere rammene for sin 

basale matforsyning, nasjonalt eller i en 

biologisk region. Handel er et supplement.

• Vi må være VELDIG forsiktige når vi håndterer 

bioproduksjon nær tropiske skoger.

• NB! Hva skjer når skogene forsvinner –

forsvinner virus eller flytter de inn i byene?



Uløselige dilemma når kjøttproduksjonen øker?



Så – var Skjerve litt lettvint i MatPrat?

• Dette er særdeles sammensatte spørsmål som berører 

organisering og funksjon av nasjonalstater i en global 

verden, og matforsyning er det mest strategiske tema av alle.

• Jeg synes vi skal være så ærlige at vi erkjenner at vi må ta 

spørsmålet alvorlig og se kritisk på vårt landbruk og dyrehold 

– innenfor aksen dyrevelferd, bioproduksjon og smittevern – i 

et bærekraftperspektiv.

• Jeg håper at vi kan bruke Korona-tenkepausen til å ta steg i 

retning en mere fornuftig verden også når det gjelder 

hvordan vi organiserer verdens husdyrproduksjon

• Men – nye viruspandemier vil fremdeles stamme fra tropiske 

skoger


