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Hva er status i dag?  

I dag er det totalt 9 besetninger som har fått påvist mædi-smitte. 6 av disse har slaktet ut alle 

dyr, slik at det står igjen 3 besetninger med påvist smitte. Disse 3 besetningene har 

plukkslaktet enkeltdyr. Disse tre besetningene blir prøvetatt nå i vinter/vår, før beiteslipp.  

Det er ca. 86 båndlagte besetninger. 

I mædi-sonen er det tatt kartleggingsprøver av 477 besetninger i kontrollprogrammet, det vil 

si over 12000 prøver. I tillegg til dette er det tatt prøver av ca. 90 besetninger i mædi-

utbruddet, her ca. 10000 prøver.  

Det som var utgangspunktet for prøvetakingen var de som hadde søkt 

produksjonstilskudd. I tillegg til dette har det blitt brukt lokal kunnskap blant annet 

hos veterinærer for å fange opp besetninger som ikke søker produksjonstilskudd. MT 

kan ikke garantere for at alle besetninger er prøvetatt, men de mener de har gjort en 

god jobb for å prøve å fange opp alle.  

N-T sau og geit ble enig med MT om at vi kan oppfordre lokallaga til å ta en runde i 

hver sine områder, og eventuelt lage en liste over besetninger som de kan tenke seg 

ikke ha vært fanget opp og prøvetatt. MT ønsker felles liste fra fylkeslaget for å 

redusere antallet henvendelser til dem angående dette.  

MT vet mer om mædi-situasjonen vi har i Trøndelag nå enn i høst fordi de snart er ferdig med 

prøvetaking i mædi-sonen. Planlagt ferdig i løpet av mars, det er noe forsinkelser men ikke 

mye.  

 

Hva er den videre strategien? 

Arbeidet MT holder på med nå er å gå gjennom den sporingsdataen de har, de kartlegginger 

som er gjort og de retningslinjene som er gitt for å planlegge fram mot neste sesong (høsten 

2020). De gjør løpende vurderinger om det skal gjøres endringer på de retningslinjene som i 

dag er gjeldende. I arbeidet med å gjøre eventuelle endringer i de restriksjoner som er 

gjeldende blir N-T sau og geit en høringspart og kan påvirke prosessen.  



N-T sau og geit ytrer ønske om å få delta som næringens representant på de nasjonale 

møtene MT har. Dette tar Elisabeth med videre inn til MT sentralt.  

Noe av utfordringen MT har i dag er å klare å spore livdyrflyttinger. Det finnes flere grunner 

til dette, men noe av det handler om dårlig journalføring og dokumentering når livdyr blir 

solgt og flyttet hos den enkelte besetning.  

 

Hvor kommer viruset i fra? 

MT forteller at de vet at det viruset vi har i dag er det samme som i 2005. De siste 2 

besetningene som har fått påvist mædi nå i vinter har ikke fått bekreftet at det er det samme 

viruset, men MT har ikke grunn til å tro noe annet.  

På 1990-tallet ble det eksportert en god del livdyr fra Trøndelag og fra Gudbrandsdalen ned til 

Rogaland. Foreløpig er fokuset til MT å bekjempe mædi-utbruddet i dagens mædi-sone (altså 

Trøndelag). Dette betyr at alle resurser og midler blir brukt her, og besetninger i Rogaland 

som kjøpte dyr fra Trøndelag er ikke prøvetatt.  

N-T sau og geit anmodet i dette møtet til MT om at disse besetningene i Rogaland 

også skal prøvetas, slik at vi prøver å bli kvitt mædi en gang for alle. Det er veldig 

synd for næringen hvis vi skal fortsette med flere mædi-utbrudd i årene som kommer. 

MT er ikke uenig, og skal ta dette med seg videre.  

 

Hva kan være N-T sau og geit sine oppgaver framover? 

Være en kanal ut til alle våre medlemmer, med informasjon fra Mattilsynet og andre. 

Være næringa sitt talerør inn mot Mattilsynet i praktiske og taktiske vurderinger, og således 

samarbeide med MT om å bekjempe mædi. 

Det kan være lurt at næringen kan komme med tanker og meninger om hvordan vi kan 

unngå slike situasjoner videre.  

N-T sau og geit holder videre kontakt med MT når de har ting litt mer klart mot årets 

sesong slik at vi kan uttale oss før MT legger fram hvordan årets kommende sesong vil 

utarte seg med tanke på restriksjoner og informasjon. N-T sau og geit tror det er viktig 

med så mye og så riktig informasjon som mulig ut til næringen.  

 

 

MT avsluttet møtet med å takke N-T sau og geit for initiativet til å ha et slikt møte, og at de 

hadde savnet at N-T sau og geit hadde vært på banen tidligere. 

 


