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DERE HAR ALL MULIG GRUNN TIL Å VÆRE 
STOLTE AV DERE SELV !!!!!!!



- Status, tilslutning og oppnådde resultater

-Veien videre, hvordan beholde helsestatus i 
sanerte besetninger

Smittesikring , prøvetaking



Påminnelse om «førsituasjonen» ….                                      

Før saneringen ble landsomfattende i 2004, var 
situasjonen den :
•88 % av alle geitemelksbesetninger hadde CAE
•77 % av alle geitemelksbesetninger rapporterte 
om klinisk byllesjuke i besetningene
•Besetningene i 9 fylker hadde tungen vaksinasjon 
mot paratuberkulose, og 40 besetninger i landet 
var pålagt restriksjoner pga påvist sjukdom. 
Vaksine begrenser skadevirkning , «kamuflerer»
smitte – men fjerner den ikke

Samarbeid ved sanering



• Status
—“Faglig” sett går det meste etter planen, med 
noen få unntak (som alltid). 

o Ingen sanerte fikk tilbakefall I 2012.

o To besetninger  som er under sanering nå sliter fortsatt 
med påvist smitte etter snapping. Det ene tilfellet er en 
stor kombisesetning med geit og sau, hvor det fortsatt er 
både byllesjuke og CAE tilstede. I det andre tilfellet har 
det vært noe CAE, men det ser ut til at utfordringene 
snart er løst.



• Status forts.

— Alle melkegeitbesetninger som skal levere melk til TINE etter 
2013 har sanert eller er I ferd med å sanere

— Per nå 593 besetninger som har vært påmeldt fra prosjektets 
begynnelse. 
o I 2012 : 136 tot. , 68 melkebesetninger, 68 andre
o I 2013:    77 tot. , 72 melkebesetninger,   5 andre
o Tot. 593 besetninger, 370 melkebesetninger, 223 andre (hvor av 168 med 
andre raser)

— 24 melkebesetninger har tegnet smittesikringsavtale, og har 
gitt/gir seg med geiter



- Smittesikring , prøvetaking , rutiner 

som  sikrer fravær av de 

smittsomme sjukdommene

Holde temaet smittesikring “varmt” inn i “evigheten”. 
Risikolista er som den alltid har vært

Livdyrkontakt, besøkende, osv. Ved avvik, mistanke, ikke nøl med å
søke råd !

Prøvetaking. Det meste vil bli fulgt opp på tankmelk. Vi er så langt 
veldig godt fornøyde med nyutviklet test. Kan bli flere 
prøvetakingsrunder enn 2 i året. 

Geit/sau problematikk med smitteoverføring mellom besetninger. 
Bare unntaksvis at dette har betydd noe. 



Hva må til for å få en tryggere livdyrhandel?

• Krav til selger som skal stå på Helsetjenesten for geit sin 
«tryggere-liste»
– Dokumentert «ferdig sanert» i henhold til retningslinjene i 

Friskere geiter
– Medlem av geitkontrollen / ammegeitkontrollen
– Gjennomføre KSL
– Godt smittevern
– Løpende overvåkning av helsestatus
– Årlig besetningsattest utstedt av veterinær
– Egenerklæring ved alle salg

En selger er ingen kjøper! 
Nye gener gjennom semin.



Oversikt over dokumenter ved livdyrsalg innen 
Tryggere livdyrhandel - konseptet

1)Kontrakt mellom selger og kjøper
2)Besetningsattest veterinær
3)Egenerklæring m/individliste

Ved overføring over fylkesgrensene/mellom soner

4) Dispensasjonssøknad til Mattilsynet fra kjøper



Smittevernpakke Geit

http://geithelse.tine.no



http://geithelse.tine.no

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN !


