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KOORIMP
• Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import

• Storfe, småfe, gris og fjørfe

• KOORIMP gir importører råd og veiledning om regelverk, risiko og 
smittevern ved handel med dyr

• KOORIMP utøve fellesfunksjoner for husdyrnæringa på områdene 
smittsomme sjukdommer, smittebeskyttelse og informasjon.



Hvem, hva, hvor?

Varemottakere
melk og kjøtt
(TINE, private og
samvirke på kjøtt)

Kontrollutvalget for import 
av fjørfe (KIF). 
Magne Hansen, Fagsenteret 
for fjørfe

Gjensidige Nor 
Forsikring 

Avlsorganisasjonene 
(GENO, Norsk 
Kjøttfeavlslag, Norsvin, 
Norsk Fjørfelag, Norsk Sau 
og Geit)

Kraftfôrindustrien

Storfe, småfe                         
og svin.                                 
Ingrid Melkild

Helsetjenesten for sau

Helsetjenesten for 
geit



Smittsomme sjukdommer ved salg av 
livdyr, sæd og embryo- både i Norge 
og ved import

• Mål: 

– Utfordringene knyttet til 
forflytning av livdyr

– Hvilke sjukdommer å være 
oppmerksom på

– Forskjeller i risiko mellom 
handel med livdyr, semin og 
embryo

http://leine.no/htg/htg.htm




Livdyrsalg og smittsomme sjukdommer

• Påstand 1: Stort sett har norsk 
småfenæring aldri selv tatt ansvar for 
å forebygge spredning av smittsomme 
sjukdommer

• Staten har ordnet opp…

• Resultatet: fylkesgrenseforbud, 
hunndyrforbud, begrensninger på
ringaktivitet med mer

• Påstand 2: Næringa taper på sikt. 
Smårasene særlig.



Livdyrsalg og smittsomme sjukdommer

• Hvorfor har det blitt slik?
Eksempel mædi. 

• Virussjukdom i samme slekt 
som CAE hos geit og HIV hos 
folk

• Først beskrevet på Island 
etter import av sau fra 
Tyskland

• Viktigste smittevei: 
livdyrhandel, nyintroduksjon
av dyr i flokken



Lentivirus – Mædi

• Flere år fra smitte til en ser sjukdom

• Kronisk, snikende

• Symptomer: Alvorlige 
pusteproblemer, avmagring, 
jurbetennelse med ødeleggelse av 
jurvev, leddbetennelse. 
Hjerneskader. Sau med mædi

Lunger og ledd hos geit med 
CAE

•Tilsvarende symptomer sees hos 
geiter med CAE

•Det finnes ingen behandling. 

•Diagnostikken er utfordrende!



Livdyrsalg og smittsomme sjukdommer

I Norge:

• Texel sau fra Danmark på 60-
tallet / tidlig 70-tallet

• Smittestoffene er alltid i forkant…

• Mædi fantes ikke i Danmark…
TRODDE MAN

• 94 besetninger importerte –
spredd over store deler av Norge. 
Krysningsdyr solgt videre fra 
importflokkene.

• Symptomer observert i 
importbesetninger 1970-71

• Diagnose stilt i -73. Påvist i de 
fleste fylker. 



Livdyrsalg og smittsomme sjukdommer

• Myndighetene innfører fylkesgrenseforbud, soner i 
visse fylker, begrensninger avlsarbeide



Livdyrsalg og smittsomme sjukdommer

• Nasjonalt 
overvåkingsprogram  fra -75 
til -94

• MEN problemet var ikke løst: 
Nye tilfeller i Hordaland og 
Rogaland i -95, og i 
Trøndelag 2002

• Trøndelag: Over 260 
besetninger pålagt 
restriksjoner. 48 besetninger 
testet positivt. 

• Fylkesgrensene har hindret 
stor spredning ut av 
Trøndelag



Livdyrsalg og smittsomme sjukdommer
• Karakterisk for mange smittestoff hos småfe: ligger og ”ulmer”, vanskelig å

kontrollere enkeltdyr for

• Et forbud som straffer mange… uten å knytte konkrete krav til dokumentasjon 
av helsestatus – selv med forbud må du sjøl ta ansvar!

Andre ”ulmende smittestoff”:

• I Norge: paratuberkulose, skrapesjuke, lentivirus, salmonella diarizona…

• Fra utlandet: smittsom abort, lungeadenomatose, ondarta fotråte, smittsom 
melkemangel, Q-feber, salmonella



Livdyrsalg og smittsomme sjukdommer

I tillegg andre smittestoffer hvor symptomer kommer etter 
kortere tid / noe bedre diagnostikk: 

• I Norge: parasitter (som sådan og restistente), byllesjuke, 
smittsom øyebetennelse, munnskurv, coli

• Fra utlandet: saueskabb, resistente parasitter, bluetongue, 
border disease



Eks på hvordan smitte får konsekvenser for deg:

• Innvollsparasitten Nematodirus
battus. Fulgte med importerte dyr til 
Jæren på 50-tallet. Spredd seg over 
hele landet via livdyrhandel og 
fellesbeite. 

• LAM: Kraftig diaré. Nedsatt tilvekst. 
Tap. 

• I enkelte områder så stort problem at 
man må sanke dyra fra utmarksbeite 
for å gjennomføre behandling



Eks på hvordan smitte får konsekvenser for deg:

• Ondarta fotråte

• Ikke vært påvist i N siden 1948

• Vanlig i øvrige deler av verden. 
Sammen med saueskabb det største 
velferdsproblemet hos sau i UK

• Sverige påviste sjukdom for første 
gang i 2004

• Svært smittsom – men også friske 
smittebærere…

• Hyppig behandling med vask av 
klauver, fotbad, bredspektret 
antibiotika



Avlsmateriale og smittsomme sjukdommer

Risiko

Livdyr Fersk 
sæd

Frossen 
sæd

Embryo

Parasitter – innvollsnylter, saueskabb

Fotråte

Skrapesjuke

Paratuberkulose

Lentivirus

Smittsom melkemangel

Munn- og klauvsjuke

Border disease

(Smittsom abort)

Eksempler forutsatt at gjeldene 
regler og retningslinjer følges 

Kun noen uutvalgte smittestoff 
som illustrasjon

Risiko kan aldri bli 
null, men kan 
reduseres betydelig!



Smittsomme sjukdommer
Råd / anbefalinger:
• importere avlsmateriale i form av sæd eller 

embryo fremfor import av levende dyr.

• følge husdyrnæringas tilleggskrav dersom det 
importeres levende dyr. Kontakt KOORIMP.

• kjøpe inn dyr fra færrest mulig besetninger.

• kun ta inn dyr med kjent smittestatus i 
besetningen. Be om helseattest som i tillegg til 
enkeltdyra også beskriver selgerbesetningens 
helsestatus.

• holde innkjøpte dyr isolert fra andre dyr i 
besetningen i minst 3 – 4 uker.

• kun slippe besetningen din sammen med 
besetninger som har like god helsestatus som 
din.

• ha gode nok rutiner for parasittbehandling ved 
introduksjon av nye dyr i besetningen. 



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
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