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Bakteppe :

Undertegnede har vært prosjektleder for 
saneringsprogrammet Friskere geiter – Er ingen «allviter» i 
forhold til småfesjukdommer -foredraget tar utgangspunkt i 
de sjukdommene prosjektet har konsentrert seg om i drøyt 10 
år
- Cae
- Paratuberkulose
- Byllesjuke



Norsk geitepopulasjon

68000 geiter
~ 300  melkegeitbesetninger - 38 000 dyr i produksjon

~ 700 små besetninger med ammegeit/hobbydyr



Helsetjenesten for geit
Administreres av Tine Rådgiving

Strategier, mål settes og evaluering 
gjennomføres i et bredt sammensatt 
samarbeidsråd



Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for geit

Leder: Tillitsvalgt geitemelksprodusent i TINE - for tiden Ingolf Folven fra Stryn

Sekretær: Fra TINE

Medlemmer : 

1 ansattrepr. fra TINE

1 tillitsvalgt fra NSG

1 ansattrepr. fra NSG

1 ansattrepr. fra Animalia/HT Sau

1 ansattrepr. fra Veterinærinstituttet

1 ansattrepr. fra NMBU - veterinærhøgskolen

1 tillitsvalgt fra DNV

1 observatør fra Mattilsynet



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



Med andre ord :
• Den norske geitepopulasjonen var 

«innsjukna» og hadde ikke en fremtid, 
dersom ikke drastiske virkemidler ble tatt 
i bruk !
– store negative konsekvenser for dyrevelferd og 

produksjon, betydelig omdømmerisiko



Hvorfor sanering mot 
kroniske smittsomme 
sjukdommer?

•Dyrevelferd
•Zoonoser = smitte dyr-
mennesker
•Produksjon
•Produktkvalitet
•Omdømme næring og produkter



Friske geiter gir friske 
produkt !



Konklusjoner
• Friskere geiter har sanert 612 geitebesetninger for CAE, 

byllesjuke og paratuberkulose
ALLE GEITMELKSLEVANDØRER TIL TINE HAR SANERT

• Dyrevelferden er forbedret ved å fjerne kroniske
infeksjonssjukdommer

• Økt kunnskap om sjukdomskontroll og forebygging blant
bønder, veterinærer og rådgivere

• Økt melkemengde, reduksjon i celletall I melka
• Snappingen av kje har også fjernet andre smittsomme

sjukdommer fra besetningene



Kroniske sykdommers effekt på produksjon hos geit
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Over 40% økning i ytelsespotensiale (F. Hardeng & co.) 



• SUKSESSKRITERIER  

– Kompetansebygging på Biosecurity og teambygging

• Den ene hånda må vite hva den andre gjør. 

Kontinuitet i oppfølging ute. Bygge tillit

– Bredt samarbeide, med god rollefordeling 



• Status for  CAE, byllesjuke og paratuberkulose 

• Kontrollprogram 
• Hvordan holde de friske dyra friske ?

Hva nå - geit?  



• Status for  CAE, byllesjuke og paratuberkulose 

• CAE 
• 1 besetning på Sunnmøre fikk påvist tilbakefall i 2014, fikk den under 

kontroll. Fora kje med tankmelk 2014, så hele kjeårgangen røyk ut.

• 1 besetning i Sogn har fått påvist noen positive dyr etter positiv tankmelktest, 
alle dyr negative på andre testrunde. Årsak ukjent.  Rydda opp i etterkant

• En besetning i Troms – har igjen testet positivt på tankmelk , etter tilbakefall 
tidligere. Uavklarte forhold. Lavere forekomst , men ikke helt sikker på om 
alt er rensket ut per nå.



• Byllesjuke

• Totalt 4-5 melkegeitbesetninger i landet som er kjent å ha byllesjuke.

• 1 i Valdres fra 2007, trolig reinfisert fra sau

• 1 i Telemark, trolig reinfisert fra sau

• 1 i Rogaland , stor kombibesetning, lyktes aldri å sanere helt for byllesjuke

• 1 (-2) i Hordaland – reinfisert fra nabo som beholdt noen usanerte geiter.



• Paratuberkulose – på 3.plass blant verdens mest 

tapsbringende husdyrsjukdommer

• Ingen kjente tilfeller hos melkegeitbesetninger etter 2010 –

• Det var ett tilfelle etter sanering i (2007) og en som ikke hadde sanert 

tilstrekkelig (2010)

• For tidlig å «juble» , men det ser «steike bra» ut ;-)

• Paratuberkulose påvist på alpakka i 2 tilfeller i 2015, samt ett tilfelle på storfe (nabo til 

kombibesetning med sau og geit, hvor det før har vært påvist på sau – fikk beholde 

geitene. I 2016 ble det også påvist på geiten - nedslakta, ikke 

melkeprodusent…….hmmmmmmmmmmmm……)



• Kontrollprogram  

• Melkegeitbesetninger – det kalles inn tankmelk 5 ganger i året via Tine 
Råvarehåndtering. Testes for alle 3 sjukdommene. TINE veterinær/Lokal 
veterinær kontaktes for videre oppfølging ved behov. Koordineres fra TR 
Fagavdelingen.

• Hovedinntrykket er at det går veldig bra !

• Andre besetninger følges opp etter avtale



• Ammegeit /Hobbygeit

• FG har sjekket ut ca 270 besetninger
- Noen få , som hadde usanerte melkegeiter som grunnlag, har vært 

positive
- Besetninger av andre raser, 98 % uten sjukdommen i utgangspunktet
- Etter 19.12.2011 – CAE ble B-sjukdom. Mattilsynet har pålagt 

restriksjoner på geitehold med amme-/hobbygeit med utgangspunkt i 
melkegeiter



GEITEBØNDER HAR ALL MULIG GRUNN TIL Å 
VÆRE STOLTE AV INNSATSEN SIN !!!!!!!



Smittevern i Norge

«Det muliges kunst»



- Smittesikring 

- Holde temaet smittesikring “varmt” inn i “evigheten”. 

Risikolista er som den alltid har vært

På toppen av risikolista:

Livdyrkontakt, besøkende, osv. 



Norske geiter har gått fra å ligge nede med «brukket nakke» 
– til å bli den friskeste geitepopulasjon i verden !

Før : Geita var en trussel for dyrehelsa – både for

Sau – byllesjuke og paratuberkulose (+ CAE)

Storfe – paratuberkulose

Nå : Sau kan utgjøre en trussel for geitene  - byllesjuke. Kan være en reell 
trussel enkelte steder , men «trolig» ikke så stor de fleste steder.

Påstand /brannfakkel : Saunæringen har mer eller mindre «lukket øynene» for 
byllesjuke som problem – begrenset med kunnskap om forekomst.

Kjent som betydelig problem på sau andre steder i verden.

- FG sjekket over 10 000 saueprøver, de fleste i kombinertbesetninger med sau og 
geit – men også kontaktbesetninger. Med unntak av 2 klarte alle 
kombinertbesetningene også å sanere byllesjuke på sau.

NSG (tillitsvalgte) «motarbeidet» Friskere geiters/Helsetjensten for geit sitt forsøk 
på å få Mattilsynet til å oppgradere byllesjuke til en B-sjukdom.

Lite satsing, og FG var sluttført i 2014.



Påstand /brannfakkel : Saunæringen har tidligere mer eller mindre «lukket 
øynene» for byllesjuke som problem – begrenset med kunnskap om 
forekomst.

Kjent som betydelig problem på sau andre steder i verden.

- FG sjekket over 10 000 saueprøver, de fleste i kombinertbesetninger med 
sau og geit – men også kontaktbesetninger. Med unntak av 2 klarte alle 
kombinertbesetningene også å sanere byllesjuke på sau.

- Malangen-prosjektet

- Balfjord værring

- «Valdrestilfellet»

- «Telemarkstilfellet»

- «Dovretilfellet»

- Nord- Fron

NSG (tillitsvalgte) «motarbeidet» Friskere geiters/Helsetjensten for geit sitt 
forsøk på å få Mattilsynet til å oppgradere byllesjuke til en B-sjukdom.

Lite satsing, og FG var sluttført i 2014.



Hva sier vi til nyutdannede veterinærer fra inn- og utland ?



Praktiserende veterinær på besøk i geitebesetninger –

Husk at dere står over for representanter 

for den friskeste geitepopulasjonen i verden, 

som det bør være en ære å tre inn i !

Det følger et betydelig ansvar med det 
– bidra til å holde posisjonen !



Smittevern – praktiserende veterinær på besøk i 
geitebesetninger - HTGs krav og forventninger

• ivareta gode hygieniske prinsipper ved bl.a. å:

– bruke smittesluse med overtrekkstøy og -sko i 

hver besetning

– skifte kanyler mellom hvert dyr ved injeksjoner

eller blodprøvetaking



Mye går «meget bedre» , men alltid 
noe å ta tak i !



http://geithelse.tine.no

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN !


