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Mattilsynet har utarbeidet nye retningslinjer for bekjempelse av paratuberkulose. Sjukdommen har
vært forvaltet ulikt for ulike dyrearter. Hos storfe er den håndtert nærmest som en A-sjukdom,
mens hos geit bare med restriksjoner og vaksinasjonstiltak. Nå er imidlertid sjukdomssituasjonen
hos geit sterkt bedret, og det er en reell mulighet til å kunne nå målsetningen om å gjøre Norge fritt
for paratuberkulose. Nye retningslinjer legger opp til en streng og forvaltningsmessig lik håndtering
for alle mottakelige dyrearter.

Målsetning
Frihet for paratuberkulose hos dyr i Norge.

Innledning
Bedre dyrehelse og dyrevelferd
Det er nå en reell mulighet til å oppnå målsetningen om å gjøre Norge fritt for sjukdommen
paratuberkulose. Siden 2001 er det satt inn store ressurser for å få bukt med de alvorlige kroniske
sjukdommene paratuberkulose, CAE og byllesjuke hos norske geiter. Arbeidet er gjennomført av
smittesaneringsprosjektet Friskere Geiter. Prosjektet, som er i sin sluttfase, har oppnådd svært
gode resultater. Arbeidet har bidratt til betydelige forbedringer for dyrevelferd og dyrehelse hos
geit. Den nye smittesituasjonen gjør det nå mulig å gjøre noen endringer i bekjempelsesstrategien
for paratuberkulose, og legge til rette for å oppnå målsetningen.
Om paratuberkulose
Paratuberkulose (Johne’s disease) er en kronisk tarminfeksjon hos drøvtyggere som forekommer
over hele verden. Sverige, Finland og Norge er tilnærmet fri for sjukdommen hos storfe, mens i
andre land i Europa har sjukdomsproblemene økt i omfang i de senere år. I Danmark oppgir
næringen en prevalens på 80 % av melkekubesetningene, jf. ref. 1. I Norge er paratuberkulose
sjelden hos sau, men sjukdommen har forekommet i en del geitebesetninger.
Paratuberkulose skyldes infeksjon med bakterien Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis
(MAP). Sjukdommen utvikles langsomt, og smittede dyr får symptomer først etter flere år i form av
avmagring, nedsatt produksjon og eventuelt diaré. Etterhvert magrer dyret kraftig av og dør.
Bakterien er meget motstandsdyktig. Den kan overleve i mer enn 1 år i gjødsel, og infiserte beiter
kan være smittefarlige i 2 år. Smitteoverføring skjer ved inntak av fôr og vann forurenset med
avføring som inneholder bakteriene. Smitte via infisert melk forekommer. Unge dyr er mest
mottakelige for smitte, spesielt i første levemåned.
Bakteriens rolle i forhold til Crohns sjukdom hos menneske er omdiskutert. Man kan ikke se bort
fra at bakterien kan ha et zoonotisk aspekt.
Paratuberkulosediagnostikken er komplisert, hovedsakelig på grunn av sjukdommens lange
inkubasjonstid. Det pågår imidlertid en utvikling mot forbedrede diagnostiske metoder, noe som vil
bidra til å lette en effektiv bekjempelse av sykdommen. Dyrking eller påvisning av bakterien med
PCR-metodikk fra avføringsprøver av levende dyr er den sikreste metoden. Dette er tidkrevende
og kostbare metoder.
Mattilsynet, Hovedkontoret,
Seksjon for landdyr og dyrehelsepersonell

For mer informasjon om paratuberkulose vises til Veterinærinstituttets faktaark:
http://www.vetinst.no/nor/Faktabank/Alle-faktaark/Paratuberkulose
Historikk i Norge
I Norge ble paratuberkulose (Johne’s disease) første gang diagnostisert hos storfe i 1907 og hos
geit i 1934. I første halvdel av 1900-tallet var paratuberkulose ganske vanlig hos storfe, mens den
siden opptrådte mer sporadisk. I geitepopulasjonen har imidlertid paratuberkulose forekommet
relativt vanlig i en del områder i noen fylker. Den er påvist i Rogaland, Hordaland, Sogn og
Fjordane, Møre og Romsdal, Buskerud og Telemark, og det har vært gjennomført vaksinering i
disse fylkene de siste 30-40 år. I en periode på -70-tallet ble det gjennomført vaksinering av kje i
hele Norge.
Hos storfe dukket det opp sporadiske tilfeller av paratuberkulose frem til 1979, men fra 1980 til
1997 ble sjukdommen ikke påvist. I 1997 ble det påvist smittede dyr i 4 ulike kjøttfebesetninger.
Alle tilfellene var knyttet til import av dyr. Etter 1997 er alle påviste tilfeller av paratuberkulose hos
storfe enten knyttet til import av dyr (7 besetninger) eller til kontakt med infiserte geiter (3
besetninger). Det siste tilfellet hos storfe var i 2010 i Veitastrond. Sjukdommen er også påvist hos
sau i enkelte besetninger med infiserte geiter eller storfe.
Bekjempelse – ulike forvaltning for ulike dyrearter
Sykdommen har vært forvaltet ulikt for ulike dyrearter, noe som ikke har vært optimalt. Det har
lenge vært tradisjon for å bekjempe sjukdommen hos storfe nærmest som en A-sjukdom, mens
man hos geit har håndtert smittede besetninger kun med restriksjoner på flytting av dyr og med
vaksinasjon for å holde smittepresset nede. Det har vært vanskelig å oppheve restriksjoner i
geitebesetninger pga sjukdommens natur og testproblematikk. Vaksinasjon av kjeene har vært
viktige og samtidig utfordrende tiltak i geitebesetningene.
Det har til i dag bare vært utarbeidet retningslinjer for bekjempelse av paratuberkulose hos storfe.

Situasjonen hos geit
Situasjonen hos geit er sterkt bedret. Det er fram til i dag gitt vel 90 millioner kroner over
jordbruksavtalen for å bekjempe paratuberkulose, CAE og byllesjuke. Smittesaneringsprosjektet
Friskere Geiter, som har gjennomført saneringsarbeidet, er nå i sin sluttfase. Friskere geiter har
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sanert ved snapping , men også ved full utslakting og innkjøp av nye dyr.


Alle melkegeitbesetningene er enten sanert eller er i ferd med å sanere.



225 av ammegeitbesetningene har sanert eller er i ferd med å sanere. Det er rundt 500
slike besetninger som ikke er med i prosjekt Friskere Geiter, og hvor smittestatus er ukjent.
De fleste av disse er svært små (5 dyr eller færre), og mange er hobbypregede.
Prøvetaking av disse vil være aktuelt i områder som har hatt et paratuberkuloseproblem.



Mange sauebesetninger som er kombinert med geit, er også prøvetatt.

Det er nå viktig å hindre at sanerte geitebesetninger smittes på nytt.

Hovedtrekk i nye retningslinjer


Flere mottagelige dyrearter er omfattet, slik som småfe og kameldyr.



Hovedregel blir å slakte ut og sanere besetninger med påvist paratuberkulose.



Bekjempelsesstrategi er utslakting, men det åpnes også for «snapping» hos geit, så lenge
besetningene som har kontrakt med smittesaneringsprosjektet Friskere Geiter følges opp
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Paratuberkulose smitter til vanlig ikke over morkake eller fosterhinner. Men når kjeet blir født, kan det bli smittet i løpet
av kort tid. For å unngå dette fanges kjeet før det når bakken eller gulvet, og fjernes umiddelbart fra fjøset. Dette kalles

«snapping».
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(fram t.o.m. 2018) 2. «Snapping» er svært ressurskrevende, og krever en betydelig lenger
periode med restriksjoner enn ved utslakting av hele flokken (restriksjoner i minimum tre år
etter slakting av foreldredyrene og gjennomført sanering). Utslakting vil være betydelig
mindre ressurskrevende for dyreeier.


Det blir et forbud mot vaksinasjon. De tidligere vaksinerte besetningene har en usikker
status, og vil være i kategorien «mistenkte besetninger». Disse må i en overgangsperiode
pålegges restriksjoner, og testes en tid etter at tidligere vaksinerte dyr er fjernet fra
besetningen.



Overvåkning og testing i restriksjonsperioden er viktige elementer i strategien.

Besetninger med restriksjoner
Besetninger med restriksjoner har minsket i de senere år. Oktober 2014 var 16 besetninger pålagt
restriksjoner, av disse var det to med sau og en med storfe. De fleste av geitebesetningene som i
dag er pålagt restriksjoner, er enten sanert eller under sanering. Med stor sannsynlighet vil
restriksjoner på de fleste småfebesetningene kunne oppheves uten å slakte ut dyrene etter nye
retningslinjer. Vi antar imidlertid at 5 -10 av de tidligere vaksinerte besetningene som avslutter
vaksinering uten å sanere kan få påvist paratuberkulose i løpet av noen år.
Storfebesetningen er under oppfølging i samsvar med dagens retningslinjer for storfe.

Overvåkingsprogram
Mattilsynets overvåkingsprogram for paratuberkulose ble innført for storfe i 1996, for lama i 2000,
for geiter i 2001 og for sau i 2002. Det legges opp til å inkludere restriksjonsbelagte besetninger og
risikobesetninger i overvåkningsprogrammet, som i en overgangsperiode vil bli utvidet noe.

Regelverksendringer
Det blir innført et forbud mot vaksinasjon mot paratuberkulose. I tillegg fjernes påbudet om
vaksinasjon av kje i besetninger med påvist smitte. Mattilsynet kan i begge tilfeller unntaksvis påby
vaksinering, der det vil være hensiktsmessig.
Bakgrunnen for forbudet mot vaksinering, i tillegg til at vaksinering gir diagnostiske problemer, er at
eventuell smitte i vaksinerte besetninger vil utgjøre en smittefare for sanerte besetninger og andre
ikke vaksinerte besetninger.
Når det gelder påbudet om vaksinasjon av kje i besetninger med påvist smitte, faller behovet for
dette bort. Geitebesetninger med påvist smitte vil bli slaktet ut. Det kan imidlertid være behov for
vaksinering av kje i spesielt smittebelastede områder, og Mattilsynet vil derfor ha mulighet til å gi
unntak fra forbudet.
Vurdering av om § 8, 1. ledd i bekjempelsesforskriften (overvåkingsprogrammene) bør utvides til å
omfatte også paratuberkulose hos småfe, og også en ev. videreføring av de spesielle krav mhp
paratuberkulose som stilles når det blir gitt dispensasjon for flytting av geiter over fylkesgrensa fra
tidligere vaksinerende fylker, vil bli vurdert i sammenheng med arbeidet med ny dyrehelseforskrift /
revidering av bekjempelsesforskriften.
Det foreligger en mulighet for å søke om tilleggsgarantier for paratuberkulose hos småfe. Dette kan
først vurderes, når målsetningen om frihet for paratuberkulose hos geit er oppnådd.
Retningslinjen for bekjempelse av paratuberkulose hos storfe av 24. november 1998 oppheves.

Kostnader
Det vil være nødvendig med noe økt innsats fra Mattilsynet de første årene for å kunne nå målet
om å utrydde paratuberkulose i Norge. Tine tar ansvar for utgifter for de besetninger som har
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Friskere geiter avvikles i 2014, men oppfølging av besetningene i prosjektet følges opp t.o.m. 2018 i regi av Tine.
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kontrakt med Friskere geiter prosjektet fram til og med år 2018. De ressursmessige utfordringene
forvaltningen vil få for å ta vare på disse gode resultatene, vil bli relativt moderate


OK-programmet: Dagens budsjett for overvåkningsprogrammet for paratuberkulose (storfe,
småfe og kamelider) er på kr. 2,5 mill. Det beregnes at OK-programmet for paratuberkulose
må økes med ca kr 4 - 500 000 pr år de første årene (analysekostnader pluss utgifter til
prøvetakingsutstyr og porto). Det blir lagt opp til at en del besetninger som blir pålagt
restriksjoner, skal følges opp videre som en del av den risikobaserte overvåkingen. Vi antar
at den totale ekstra kostnaden ikke vil overstige 1 million.



I tillegg vil ny bekjempelsesstrategi medføre noen økte kostnader for Mattilsynets innsats
beregnet til ca kr. 500 000 pr år de første årene. Men å avslutte vaksineringen innebærer
sparte kostnader. I 2012 utgjorde kostnader til vaksinering ca. 450 000 kr. Tidligere år har
dette beløpet vært betydelig høyere.



Økte kostnader for Statens Landbruksforvaltning kan beløpe seg på kr. 500 000 – 1 million
pr år de første årene. Når bekjempelsesstrategien endres, og offentlig vaksinering av kje
avsluttes, må det tas høyde for at noen geitebesetninger kan teste positivt. Disse vil da bli
slaktet ut etter nye retningslinjer. Erstatningssum ved utslakting av en geitebesetning med
25 dyr er grovt regnet til kr. 500 000. Hvis 5 – 10 besetninger skulle teste positivt i løpet av
de første årene, vil det utløse et samlet erstatningsbeløp på ca 2,5 – 5 mill. kr.

Samfunnsøkonomiske betraktninger
Frihet for paratuberkulose hos dyr i Norge vil utløse ulike effekter:
I.
Bedre dyrehelse og dyrevelferd
II.
Bedre økonomi for dyreeier pga bedre dyrehelse
III.
Sparte utgifter til bekjempelse
IV.
Ikke lenger behov for å vaksinere.
V.
Mindre sjukdom gir mindre antibiotikaforbruk og dermed mindre resistensproblematikk.
VI.
Ingen smittefokus innenlands, som kan spre smitte til andre dyr og besetninger.
VII.
Gunstig med tanke på det mulige zoonotiske aspektet
Frihet for paratuberkulose dokumentert ved et overvåkningsprogram gir mulighet til:
VIII.
å kunne isolere også småfe ved innførsel pga av frihet for paratuberkulose
IX.
å kunne dokumentere paratuberkulosestatus ved eksport av dyr og animalske produkter
X.
å søke om tilleggsgarantier for småfe, slik at det kan stilles testingskrav av dyr før innførsel
av levende småfe.
Ad I: Bedre dyrehelse og dyrevelferd
At ingen dyr er sjuke pga paratuberkulose gir bedre helse og velferd.
Ad II: Bedre økonomi for dyreeier
Fravær av sjukdom gir bedre dyrehelse og dyrevelferd, noe som også bidrar til bedre økonomi for
dyreeier. To artikler fra Husdyrforsøksmøtet 2009, jf. ref. 2, viser at den sanering som er foretatt av
geitebesetningene i regi av næringen for bl.a. paratuberkulose, har gitt økte produksjonsresultater.
Det konkluderes med at geiter i «snappe-sanerte» geitebesetninger melker betydelig mer og i flere
laktasjoner, og at også melkekvaliteten forbedres når geitehelsa bedres. I tillegg gir sjukdom hos
dyrene avbrekk i produksjon og genererer utgifter til veterinær og ev. medisiner.
Ad III: Sparte utgifter til bekjempelse
Offentlige kostnader i forbindelse med påvist sjukdom i de senere år, som pålegg av restriksjoner,
vaksinasjon, prøvetaking og analysering av prøver, har stort sett vært knyttet til geit. Tilfeller hos
storfe og sau er sjelden.
Å anslå hvor mye Norge sparer på ikke å ha paratuberkulose er vanskelig å tallfeste, og særlig
vanskelig er det da dette er en sjukdom som utvikler seg over flere år og i tillegg er vanskelig å
diagnostisere. Det er kjent at paratuberkulose er en utbredt og kostnadskrevende sjukdom i svært
mange land. Det har likevel ikke vært lett å finne vurderinger fra andre land som gir tall for hvor
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mye paratuberkulose koster samfunnet. Men, i en rapport fra Statens veterinärmedicinska anstalt,
SVA, fra 2012, "Hur mycket kostar sjukdomar för lantbrukets djur?", jf. ref. 3, sies det litt om
kostnader i forbindelse med paratuberkulose hos storfe. Her refereres bl.a. fra en amerikansk
studie fra 2009 at Johne’s disease i melkekubesetninger i gjennomsnitt forårsaker tap på 79 USD
per ku og år (549 SEK 2011). Melkeproduksjonen ble beregnet for å være 12-23 % lavere hos
smittede kyr enn hos kyr som ikke har MAP-infeksjon, og slaktevekten på kyr som ble sjaltet ut pga
paratuberkulose var ca 30 % mindre.
Olav Østerås, Fagspesialist i TINE og leder av Helsetjenesten for storfe, har utført en grov
kostnadsanalyse ved å benytte tallgrunnlag fra danske undersøkelser. Han har kommet fram til at
kostnaden pga. paratuberkulose hos melkeku i Danmark i 2008 var i størrelsesorden fra 285 til 335
mill DKK. Østerås har også sammenlignet med norske forhold og sier at: «Vi antar at den norske
storfepopulasjonen på 240.000 kyr er fri for paratuberkulose. Derfor er kostnaden på
paratuberkulose i Norge tilnærmet null, bortsett fra de kontrolltiltak som til en hver tid settes i verk.
Dersom vi sier at den norske storfepopulasjonen hadde hatt samme infeksjonsgrad som i Danmark
så ville den norske kostnaden være av størrelsesorden 135 mill til 160 mill NOK. I tillegg kommer
verdien av mindre sjukdom og mindre bruk av antibiotika som måtte tilskrives paratuberkulose.»
Østerås sammenligner dette med årlig tap som følge av mastitt i Norge: «estimert til 160 millioner
NOK i 2013 og 384 millioner i 1991», og konkluderer med at: «Vi snakker altså om et potensiale til
å være en av de mest kostbare sjukdommer innen melkeproduksjonen på linje med mastitt».
Østerås utdyper dette og gir bakgrunn for tallene i vedlagte dokument «Notat PT
kostnadsberegning Olav Østerås».
At overvåkning er viktig for å kontrollere og bekjempe sjukdommer og at overvåkning er
kostnadsbesparende for samfunnet fremgår av «Dyrehelserapporten» av 2008. Rapporten har i
kapittelet om samfunnsøkonomisk analyse (kapittel 7), tatt for seg som et av to tiltak: «de
nasjonale overvåkingsprogrammer». I dette kapittelet nevnes bl.a. paratuberkulose og BVD hos
storfe, og mædi hos småfe. Beregninger her viser at det kan være betydelige beløp å spare ved å
overvåke bl.a. for disse sjukdommene. Jf. ref. 4.
Ad IV: Ikke lenger behov for å vaksinere
Paratuberkulose har vært et problem hos geit i fylkene Møre- og Romsdal, Hordaland, Sogn og
Fjordane, Rogaland, Buskerud, og Telemark. Vaksinering har vært et godt og nødvendig offentlig
tiltak i disse områdene for å holde sjukdommen under kontroll.
Forbud mot vaksinasjon vil i tillegg til sparte utgifter for det offentlige, forenkle diagnostikk og
hindre skjult smittestoff i populasjonen. I tillegg bedres dyrevelferden, da vaksinasjon kan gi
smertefulle prosesser på injeksjonsstedet. Prosessene gir i tillegg dårligere kjøttkvalitet på
injeksjonsstedet, noe som gir delkassasjon.
Ad V: Mindre sjukdom - mindre antibiotikaforbruk og dermed mindre resistensproblematikk
I en besetning som smittes med paratuberkulose, men smitten ikke er kjent ennå, kan sjuke dyr bli
behandlet med antibiotika, fordi man feiltolker symptomene som tegn på infeksjon som kan
behandles med antibiotika. Sekundærinfeksjoner kan også forårsake bruk av antibiotika i en slik
besetning. Dette kan over tid øke risiko for utvikling av resistente bakterier. Resistente bakterier
kan spre seg til andre dyr og besetninger ved omsetning av livdyr, med utstyr og folk.
Ad VIII: Isolasjonsgrunnlag ved innførsel av dyr
Paratuberkulose er en sentral sjukdom i forbindelse med Norges mulighet til å isolere storfe og
lamadyr ved innførsel. Overvåkningsprogrammet for paratuberkulose gir Norge anledning til å stille
krav om 6 måneders isolasjon etter innførsel av storfe og lamadyr (og inntil de innførte dyrene er
minst 2,5 år). Sjukdommen er dermed spesielt viktig for å hindre innslep av uønsket smitte fra
andre land for disse dyreartene. I dag er det forskriftsfestet overvåkning av paratuberkulose hos
storfe og lamadyr, men ikke hos småfe. For småfe er det mædi og skrapesjuke som gir grunnlag
for isolasjon. Men det å utrydde paratuberkulose også hos småfe, vil gi grunnlag for å kunne utvide
bestemmelsen i bekjempelsesforskriften § 11, med tillegg for paratuberkulose hos småfe. Dette
kan være av interesse, da flere land har minst like god status som Norge for sjukdommene mædi
og skrapesjuke.
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Ad IX: Eksport
Ved eksport av ost har mottakerland stilt krav om paratuberkulosestatus. Det vil være et fortrinn
mhp eksport å være fri for sjukdommen.
Ad X: Mulighet til å søke om tilleggsgarantier
Småfe: Det kan søkes om tilleggsgarantier, jf. handelsdirektivet for småfe, jf. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991L0068:20080903:EN:PDF ),
Vedlegg B, liste III. Hittil har en søknad om eventuelle tilleggsgarantier ikke vært aktuelt. Det er nå
en ny situasjon, slik at en søknad om tilleggsgaranti etter hvert kan vurderes. En tilleggsgaranti vil
bidra til vern mot smitte ved innførsel av småfe
Storfe: Det er ikke lenger mulig å søke om tilleggsgarantier for paratuberkulose hos storfe

Alternative bekjempelsesmetoder
Paratuberkulose kan håndteres både på besetnings- og populasjonsnivå, med ulike grader av
tiltak. Disse kan deles i tiltak som kun begrenser konsekvensene av smitten og tiltak som utrydder
smittestoffet fra besetningen. I vedlegget om «Alternative bekjempelsesmetoder» beskrives
fordeler og ulemper med de ulike metodene.

Konklusjon bekjempelsesmetode
I en situasjon der Norge er fri for kjent smitte med paratuberkulose, bør smitten i en nyoppdaget
besetning nedkjempes så raskt og effektivt som mulig, med minst mulig fare for spredning av
smitte innen besetningen og til populasjonen for øvrig. Nedslakting av alle dyr i en positiv
besetning er den sikreste og raskeste måten å utrydde smittestoffet. Selv om tiltaket vil medføre en
del umiddelbare kostnader og erstatningsutbetalinger til enkeltbesetninger, antas det at tiltak med
lavere sikkerhet for utrydding av smittestoffet vil medføre større kostnader i et lengre
tidsperspektiv.
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