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Innledning 
Smittsom grisehoste forårsakes av bakterien Mycoplasma hyopneumoniae og 
regnes internasjonalt som den mest tapsbringende lidelsen i moderne 
slaktegrisproduksjon (Ross 1999). Lidelsen karakteriseres ved hoste, pustebesvær, 
redusert tilvekst og økt fôrforbruk hos griser i perioden fra avvenning og fram til 
slakt. I nysmitta besetninger og i samspill med andre bakterier eller ugunstige 
forhold ved drift og miljø kan det oppstå alvorlige utbrudd av lungebetennelse 
med dødsfall.  På slaktetidspunktet påvises det karakteristiske fortetninger i 
lungene hos 20 – 80 % av slaktegrisene fra infiserte besetninger (Lium og Falk 
1991).  
 
Smitten spres først og fremst ved omsetning av griser fra infiserte besetninger, 
men den kan også spres med luft over flere hundre meter. Besetninger kan 
dessuten smittes i forbindelse med opplasting til dyretransporter som har griser fra 
smittede besetninger.  
 
Svinenæringen har siden en startet de første testingene for M. hyopneumoniae i 
avlsbesetninger i 1994, hatt en langsiktig strategi for kartlegging og bekjempelse 
av smittsom grisehoste. Serologiske undersøkelser av et utvalg svinebesetninger 
indikerte at ca 15 % av besetningene med purker var smittet med M. 
hyopneumoniae (Brun et al. 2000, Kjelvik og Avdem 2000). Det ble innført krav 
om frihet for smittsom grisehoste i foredlings- og formeringsbesetningene fra 
henholdsvis 1997 og 1998. I 1999 startet arbeidet med systematisk bekjempelse 
av lidelsen i utvalgte regioner, og i 2001 ble det vedtatt en handlingsplan for 
utryddelse av smittsom grisehoste i alle norske besetninger. Det finnes sikre 
metoder for å utrydde smitten i infiserte besetninger (Lium et al. 1994).  
 
Målsettingen er at alle norske svinebesetninger skal være fri for smittsom 
grisehoste innen utgangen av 2005. Utryddelse av smittsom grisehoste vil 
resultere i mindre sjukdom hos slaktegrisene og derved bedre dyrevelferd, bedre 
produktkvalitet og bedre økonomi i slaktegrisproduksjonen 
 
 



 
Materiale og metoder 
Organisering og finansiering 
Bekjempelsen av smittsom grisehoste har vært styrt gjennom vedtak fattet i 
Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for svin. Arbeidet er gjennomført som et 
samarbeidsprosjekt mellom private slakterier, samvirkeslakteriene og Norsvin.  
Helsetjenesten for svin har vært koordinator og ansvarlig for den praktiske 
gjennomføringen av prosjektet. 
 
Kostnadene ved testingen har dels vært dekket av den enkelte produsent, dels ved 
midler fra Omsetningsrådet og dels ved bevilgninger fra de involverte slakteriene 
og Norsvin. Innledningsvis ble en del av analysekostnadene dekket av 
Veterinærinstituttet. 
 
Prøvetaking 
Innledningsvis har det fra hver besetning vært tatt blod- eller råmelksprøver fra 
minimum 20 purker. I besetninger med færre enn 20 purker har alle purker blitt 
testet. I de fleste besetninger er det gjort oppfølgende testinger for å dokumentere 
besetningens status. 
 
Laboratorieundersøkelser 
Prøvene er undersøkt for forekomst av antistoffer mot M. hyopneumoniae ved en 
monoklonal, blokkerende ELISA (DAKO®, Danmark) (Sørensen et al. 1993). 
Analysene er utført ved Seksjon for virologi og serologi, Veterinærinstituttet. 
 
Tolkning av analyseresultatene 
En besetning får status som fri for smittsomgrisehoste hvis alle prøvene er testet 
negative for antistoffer mot M. hyopneumoniae. Hvis minst 3 av 20 prøver er 
positive, får besetningen status som infisert med smittsom grisehoste. Ved 1 eller 
2 positive av 20 prøver blir det tatt minst 10 nye prøver før besetningen får 
endelig status. 
 
Tiltak i smitta besetninger   
Besetninger som testes positive blir kontaktet med sikte på å utarbeide plan for 
utryddelse av smitten. I besetninger med smågrisproduksjon må saneringen 
planlegges meget nøye og i god tid for å redusere produksjonstapet mest mulig. 
Dette er særlig viktig i besetninger med kombinert smågris- og 
slaktegrisproduksjon. 
 
I saneringsperioden som varer i 14 dager medisineres grisene med et egnet 
antibiotikum (Tiamutin®) (Lium et al. 1994). Under medisineringen skal 



besetningen bestå kun av griser som er over 10 måneder gamle. Det innebærer at 
det bør være minst 4, helst 6, ukers opphold i grisingen, og at alle griser som er 
yngre enn 10 måneder må selges eller plasseres i midlertidige lokaler utenom 
gården.  Slaktegrisbesetninger saneres ved tømming, vask og desinfeksjon og 
innkjøp av griser fra besetninger som er dokumentert fri for smittsom grisehoste. 
Sanerte besetninger testes på nytt tidligst når de første grisene som er født etter 
saneringen kommer til slakt. 
 
Resultater 
Tabell 1 summerer opp status for bekjempelsen av smittsom grisehoste i ulike 
regioner per desember 2004. Med unntak villsvinbesetninger og enkelte 
besetninger med kun ei eller noen få purker, er alle besetninger med purker (2 275 
besetninger) nå testet, og på landsbasis har 228 besetninger (10 %) testet positivt 
for antistoffer mot M. hyopneumoniae. Av disse har 196 besetninger gjennomført 
sanering. Det er fortsatt 32 besetninger (1,5 %) med status som infiserte med 
smittsom grisehoste. En del av de sanerte besetningene har ennå ikke dokumentert 
at saneringen har vært vellykket. 
 
Tabell 1.Status for bekjempelse av smittsom grisehoste i ulike regioner per desember 2004. 

Antall besetninger Region 
Testet Testet 

positiv 
Positiv per 
1. des 04 

Nord-Norge 149 7 0 
Trøndelag 472 43 6 
Vestlandet 227 5 0 
Rogaland  501 107 16 
Agder, Buskerud, Vestfold, Telemark 232 11 0 
Hedmark, Oppland  421 39 9 
Østfold, Akershus 273 16 1 
Totalt 2275 228 32 

 
 
Andelen positive besetninger har variert fra 4 % på Vestlandet til 21 % i 
Rogaland. Per desember har følgende fylker status som fri for smittsom 
grisehoste: Finnmark, Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, 
Hordaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Akershus. 
Det er kun 1 positiv besetning i hvert av fylkene Sør-Trøndelag og Østfold. Det er 
flest positive besetninger i Rogaland (n=16), Nord Trøndelag (n=5), Hedmark 
(n=5) og Oppland (n=4). 
 
 



Diskusjon 
Smågrisproduserende besetninger som ikke er dokumentert fri for smittsom 
grisehoste får i dag lavere pris for smågrisen enn besetninger som er fri. Både 
private slakterier (i regi av Kjøttbransjens Landsforbund) og Gilde Norsk Kjøtt 
har gjort vedtak om at det fra 1. januar 2006 skal innføres trekk på anslagsvis 100 
kr per slaktegris fra besetninger som ikke er dokumentert fri for smittsom 
grisehoste. Årsaken til at det innføres slike trekk er at infiserte besetninger kan 
spre smitte til nabobesetninger og derved påføre andre produsenter unødige 
produksjonstap. Dessuten påfører de fellesskapet kostnader og merarbeid i 
forbindelse med transport av livdyr og slaktegriser og kostnader ved testing for å 
dokumentere frihet for bakterien i livdyrselgende besetninger.  
 
Ut fra status ved årsskiftet 2004/2005 anses det realistisk å kunne nå målet om å 
utrydde smittsom grisehoste i alle de resterende besetningene i løpet av 2005. Det 
innebærer at vi er nær ved å nå en svært viktig milepæl for norsk svineproduksjon. 
Sammen med Finland og Sveits er Norge det eneste landet i verden som per i dag 
har en realistisk mulighet til å utrydde denne lidelsen. 
 
Frihet for smittsom grisehoste vil, nøkternt regnet, årlig spare norsk 
svineproduksjon for et produksjonstap på anslagsvis 6 – 10 millioner kroner.   
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