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Innledning 
Campylobacter spp. (Campylobacter) er utbredt i naturen, der hovedreservoaret er 
tarmkanalen hos dyr og fugler. Bakterien forårsaker akutt diaré hos menneske og 
er den vanligste bakterielle årsak til slik sykdom både i Norge og andre 
industriland, der antall campylobacteriosetilfeller har økt dramatisk i løpet av det 
siste tiåret (Friedman et al, 2000). Både norske og internasjonale studier 
identifiserer konsum av kyllingkjøtt som en risikofaktor for sykdommen 
(Kapperud et al., 2003). Dette kan ha en sammenheng med slakteprosessen, der 
det hos fjørfe i motsetning til annet slakt skjer en betydelig overføring av 
tarmbakterier til kjøttet. Den mest effektive måten å minske forekomst av 
fjørfekjøtt infisert med Campylobacter er å redusere antall positive flokker. Kasus 
kontroll undersøkelser har funnet at manglende hygieniske barrierer og forurenset 
drikkevann er risikofaktorer for at slaktekylling skal infiseres med 
Campylobacter, men mer kunnskap om smitteveiene er nødvendig for å redusere 
antall infiserte flokker (Kapperud et al, 1993; Newell & Fearnley, 2003, Sahin et 
al, 2002). 
 
Vi ønsket å registrere klonmønster til Campylobacter i utemiljø, fra kyllinghus og 
kylling på fire utvalgte slaktekyllinggårder, beskrive smitteveier for bakterien til 
slaktekylling og foreslå tiltak for å hindre smitte. 
 
Material og Metode 
Fra mai til september 2004 ble det tatt ut prøver fra utemiljø hos fire 
slaktekyllingprodusenter i Hedmark. I tillegg ble det under ett kyllinginnsett i juli 
tatt prøver fra kyllinghus og kylling. På gård C ble også et innsett i juni prøvetatt. 
Fra utemiljø ble det tatt prøver fra jord, stillestående vann, miljø generelt, fugle-, 
hunde- og hesteavføring, brønn- og bekkevann til bruk i kyllinghus, traktorhjul og 
sko til folk på gården. Fra kyllinghus ble det tatt prøver fra ren og skitten del av 
forrom, håndtak, brytere, luft, drikkekar, fôringsautomater og insekter. Det ble tatt 
30 ferske blindtarmsuttømminger fra kyllingene. Etter slakt ble 30 blindtarmer fra 
hver flokk undersøkt. Prøvestedene var utvalgt på bakgrunn av eksisterende 
kunnskap (Newell & Fearnley, 2003; Kapperud et al, 1993). Fra hver gård ble 
prøvene tatt i løpet av to timer, kjølt ned og analysert innen 12 timer. Hver gård 
ble besøkt ni ganger og totalt ble det tatt ut 529 prøver (tabell 1). Prøvene ble 
analysert for Campylobacter (Anon, 2002). DNA ble sammenlignet ved hjelp av 
fingeravtrykksmetoden AFLP (Lindstedt et al, 2000). Klonmønstrene ble 



analysert og slektskap beregnet ved hjelp av dataprogrammet GelCompar II 
(Applied Maths, Kortrijk, Belgium). 
 
Tabell 1. Oversikt over det innsamlete materialet. 

Prøvetyper GårdA GårdB GårdC GårdD Alle 
Prøver fra utemiljø 119 72 85 89 365 
Prøver fra kyllinghusmiljø 20 20 32 21 93 
Prøver fra kylling 15 16 25 15 71 
Totalt antall prøver 154 108 142 125 529 

 
Resultat og diskusjon 
Variasjonen i ukentlig forekomst av Campylobacter i utemiljø var ikke signifikant 
på 95% nivå. En tendens kan likevel beskrives med få positive prøver i mai og 
den høyeste frekvensen Campylobacter positive prøver i juli (figur 1).  
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Figur 1. Antall Campylobacter-positive prøver av ulik type fordel på uttakstidspunkt.  
 
Prøvene fra utemiljø inneholdt Campylobacter i varierende grad. Høyest 
forekomst ble funnet i bekkevann (100%), vann fra kran i kyllinghuset (35%), 
fugle- (44%) og hundeavføring (53%) og utemiljø generelt (26%). Bakterien ble 
sporadisk påvist på sko (6%) og på traktorhjul (6%) og ikke i hesteavføring. 
Prøver fra kyllinghus inneholdt Campylobacter kun i den perioden bakterien også 
ble funnet hos kyllingene. Forekomst av Campylobacter i miljøet på de fire 
gårdene varierte fra 11 – 30% (tabell 2). 
 
Kyllingene på gård A, C og D ble infisert med Campylobacter henholdsvis før 
levedag 16, 29 og 23 (figur 2).  
Tabell 2. Frekvens av Campylobacter-positive prøver. 



Prøvetyper GårdA GårdB GårdC GårdD Alle 
Prøver fra utemiljø 30 % 11 % 11 % 20 % 19 % 
Prøver fra kyllinghusmiljø 35 % 0 % 9 % 38 % 19 % 
Prøver fra kylling 53 % 0 % 24 % 40 % 28 % 
Alle prøver 33 % 7 % 13 % 26 % 21 % 

 
Fra kyllingene ble det funnet ni ulike Campylobacter kloner, syv fra gård A, to fra 
gård C og et fra gård D. Et klon ble funnet i kylling både fra gård A og C. Totalt 
ble det funnet over 60 Campylobacter kloner. Størst diversitet var det på gård A, 
hvor det blant annet ble funnet 21 Campylobacter kloner fra bekkevann. Minst 
diversitet var det på gård B, med åtte ulike kloner. 
 

                                                                  

GÅRD A     
  

GÅRD B   
  

GÅRD C     
  

GÅRD D   
  

  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 
Uinfisert Campylobacterinfeksjon Levetid (dager) 

Figur 2. Antall dager fra klekking til kyllingflokken er infisert med Campylobacter spp.  
 
På gård A ble tre av de syv Campylobacter klonene fra kylling samtidig funnet i 
miljøet i kyllinghuset, men ikke på forhånd. Dette kan enten bety at infisert 
kyllingavføring har forårsaket smitte av miljøet i kyllinghuset, at det er en felles 
smittekilde eller at miljøet i kyllinghuset har smittet kyllingen. Tre av klonene fra 
kylling ble også funnet i henholdsvis stillestående vann, sko og generelt utemiljø 
fem uker før de ble påvist i kylling. To av seks kloner funnet i hundeavføring ble 
samtidig påvist hos kyllingene. Seks av klonene fra forskjellige utemiljøprøver, 
deriblant hundeavføring og bekkevann var til stede i perioder på inntil seks uker. 
Dette viser at Campylobacter fra utemiljø og bekkevann kan være årsak til 
Campylobacter infeksjon hos kylling. Det er imidlertid vanskelig å fastslå om det 
er bekkevannet, fugl eller hund som bringer smitten til kyllingene. 
 
De totalt åtte isolatene av Campylobacter fra gård B tilhørte alle ulike kloner. Fra 
gård C ble de to Campylobacter klonene fra kylling ikke funnet i prøver fra 
utemiljø, bare i kyllinghusprøver uttatt samtidig. Åtte av de ni Campylobacter 
isolatene fra utemiljø kom fra hunde- og fugleavføring, fordelt på syv ulike 
kloner. Campylobacter klonen funnet hos kylling på gård D ble samtidig funnet i 
kyllinghusmiljø, brønnvann og miljø på gårdsplass. Hvorvidt gårdsplassen ble 
infisert av kylling eller omvendt er vanskelig å si. Brønnvann kan være 



smittekilde for kyllingen, men kan også være infisert fra en felles kilde. De fem 
positive prøvene av brønnvann inneholdt ulike Campylobacter kloner. Totalt ble 
det av 15 Campylobacter isolater fra utemiljø funnet 13 ulike kloner. Foruten 
brønnvannet kom disse fra fugleavføring, miljø, grus og stillestående vann på 
gårdsplassen. 
 
Konklusjon 
Det er en konstant tilstedeværelse og stor diversitet av Campylobacter i 
drikkevannet til kyllingen på gård A og D. Dette tyder på at drikkevann kan være 
en svært viktig smittekilde. Vannrensing, desinfeksjon og vedlikehold av 
renseanlegg er viktig for å hindre smitte. Campylobacter er konstant til stede i 
utemiljø på alle gårdene, der samme klon gjenfinnes over tid. Dette viser at 
utemiljø også utgjør et betydelig smittepress overfor kyllingen. Gode hygieniske 
barrierer mellom utemiljø og kyllinghus er avgjørende for å hindre smitte utenfra.  
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