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For å øke bevisstheten omkring zoonoser har Norsk zoonosesenter ved 
Veterinærinstituttet laget en 32 siders brosjyre i lommeformat, for dyreeiere og 
andre interesserte. 
 
Brosjyren gir konkrete råd om hvordan man forebygger zoonoser generelt, samt 
hvordan de enkelte sykdommene kan forebygges. Målgruppen for brosjyren er 
"folk flest", men den gir også lettilgjengelig og kortfattet informasjon for 
fagpersoner. 
 
Innledning 
Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. Sykdommene 
forårsakes av ulike typer smittestoff som virus, bakterier, sopp, parasitter og 
prioner. 
 
Overføring av smittestoffer fra dyr til mennesker kan skje på ulike måter. 
Overføring ved direkte kontakt med smittebærende dyr forekommer. Mer vanlig 
er smitte gjennom maten vi spiser, spesielt via mat som kommer fra dyr (kjøtt, egg 
og melkeprodukter), men også via vann og frukt/grønnsaker som har blitt 
forurenset av smittestoff fra gjødsel eller kloakk. Indirekte smitte kan også foregå 
via en såkalt vektor – for eksempel blodsugere som flått og mygg. Vektoren kan 
få i seg smittestoffet fra dyr, og videreføre det til andre dyr og mennesker. 
 
Mange av zoonosene fører ikke til sykdom hos de smittede dyrene, men disse kan 
likevel fungere som friske bærere av smittestoffene. 
 
Forekomsten av zoonoser avhenger av mange ulike faktorer som klima, 
landskapstype, villfauna, landbruk, industriell utvikling, bosettingsmønster, 
dyrehold, kostvaner, hygieniske forhold, internasjonal handel og turisme. 
Zoonosene bekjempes først og fremst ved å bryte smittekjeder, helst så tidlig på 
veien fra "jord - til - bord" som mulig. I en kretsløps-sammenheng må vi ta hensyn 
til dette når for eksempel husdyrgjødsel tilbakeføres til åkrene, som næring for 
vekster som nyttes til mat og fôr. 
 



I Norge har flere zoonoser blitt bekjempet gjennom omfattende innsats fra 
myndigheter, husdyrholdere og industri, samt ved bevisstgjøring av forbruker.  
  
De fleste sykdommene er aktuelle for norske forhold, men også noen sykdommer 
som dyr og mennesker kan smittes av i utlandet er tatt med:  
 
Bakteriesykdommer: 
Campylobacteriose 
Salmonellose 
Yersiniose 
EHEC - infeksjon 
Listeriose 
Brucellose  
Tuberkulose/Storfetuberkulose 
Tularemi (harepest) 
Ornitose (papegøyesyke) 
Leptospirose 
 
Virussykdommer: 
Rabies 
Musepest (Nephropatia epidemica) 
  
Vektorbårne sykdommer: 
Borreliose 
Anaplasmose 
Skogflåttencefalit 
Vest-Nil virus 
Leishmaniose 
 
Parasittære sykdommer: 
Ekinokokkose (dvergbendelorm) 
Trikinose 
Toksoplasmose 
Cheyletiella (pelsmidd) 
Vannbårne parasitter (Giardia og Cryptosporidium) 
 
Soppsykdommer: 
Ringorm 
 
Prionsykdommer: 
BSE (kugalskap)/vCJS 
 



For mange zoonoser er det meldeplikt, det vil si at funn av smittestoffet hos 
mennesker, hos dyr, i fôr eller i mat skal meldes til myndighetene.  
 
Ved mistanke om zoonoser hos mennesker eller dyr bør man kontakte lege eller 
veterinær for prøvetaking, behandling og eventuelt smittesporing og rapportering. 
Rundt 5000 sykdomstilfeller som skyldes zoonoser rapporteres hos mennesker i 
Norge hvert år. Det reelle tallet er sannsynligvis betydelig høyere. 
 
Brosjyren er gratis, og kan bestilles hos Norsk zoonosesenter, ved 
Veterinærinstituttet, via e-post: zoonose@vetinst.no, på faks 23 21 64 85, eller på 
telefon 23 21 64 83. Brosjyren kan også lastes ned som pdf-fil fra 
www.zoonose.no 
 


