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Bakgrunn 

Bakterieinfeksjoner på slaktekylling utgjør en vesentlig andel av tapsårsakene i 

kyllingproduksjonen.  Bakterien Enterococcus hirae er en av bakteriene som 

påvises relativt hyppig, men betydningen av denne bakterieinfeksjonen er mindre 

kjent og beskrevet enn for eksempel E.coli-infeksjoner og S.aureus-infeksjoner. I 

Norge ble man klar over denne bakterien som en relativt hyppig forekommende 

infeksjonsårsak for om lag 10 år siden. Forekomsten ser ut til å være betydelig og 

variere noe over tid. Det har tidligere ikke vært gjort systematiske undersøkelser 

av forekomsten eller risikofaktorer for infeksjoner med E. hirae. I 2009 så det ut 

til at forekomsten av E.hirae-infeksjoner tiltok noe, med relativt hyppige 

påvisninger både i Rogaland og Trøndelag.   

 

Mål  

Prosjektet skal være svært praktisk rettet og kompetansebyggende. Videre er det et 

mål at resultater og materiale fra arbeidet skal kunne danne grunnlag for 

vitenskapelige arbeider. 

 

Målet med prosjektet er å få en oppdatert oversikt over vanlig forekommende 

dødelighetsårsaker på slaktekylling, og videreutvikle fjørfehelsekompetansen i 

Rogaland både i felt og på Veterinærinstituttet. 

 

Videre er det et mål å kartlegge forekomst av E.hirae-infeksjoner hos slaktekylling 

i Rogaland samt risikofaktorer for E.hirae-infeksjoner og antimikrobielt 

resistensmønster for bakterien.  

 

Deltakere i prosjektet 

 

Nortura:  

Astrid Berg: prosjektledelse og feltarbeid, oppfølging av produsenter og uttak av 

blodprøver ved slakting. Feltundersøkelser og –obduksjoner. Reidun T. 

Kristiansen og Atle Løvland bistår faglig og praktisk. 

 



Veterinærinstituttet: 

Veterinærinstituttet, Sandnes: Obduksjoner, mikrobiologi.  

Seksjon for husdyrhelse og velferd v/ Bruce David: Koordinering av 

Veterinærinstituttets arbeid, faglig veiledning. 

Seksjon for epidemiologi v/Chiek Er: Epidemiologiske analyser 

Seksjon for bakteriologi v/ Marianne Sunde: resistensbestemmelse 

Seksjon for patologi v/Magne Kaldhusdal: Ressursperson, patologi 

Seksjon for virologi og serologi v/Inger Lise Larsen: Analyse av blodprøver for 

antistoffer mot infeksiøst bursitt-virus (IBDV) og smittsom kyllinganemi-virus 

(CIAV). 

 

Materiale og metoder 

Prosjektet startet opp november 2009. 

 

Feltarbeid 

Kriteriet for Kasus-flokk mistenkt E.hirae-infeksjon: samla dødelighet i 2. og 3. 

leveuke på >1,5%. 

Produsenter som har flokker hvor denne dødeligheten overstiges kontakter 

Norturas veterinær. Mellom 21 og 26 dagers alder gjøres det en innledende 

undersøkelse i besetningen, samt tas ut 10 typiske selvdøde kyllinger til obduksjon 

og oppfølgende prøvetaking ved Veterinærinstituttet, Sandnes.  

 

I tillegg tas det ut samme antall selvdøde dyr fra 10 flokker med samla dødelighet i 

2. og 3. leveuke på > 1,0% 

 

Obduksjoner 

Veterinærinstituttet, Sandnes obduserer innkomne dyr med tanke på å stille en 

flokkdiagnose. Flokkdiagnoser baserer seg på felles enkeltdyrdiagnoser på minst 4 

av 10 innsendte individer. Både E. hirae-infeksjoner og andre flokkdiagnoser 

registreres. 

 

 

Mikrobiologi 

Veterinærinstituttett gjør vanlig mikrobiologi, som ved rutinediagnostikk. Isolat fra 

flokker med påvist E.hirae blir tatt vare på til evt. senere bruk, både der dette er 

fra tilfeller med E.hirae-infeksjon som enkeltdyrdiagnose og flokkdiagnose. Det 

tas vare på minst ett isolat per flokk. 

 

Resistensundersøkelser 

Isolater av E.hirae undersøkes for resistens mot 10 ulike antibakterielle midler.   

 

 



Blodprøver  

Fra alle flokker med verifisert E.hirae-infeksjon og de 10 kontrollflokkene tas det 

ut 15 blodprøver ved slakting. Prøvene analyseres for antisoffer mot 

immunosuppressive virus: smittsom kyllinganemi-virus og infeksiøs bursitt-virus. 

 

Epidemiologisk undersøkelse, kasus-kontroll studie 

For hver kasus-flokk velges det ut en kontrollflokk med normal dødelighetsprofil. 

Det er utarbeidet et spørreskjema i samarbeid mellom Veterinærinstituttet og 

Nortura. Dette sammen med eksisterende data fra Nortura sin effektivitetskontroll 

og opplysninger fra rugeri utgjør datagrunnlaget i kasus-kontroll-studien. Nortura 

står for gjennomføring av selve spørringen, Veterinærinstituttet for behandlingen 

av data. 

 

Rapportering 

Resultater fra undersøkelsene skal publiseres i Norsk Veterinærtidsskrift og 

tidsskriftet Fjørfe.  

 

Finansiering 

Prosjektet er et samarbeid mellom Nortura og Veterinærinstituttet. Det er finansiert 

av Nortura, Veterinærinstituttet og av midler fra Fondet for omsetningsavgift som 

Omsetningsrådet bevilger til faglige tiltak rettet mot produksjon av egg, rødt og 

hvitt kjøtt. Animalia forvalter midlene fra Omsetningsrådet. 

Prosjektene som støttes økonomisk er som regel forskningsrelaterte, men kan også 

ha et rent utviklingspreg. Det viktigste er imidlertid at prosjektene skal bidra til 

kvalitetsproduksjon av norske landbruksråvarer som igjen skal styrke bondens 

økonomi. I tillegg til et fond for rødt kjøtt er det separate fond for fjørfeprodukter, 

ett for egg og ett for fjørfekjøtt. Fra fondene for egg og fjørfekjøtt er det stort sett 

bevilget penger til prosjekter innenfor områdene dyrehelse, dyrevelferd, 

mattrygghet og effektiv fjørfeproduksjon. 

 

 


