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Innledning 

Campylobacter er den vanligst forekommende bakterielle årsak til tarmsykdom 

hos mennesker i Norge, i 2009 var det 2850 rapporterte tilfeller. Omtrent 

halvparten av tilfellene er smittet i Norge. 

 

I 2001 ble det etablert en handlingsplan mot Campylobacter i slaktekylling med 

hovedformål å redusere eventuell eksponering i befolkningen for Campylobacter 

via norsk slaktekylling. Handlingsplanen er en samhandling mellom en rekke 

aktører på veien fra ”jord-til-bord” – tilsynsmyndigheter, forvaltningsstøtte-

institusjoner og næringen.  

 

Animalia forvalter økonomiske midler fra Fondet for omsetningsavgift som 

Omsetningsrådet, med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av 

jordbruksvaror § 11, bevilger til faglige tiltak rettet mot produksjonen av egg, rødt 

og hvitt kjøtt. 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. Handlingsplanen mot 

Campylobacter spp. hos slaktekylling er et av prosjektene som støttes. 

 

Handlingsplanen 

Handlingsplanen har endret seg flere ganger etter etableringen i 2001, og 

endringene er basert på kunnskap og erfaringer som resultatene har gitt. 

Handlingsplanen består av et overvåkingsprogram for slaktekyllingflokker. I 

tillegg har det noen år vært gjennomført undersøkelser av produkter. Det er også 

fokus på de besetninger som leverer positive flokker. 

 

Alle slaktekyllingflokker som skal slaktes før de er 50 dager gamle, skal prøvetas. 

Fra og med 2009 har dette vært begrenset til sommerhalvåret (mai-oktober). 

Prøvene tas ut av eier maksimalt fire dager før slakt. Prøvene sendes 

Veterinærinstituttet i Trondheim som undersøker for forekomst av Campylobacter 

ved hjelp av en PCR-metode. Laboratoriet informerer Mattilsynet og slakteriet om 



resultatet slik at man vet om den aktuelle flokken er positiv eller negativ før den 

ankommer slakteriet.  

 

En flokk som er funnet positiv ved undersøkelse på denne besetningsprøven skal 

varmebehandles eller fryses (-18C eller kaldere i minst 3 uker). 

 

Tidligere (2001 – 2008) ble også alle flokker av slaktekylling prøvetatt på nytt på 

slakteriet (uansett resultatet på besetningsprøven).  

 

Resultater og diskusjon 

Andelen positive flokker varierer gjennom året med lav forekomst om vinteren og 

med en meget tydelig ”sommertopp”. Figur 1 viser prosent positive flokker 

månedlig fra og med handlingsplanens start i mai 2001 og til og med oktober 

2010.  
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Figur 1. Månedlig forekomst av prosent positive flokker i perioden mai 2001 – oktober 

2010 

 

I perioden mai 2001 – februar 2005 ble besetningsprøven tatt omtrent en uke før 

slakt. Etter det har besetningsprøven blitt tatt maksimalt 4 dager før slakt og 

metoden har blitt endret fra dyrking til PCR. Endringen førte til at andelen av de 

positive flokkene som ble oppdaget allerede ved prøven tatt før slakting økte fra 

ca. 50 % til ca. 75 %. Det ble dermed færre positive flokker som gikk ubehandlet 

ut på markedet.  

 

Konklusjon 

Handlingsplanen har hele tiden kunnet vise til god samhandling mellom de ulike 

aktørene. Handlingsplanen har også ført til at mange slaktekyllingflokker positive 

for Campylobacter ikke har nådd forbruker i fersk tilstand. 


