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Introduksjon 

Smittsom grisehoste forårsakes av bakterien Mycoplasma hyopneumoniae og 

regnes internasjonalt som en av de mest tapsbringende infeksjonene i 

slaktegrisproduksjon.  

 

I begynnelsen av 1990 tallet gjennomførte Helsetjenesten for svin flere vellykkede 

saneringer av smittsom grisehoste basert på aldersoppdeling og medisinering som 

beskrevet av Zimmermann et al (1,2). Innledende testing av et tilfeldig utvalg av 

svinebesetninger indikerte at sirka 15 % av besetningene med purker og en 

vesentlig høyere andel av slaktegrisbesetningene var positive for smittsom 

grisehoste. På grunnlag av denne kunnskapen ble det besluttet å starte systematisk 

kartlegging og bekjempelse av lidelsen.  

 

Materiale og metode 
 

Organisering.  

I 2001 vedtok en samlet svinenæring (Nortura, KLF og Norsvin) å gjennomføre et 

prosjekt for å kartlegge og bekjempe smittsom grisehoste i hele landet innen 

utgangen av 2005. Helsetjenesten for svin ble satt til å lede arbeidet. Prosjektet var 

basert på frivillig deltakelse med noe støtte fra næringsorganisasjonene og midler 

fra Omsetningsrådet. ”Helsegris”-ordningen ble innført i samme periode. Den ga 

produsenter som solgte mykoplasmafri smågris et pristillegg. Produsentene 

opplevde også økt tilvekst og triveligere griser etter saneringen. 

 

Klassifisering av besetninger. 

Avlsbesetningene, foredlings- og formeringsbesetningene, fikk status som frie for 

M. hyopneumoniae hvis alle 60, respektive 40 blod- eller råmelksprøver 

var negative for antistoffer mot M. hyopneumoniae. 

Bruksbesetninger ble testet via råmelks- eller blodprøver fra minst 20 purker eller 

slaktegriser.  Besetninger som fikk en eller to positive prøver ble testet på nytt. 

For å dokumentere status som mykoplasmafri blir det tatt 10 prøver årlig fra alle 

foredlings- og formeringsbesetninger. Bruksbesetninger blir fulgt opp med prøver 

fra 5-15 besetninger i hvert slakteriområde basert på klinikk, lungeforandringer 

registrert ved slakt og andre risikofaktorer. Alle purkeringer testes hvert år med 30 

blodprøver fra hver ring. 



 

 

 

 

Testingsmetoder.  

Prøvene ble analysert på Veterinærinstituttet, Oslo for forekomst av antistoffer mot 

M.hyopenumoniae med en monoklonal blokkerende ELISA (Dako®, Danmark), 

som har en høy sensitivitet og spesifisitet (2). 

 

Saneringsprogrammet.  

Saneringene ble i de fleste purkebesetningene gjennomført ved å beholde kun dyr 

over 10 måneder og behandle disse i 14 dager med antibiotika (Tiamutin®.) I noen 

tilfeller har en skiftet hele besetningen og kjøpt inn nye dyr fra mykoplasmafrie 

avlsbesetninger. Slaktegrisbesetninger ble sanert ved tømming, vask og 

desinfeksjon og innkjøp av griser fra besetninger som var dokumentert fri for 

smittsom grisehoste. Sanerte besetninger ble testet på nytt når griser født etter 

saneringen kom til slakt, det vil si tidligst ca. 6 måneder etter sanering. 

 

Resultater 

Fra 1994 til 2009 ble prøver fra 138 635 griser fordelt på 3215 besetninger testet 

for antistoffer mot M. hyopneumoniae (Tabell 1). Av disse ble 5538 (4 %) av 

enkeltprøvene og 398 (12,4 %) av besetningene diagnostisert som positive. Det var 

ingen positive besetninger i Telemark og Sogn og Fjordane. Andelen positive 

besetninger var høyest i Rogaland (19,7 %). Siste positive besetning i Rogaland 

ble sanert i 2008. I 2009 ble det testet prøver fra 9612 griser fordelt på 839 

besetninger, alle prøvene var negative for antistoffer mot M. hyopneumoniae.  

 

Diskusjon 

Det var svært viktig at det i tidlig fase ble stilt krav til frihet for M. hyopneumoniae 

i alle foredlings- og formeringsbesetninger slik at bruksbesetningene kunne kjøpe 

inn mykoplasmafrie avlsdyr. En annen viktig milepæl var innføringen av nye 

kvalitetskrav til smågrisselgende besetninger med blant annet krav om frihet for 

smittsom grisehoste for å oppnå status som leverandører av ”Helsegris”. Det 

stimulerte til fortgang i kartlegging og sanering for M. hyopneumoniae i 

bruksbesetninger over hele landet. 

 

Sammenlignet med hva som er rapportert fra andre land, har ikke reinfeksjoner 

vært et stort problem her i landet (6). Det kan forklares med at norske besetninger 

er små, det er oftest kupert terreng og lange avstander mellom besetningene. Et 

annet viktig moment er velorganisert omsetningen av avlsdyr og smågriser med 

god kontroll av de livdyrselgende besetningene. 



 

 

 
Tabell 1. Resultater fra testing for antistoffer mot M. hyopneumoniae i norske 

svinebesetninger  

Fylke Besetninger testet 

n 

Besetninger 

testet positivt 

n (%) 

Siste positive 

test 

År 

Østfold 192 13 (6,8) 2003 

Akershus 135 17 (12,6) 2005 

Hedmark 257 33 (12,8) 2005 

Oppland 253 16 (6,3) 2006 

Buskerud 42 4 ((9,5) 2005 

Vestfold 160 10 ((6,3) 2003 

Telemark 44 0 (0) - 

Aust-Agder 17 3 (17,6) 1999 

Vest-Agder 29 2 (6,9) 2006 

Rogaland 988 195 (19,7) 2008 

Hordaland 106 6 (5,7) 2007 

Sogn og Fjordane 83 0 (0) - 

Møre og Romsdal 93 14 (14,3) 2003 

Sør-Trøndelag 124 17 (13,7) 2005 

Nord-Trøndelag 523 57 (10,9) 2005 

Nordland 114 9 (7,9) 2001 

Troms 38 1 (2,6) 2002 

Finmark 13 1 (7,6) 2001 

Hele landet 3215 398 (12,4) 2008 

 

Unntaket er Rogalandsområdet hvor det har vært flere reinfeksjoner. I dette 

området ble det satt opp en egen gruppe med representanter fra de ulike 

slakteriorganisasjonene, produsentmiljø - Norsvin Rogaland og HT svins ledelse. 

Gruppen besluttet i 2008 å teste alle besetninger i området ikke bare 

purkebesetningene. Dette for å avsløre om det forekom smitte i 

slaktegrisbesetninger som hadde drevet kontinuerlig produksjon over lang tid. I 

denne testingen ble det påvist noen nye positive besetninger som raskt ble sanert. 

Ved ny testing av alle svinebesetninger i Rogalandsområdet i 2009 var det ingen 

besetninger med positive reaksjon for antistoffer mot M. hyopneumoniae. 

 

Liknende program for bekjempelse av M. hyopneumoiniae har vært gjennomført i 

Sveits og Finland (3, 4 ). 

 

Frihet for smittsom grisehoste sparer norsk svineproduksjon for et produksjonstap 

på grovt regnet 7-18 millioner kr per år. Frihet sparer også grisen for å bli smittet 

av en plagsom luftveislidelse. l 



 

 

 

Viktige forutsetninger for at utryddelsen av smittsom grisehoste har lykkes: 

 Ambisiøse og fremtidsrettede, men samtidig realistiske vedtak i 

Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for svin 

 Lojal oppslutning fra svineprodusentene, slakteriene og praktiserende 

veterinærer 

 Stor innsats gjennom mange år fra konsulentkorpset i Helsetjenesten for 

svin og andre ansatte ved slakteriene 

 Økonomisk støtte fra Omsetningsrådet, avls og slakteriorganisasjonene 

 Sikre diagnostiske metoder og godt samarbeid med Veterinærinstituttet 

 Praktisk gjennomførbare og sikre saneringsmetoder 

 Moderat forekomst av positive besetninger 

 I internasjonalt perspektiv små besetninger 

 Med unntak av Jæren, gunstige geografiske forhold med kupert landskap 

og god avstand mellom besetningene 

Sett i ettertid burde en, i alle fall på Jæren, ha lagt større vekt på samordnet, 

regionvis gjennomføring av saneringene på tvers av slakteritilhørighet.  Det kunne 

ha redusert problemene med reinfeksjoner i Rogaland.  

 

Referanser  

Lium B, et al. 1992. Proc. 12th IPVS Congress, The Hague: 300. 

 

Zimmerman W, et al. 1989. Schweiz Arch Tierheilk 131;179-191. 

 

Rautiainen EJ. 2001. Thesis, Helsinki, Finland 

 

Stärk KD, et al. 2007. Rev. Sci. Tech. 26(3): 595-606. 

 

Sørensen V, et al. 1997. Vet. Microb. 54: 23-34. 

 

Hege R, et al. 2002. Acta. vet. Scand.. 43: 145-156.  


