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Innledning 
Situasjonen i Norge 
Norge er i dag fritt for en rekke alvorlig smittsomme dyresykdommer og norske 
dyreprodukter utgjør som regel en lav helserisiko for mennesker. På Verdens 
Dyrehelseorganisasjon (OIE) sin liste over de 130 mest alvorlige infeksjons-
sykdommer hos dyr har færre enn 25 blitt påvist i Norge de siste ti årene. Per 
november 2010 er Norge fri for alle de internasjonalt viktige smittsomme 
sykdommene hos storfe. Disse sykdommene og nye manifestasjoner av kjente 
sykdommer kan utgjøre en trussel for norske husdyr og det er derfor er det viktig å 
oppdage en eventuell introduksjon av disse så tidlig som mulig. 
 
Systemer for tidlig varsling 
For å oppdage alvorlige smittsomme sykdommer hos storfe eller andre trusler er en 
i dag som regel avhengig av at dyreprodusenter så vel som veterinærer og andre 
personer som er i kontakt med besetningen, er årvåkne og fanger opp mistenkelige 
symptomer og hendelser i besetningen og melder disse til Mattilsynet. Et system 
for tidlig varsling kan lages slik at informasjon fra tilgjengelige dataregistre 
systematisk innsamles og analyseres slik at det gis melding når en definert 
hendelse, som kan kobles mot et sykdomsutbrudd eller en annen uønsket situasjon 
i storfeproduksjonen, forekommer oftere enn forventet. 
 
Mål 
Prosjektet ”Risikobaserte overvåkningsprogrammer og tidlig varslingssystemer for 
effektivt å oppdage trusler i matvarekjeden for storfe” hadde oppstart 2010 og et 
av prosjektmålene er å utvikle og etablere systemer for tidlig varsling av utbrudd 
av smittsomme sykdommer og zoonoser i matproduksjonskjeden for storfe. 
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Material og metoder 
Sykdommer og syndrom 
For utvikling av systemene for tidlig varsling er noen få sykdommer blitt valgt ut: 
paratuberkulose, salmonellose, bovin virusdiaré (BVD), Brucella abortus-
infeksjon og infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR)/infeksiøs pustulær vulvovaginitt 
(IPV). Disse sykdommene kan knyttes til forskjellige sykdomstilstander og 
symptomer, såkalte syndromer: reproduksjonsforstyrrelser (salmonellose, BVD, 
IPV og B. abortus), diaré og andre gastro-intestinale symptomer (paratuberkulose 
og salmonellose) og luftveissymptomer (IBR). Ved et sykdomsutbrudd vil man 
derfor forvente en økning i forekomsten av dyr med tilhørende syndrom. 
 
Datakilder 
Informasjon om individuelle dyr og om besetninger vil hentes fra flere datakilder 
som f.eks. individregisteret for storfe, kukontrollen, storfekjøttkontrollen., 
landbruksregisteret, leveranseregisteret for slakt. Eksempler på relevant 
informasjon på besetningsnivå er besetningsstørrelse, geografisk lokalisering, 
driftsform, tankmelkleveranser og forekomst av flytting av dyr mellom 
besetninger. Tilsvarende vil informasjon på individnivå som melkemengde, 
kalvingsintervall, insemineringer, omløp, helseregistreringer, alder og kjønn kunne 
bli benyttet. 
 
Analysemetoder 
Det vil benytte geografiske informasjonssystemer (GIS) og analyse av data i tid og 
rom. For å oppdage et mulig sykdomsutbrudd vil det bli utført analyser for å 
identifisere clustere (opphopning, overrepresentasjon) i et geografisk område i en 
tidsperiode av dyr med konstatert sykdom, besetninger med mistenkelige 
symptomer eller andre definerte mistenkelige hendelser. I slike lokale sykdoms-
clustere vil sannsynligheten for forekomst av en smittsom sykdom være høyere enn 
utenfor og clustere kan dermed indikere et sykdomsutbrudd eller en annen truende 
hendelse. 
 
Et informasjonssystem vil bli etablert som muliggjør integrering av informasjon fra 
de ulike datakildene på både besetnings- og individnivå (figur 1.). 
Helseregistreringsdata vil bli integrert med:  

 produksjonstall, f.eks. melkemengde, slaktevekt og klassifisering 
 besetningsparametre, f.eks. geografisk lokalisering, besetningsstørrelse, 

driftsform og flytting av dyr 
 individparametre, f.eks. kalvingsintervall og alder 

 
Innsamling av data og analyse vil kunne automatiseres slik at et automatisk system 
for tidlig varsling blir etablert. 
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Figur 1. Prinsipper for informasjonsflyt i et system for tidlig varsling. 
 
Forventede resultater 
Etablering av et system for tidlig varsling av definerte sykdommer og trusler i 
matproduksjonskjeden for storfe.  
Opprette en struktur for fremtidig etablering av systemer for tidlig varsling for 
andre husdyr enn storfe. 
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