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Innledning 

For å oppfylle nasjonale hensyn og internasjonale forpliktelser innenfor dyre- og 

fiskehelse gjennomfører Mattilsynet et stort antall overvåknings- og 

kontrollprogrammer årlig. Mange programmer er nødvendige som en direkte følge 

av EØS-avtalen. Flere av programmene bidrar til å hindre introduksjon av smitte i 

forbindelse med innførsel av levende dyr ved at de gir mulighet til å stille særskilte 

krav for innførsel, isolere dyr og ta prøver av dyrene i isolasjonstiden. Enkelte 

programmer er viktige for bekjempelse av og kontroll med ulike dyre- og 

fiskesjukdommer, noen bidrar til å redusere eksponering av zoonotiske smittestoff 

(smittestoff som kan overføres mellom dyr og mennesker) i befolkningen og noen 

overvåker resistens for antibakterielle midler og reststoffer. 

 

Prosjektet ”Risikobaserte overvåkningsprogrammer og tidlig varslingssystemer for 

effektivt å oppdage trusler i matvarekjeden for storfe” vil studere og komme med 

forslag til revidering av overvåkningsprogrammer og tidlig varslingssystemer for 

matvarekjeden fra storfe og storfeprodukter. Prosjektet vil benytte risikobasert 

overvåkning, dvs. innsamling og undersøkelse av prøver fra dyr, besetninger eller 

produkter som har en større sannsynlighet for å være infisert eller kontaminert. 

Risikobasert tilnærming skal kombineres med syndrombasert overvåkning hvor 

syndromer knyttet til uspesifikke sykdommer eller hendelser som dødsfall, diaré, 

abort, kan benyttes til å utvikle tidlige varslingssystemer og oppdage nye 

sykdommer eller trusler. Samtidig vil prosjektet prøve å forbedre kost-nytte-

verdien til overvåkningsprogrammene. Prosjektet skal resultere i et metodisk 

rammeverk for risikobasert overvåkning og tidlig varslingssystem som skal kunne 

overføres til andre områder i matvarekjeden.  



 

Materiell og Metode 

Følgende informasjonskilder skal benyttes for å få data fra enkeltindivider og 

besetninger: 

 Individregister for storfe 

 Kukontrollen  

 Storfekjøttkontrollen 

 Leveranseregisteret for slakt 

 Veterinært legemiddelregister  

 Fagsystemet for diagnostiske undersøkelser ved Veterinærinstituttet 

 Kassasjonsårsaker 

 

Prosjektet er delt opp i 4 moduler. Modul 1 vil benytte metoder for å identifisere 

smittsomme sykdommer, syndromer og risikofaktorer for sykdom og antibiotika 

resistens på individ og besetningsnivå som er relevante for norske forhold.  De 

smittsomme sykdommene som skal følges nøye opp, er Salmonella spp, 

paratuberkulose, bovin virus diaré (BVD), Brucella abortus og infeksiøs bovin 

rhinotrakeitt (IBR)/infeksiøs pustulær vulvovaginitt (IPV). Av syndromer vil 

prosjektet se på reproduksjonsproblemer (Brucella abortus, BVD, salmonellose, 

paratuberkulose, IPV), fordøyelsesproblemer (salmonellose, paratuberkulose) og 

luftveissymptomer (IBR). Risikofaktorer for de ulike sykdommene og syndromene 

skal identifiseres. Selvdøde kyr, kassasjonsårsaker, innkjøp av dyr fra andre 

besetninger eller fra andre land, slaktedata, melkeproduksjon på besetning og 

individnivå samt reproduksjonsdata fra kukontrollen er noen av risikofaktorene og 

hendelsene som vil bli studert inngående for å se om de kan benyttes som 

indikatorer for smittsomme sykdommer og tidlig varsling av sykdommer. 

 

Modul 2 tar for seg distribusjon av syndromer og risikofaktorer i subpopulasjoner, 

modul 3 tar for seg identifisering av områder eller subpopulasjoner som avviker 

fra normal variasjon og resultatene fra disse modulene vil bli benyttet for å utvikle 

forslag til nye overvåkingsstrategier. I modul 4 vil vi gjennomføre evaluering og 

optimalisering av overvåkingsprogrammene samt kost/nytte beregninger av de 

ulike overvåkningsstrategiene. 

 

Resultat og diskusjon 

Det viktigste målet i norsk matpolitikk er å sikre forbrukerne trygg mat. Dessuten 

er det et helt sentralt mål at maten skal oppleves som trygg. Resultatene fra dette 

prosjektet vil støtte den norske regjeringen og landbruksnæringen i deres streben 

etter matvaresikkerhet, oppdage trusler tidlig og kontrollere dyresykdommer på en 

mer effektiv måte. Etter at Norge inngikk EØS avtalen i 1994 har bestemmelsene i 



EU vært styrende for det norske veterinære regelverket. Avtalen betinger blant 

annet full harmonisering av våre kontroll- og overvåkingsprogrammer. Norge har 

internasjonale forpliktelser til å bidra til lavere smitterisiko ved internasjonal 

handel med levende dyr og produkter, sikre trygg mat og være til hjelp for norsk 

eksport av dyr og dyreprodukter. 

For å sikre en kost/nytte effektiv overvåkning er det viktig å designe 

overvåkningsprogrammene slik at innsatsen mot zoonoser og smittsomme 

sykdommer settes inn der hvor risikoen er størst. Økonomisk analyse av 

evalueringen av nytteverdien av tiltak både innenfor kjøttproduksjon og 

melkeproduksjon er av stor betydning for optimal allokering av ressurser. 

 

Det norske prosjektet er i tråd med en internasjonal utvikling der flere land legger 

om sin overvåking av dyresykdommer til å være risikobasert, f.eks. Danmark 

(Alban et al., 2008), England, Wales og New Zealand (Stärk et al., 2006), 

Nederland (Schaik et al., 2010) og Sveits (Hadorn et al., 2002). Med økt 

utbredelse av risikobasert overvåking er det et stort behov for utvikling og 

evaluering av en standardisert internasjonal metodikk rundt risikobasert 

overvåkning. (Stärk et al., 2006).  

 

Kunnskapen som opparbeides gjennom prosjektet kan også bli benyttet for 

utvikling av risikobasert overvåking av enda flere sykdommer hos storfe. Det vil i 

tillegg bli utviklet et rammeverk for utvikling og evaluering av 

overvåkingsprogrammer og systemer for tidlig varsling som kan benyttes på andre 

dyrearter som for eksempel sau, geit og gris. 
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