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Innledning 

Sommeren 2006 ble det oppdaget blåtungevirus serotype 8 (BTV 8) i Nederland. 

Sykdommen spredte seg raskt til fire andre land samme år. Året etter fikk 

sykdommen en omfattende utbredelse i allerede infiserte land og i en rekke nye 

land i Nord Europa. En smittet besetning ble registrert i Danmark høsten 2007, 

mens Sverige diagnostiserte de første smittede besetningene i 2008 på vestkysten 

nær Halmstad. 

I februar 2009 ble det påvist antistoffer mot BTV 8 i to melkekubesetninger i Vest 

Agder. Smitten var mest sannsynlig kommet med infisert sviknott fra Danmark i 

tidsrommet august til oktober 2008 (Burgin, 2009). De to positive besetningene 

ble oppdaget ved serologisk undersøkelse av tankmelkprøver i et 

overvåkingsprogram for blåtunge i 2008. 

 

Opprettelse av soner og kartleggingen av utbruddet 
Da de to første blåtungetilfellene var påvist, ble det straks opprettet en sperresone 

med en radius på 20 km og en risikosone med radius 100 km rundt de infiserte 

gårdene. Utenfor risikosonen ble det opprettet en 50 km bred observasjonssone. 

De umiddelbare konsekvensene i sperresonen og restriksjonssonen ble forbud mot 

flytting av drøvtyggere innenfor og mellom soner. Kun transport av dyr til slakt ble 

tillatt etter søknad. Etter noen dager ble regelverket noe lempet på, slik at bl. a. 

transport av slaktedyr ble enklere. Alle mottakelige importdyr ble testet for BTV. 

I Europa ble det satt i gang storstilte vaksinasjonsprogram mot blåtunge i 2008. 

Norge valgte å ikke vaksinere i første omgang, men avvente resultatet fra 

kartleggingen av sykdomsutbruddet. Et eventuelt vaksinasjosprogram ble 

forberedt, med bl a innkjøp av 300.000 vaksinedoser. 

Et omfattende kartleggingsprogram ble planlagt og iverksatt. Drøvtyggere i et 

område som omfattet alle fylkene i fra Boknfjorden til svenskegrensen ble 

undersøkt for antistoffer mot BTV. Tankmelkprøver utgjorde den viktigste 

testparameteren i kartleggingen. I kjøttfebesetninger og småfebesetninger ble 

blodprøver undersøkt for antistoffer mot BTV. For undersøkelse av 

tankmelkprøver ble benyttet en indirekte ELISA (ID Screen® Bluetongue Milk 

Indirect), blodprøvene ble undersøkt med en blokkerings-ELISA (ID Screen® 

Bluetongue Competition). Ved positiv tankmelkprøve ble individuelle blodprøver 

av alle lakterende kyr i besetningen testet. For påvisning av blåtungevirus ble det 



benyttet en real Real Time RT-PCR (Shaw 2007). For påvisning av BTV 8 ble det 

benyttet en spesifikk BTV 8 RT-PCR (du-plex BTV8/IPC)  

I sperresonen ble alle drøvtyggerbesetninger undersøkt enten med tankmelkprøve 

eller med blodprøver. I risikosonen ble alle melkebesetninger testet. Likedann ble 

kjøttfebesetninger som lå nær sperresonen testet. I observasjonssonen og i 

frisonen, spesielt i området mellom observasjonssonen og svenskegrensen, ble alle 

melkebesetninger serologisk testet ved undersøkelse av tankmelkprøver.  

I kartleggingsfasen ble to nye smittede besetninger påvist; en melkebesetning i 

Aust-Agder og en ammekubesetning i Vest-Agder, nær en av de to første 

diagnostiserte besetningene.  

 

Positive besetninger 
Etter gjennomført kartleggingsfase var det i alt tre melkekubesetninger og en 

kljøttfebesetning som var serologisk positive og til dels virologisk positive for 

blåtunge. Ingen dyr i de positive besetningen hadde vist symptomer på 

sykdommen. I tre av besetningene var fra ett til tre dyr per besetning infisert med 

blåtunge, mens det i den fjerde besetningen var det 27 positive dyr av i alt 68 

storfe. Tjuefem av de positive dyrene var kyr som hadde gått på et beite med mye 

kratt og skog. Ungdyra hadde gått på et annet beite. Kratt og skog er tilholdssted 

for sviknott. På denne gården hadde det sannsynligvis foregått en lokal 

oppformering av virus i sviknottpopulasjonen som igjen førte til at mesteparten av 

kyrne i besetningen ble smittet. 

I den gjennominfiserte besetningen var det en to måneder gammel kalv som hadde 

et høy nivå av virus i blodet. 

Virusnivået holdt seg relativt stabilt helt til kalven ble slaktet mer enn tre måneder 

gammel. Kalven hadde blitt smittet tranplasentalt i fosterstadiet. Dette skjer i ca. 

30 % av drektighetene dersom mordyret blir infisert i andre halvdel av 

drektigheten. Under norske kalde klimatiske forhold er transplacental overføring 

av blåtungevirus sannsynligvis den viktigste mekanismen viruset kan overleve 

vinteren på. Voksen sviknott kan ikke overleve den lange, kalde vinteren, og 

viruset overføres ikke fra en generasjon til neste blant sviknottene. Transplacental 

overføring av BTV har tidligere ikke vært påvist hos storfe før det ble 

diagnostisert første gang i Nederland i 2008 (Menzies, 2008) med BTV 8. 
 

Tabell 2. Antall dyr og antall dyr infisert med blåtunge i de positive besetningene 

Besetning Kalver og ungdyr Voksne 

Antall Positive Antall Positive 

L 40 2 28 25 

K 31 1 20 2 

U 59 0 15 1 

N 216 1 116 1 

Totalt 346 4 179 29 



Tabell 1. Antall besetninger og prøver undersøkt for blåtunge i kartleggingen i februar – 

april 2009 fordelt på sonekategori og besetningskategori.  

 

Tiltak etter kartleggingsfasen 
Etter kartleggingsfasen ble det foretatt en risikovurdering av blåtungesituasjonen. 

(Hamnes, 2009). Den konkluderte med at det var liten sannsynlighet for at BTV 8 

fortsatt var til sted i Norge. Det var også liten sannsynlighet for at vi skulle 

importere viruset fra utlandet, da Danmark og Sverige hadde vaksinert mer 80 % 

av sin risikopopulasjon. Beslutningen om en ”ikke vaksinasjonsstrategi ble 

opprettholdt. Et omfattende overvåkingsprogram skulle iverksettes. For at 

restriksjonene skulle kunne oppheves måtte to år med frihet for BTV 

dokumenteres. Videre ble det bestemt å slakte drektige storfe som skulle kalve før 

første juni 2009 og alle viruspositive kalver født før første juni 2009. Det ble 

slaktet seks kyr og en kalv. Innenfor sperresonen og risikosonen befant det seg ca. 

50.000 vinterfora sauer som skulle på utmarksbeite i sommersesongen. Av den 

grunn ble restriksjonssonene endret. Risikosonen og observasjonssonen ble en stor 

restriksjonssone, som også ble utvidet betydelig. Sperresonen ble opprettholdt, 

men med unntak for sau som kunne flyttes ut av sperresonen under forutsetning av 

at de ble insektisidbehandlet før transport. Mistenkelige kasus kunne prøvetas og 

testes serologisk og virologisk uten at det ble iverksatt båndleggingsrestriksjoner. 

 

Overvåkingsprogrammet for drøvtyggere i 2009 
Tankmelkprøver fra alle melkekubesetninger i sydlige deler av Hordaland, 

Rogaland, Vest Agder, Aust Agder, Telemark, Vestfold, sydlige deler av 

Buskerud, sydlige deler av Oppland, Akershus / Oslo, sydlige deler av Hedmark 

Sone Besetningskategori Undersøkte 

besetninger 

Undersøkte 

prøver 

Sperresone Melkeku 252 258 

 Kjøttfe 247 4289 

 småfe 420 8088 

Risikosone Melkeku 1238 1243 

 Kjøttfe 147 1594 

 småfe 20 841 

Observasjonssone Melkeku 415 415 

 Kjøttfe 8 51 

 småfe 3 77 

Frisone Melkeku 1527 1549 

 Kjøttfe 11 41 

 småfe 57 310 

 Totalt 4345 18756 



og Østfold ble testet hver måned fra mai til november. Av 18300 analyserte 

tankmelkprøver, ble 0,7 % såkalt falske positive. 

Blodprøver fra dyra i de positive besetningene ble testet jevnlig i den vektoraktive 

sesongen. I tillegg ble alle drøvtyggerbesetninger som befant seg i en radius på 

fem km. rundt den mest infiserte besetningen i Vest Agder testet en gang før 

beiteslipp. Blodprøver ca 4500 kjøttfe og knappe 200 småfe ble tatt ut på slakteri 

og undersøkt serologisk. 

Miltprøver og blod fra 287 ville drøvtyggere, mest elg, i Agder og Østfold ble 

innsendt av jegere i forbindelse med jakten.  

 

Overvåkingsprogrammet for drøvtyggere i 2010 
Tankmelkovervåkingen i 2009 ble videreført i 2010, men overvåkingsperioden ble 

redusert til månedene august til november. Blodprøver fra ca. 3200 kjøttfe og 750 

sauer er analysert så langt i år, men alle prøvene er ikke ferdig analysert ennå.  

 

Sviknottovervåkingen 
Sviknottovervåking startet sommeren 2007. Spesiallagde sviknottfeller hadde vært 

utplassert hos 15 -20 husdyrbrukere i de samme områdene som hadde vært 

inkludert i overvåkingsprogrammet for drøvtyggere. Fellene var i drift et døgn per 

uke i fra april til november. I 2010 har fellen kun vært operative i periodene april / 

mai og oktober / november for å kunne bestemme begynnelse og slutt for den 

sviknottaktive perioden. Definisjonen av den vektoraktive perioden er at det må 

fanges minst 5 sviknott som har sugd blod i ei felle i løpet av et døgn. Norge har 

alle de sviknottartene som har vist seg å være vektor for BTV 8 i Europa.  

 

Konklusjon 
Blåtungeovervåkingen i 2009 og så langt i 2010 har ikke påvist nye tilfeller av 

BTV 8-infeksjoner. Det er stor sannsynlighet for at Norge kan oppheve 

restriksjonene pga blåtunge i 2011. 
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