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Innledning 

På 50-60 tallet var jurinfeksjonene hos storfe i Norge dominert av smittsom mastitt 

med Streptococcus agalactiae (Str.agalactiae) - gruppe B streptokokker (Bakken, 

1976). Bakterien ble hyppig isolert ved både klinisk og subklinisk mastitt. Infiserte 

kjertler viste ofte svært høye celletall og stor reduksjon i melkeytelse.  

Veterinæravdelingen i Landbruksdepartementet organiserte og ledet et 

bekjempelsesprogram fra 1951–1986, deretter overtok Veterinærinstituttet 

bekjempelsen frem til 1996. Årlig ble tankmelkprøver fra alle melkeleverandører 

analysert for Str.agalactiae ved mastittlaboratoriene. Ved funn av bakterien ble det 

tatt speneprøver av alle kyr i besetningen og infiserte kyr ble behandlet med 

penicillin. 

 

Besetninger med påvist Str.agalactiae ble båndlagt av distriktsveterinæren og kyr 

som ikke ble friske etter behandling ble slaktet. Takket være dette mangeårige 

systematiske saneringsprogrammet har det vært lite Str.agalactiae mastitt i Norge 

de siste tiårene (Årsmelding, Helsetjenesten for storfe). Veterinærinstituttet, TINE 

og Helsetjenesten for storfe avsluttet i 1996 den årlige analysen av 

tankmelkprøver. Data fra kukontrollen har de siste åra vist en økende forekomst av 

Str.agalactiae infiserte kyr i Norge (Årsmelding Helsetjenesten for storfe), særlig i 

store besetninger og samdrifter. Dette er bakgrunnen for at Helsetjenesten for 

Storfe gjennomførte en kartleggingsundersøkelsen i tankmelk i 2010.  

 

Smittereservoaret er i stor grad infiserte jurkjertler. Infeksjon med Str.agalactiae 

opptrer forskjellig i besetninger. I noen tilfeller ser vi kortvarige infeksjoner som 

forsvinner uten større innsats, mens i andre tilfelle kan infeksjonen spres raskt til 

mange kyr og persistere i årevis. Det antas at 30-40 % av humanpopulasjonen er 

bærere av bakterien i hals, tarm og urin–og kjønnsveier. Det kan være ulike 

serotyper hos menneske og dyr, men det antas at infeksjonen kan smitte mellom 

mennesker og dyr (Manning et al. 2010) 



Materiale og Metode 

Tankmelkprøver ble uttatt fra besetninger med mer enn 35 årskyr i 

november/desember 2009. Prøvene ble uttatt med automatisk prøvetakingsutstyr 

på tankbilen og sendt nedfrosset til Eurofins, Holstebro, Danmark, for Polymerase 

Chain Reaktion (PCR) analyse (Finnzymes®).  Følgende tolkning av CT-verdiene 

ble benyttet; 

CT-verdi under 28: meget høy verdi, dvs. rikelig med bakterier i prøven  

CT verdi 28 – 34: positiv, dvs. bakterier påvist i prøven  

CT verdi 34 – 37: lav, dvs. lav forekomst av bakterier i prøven   

CT verdi over 37: svært lav, dvs. svært lav forekomst av bakterier i prøven 

CT verdi: 40: negativ, ingen bakterier påvist i prøven 

 

Det ble også foretatt bakteriologisk dyrkning på selektiv agar fra 26 av 

tankmelkprøver som hadde en CT-verdi under 40.  

 

Resultater og Diskusjon 

Det ble tatt ut tankmelkprøver fra 936 besetninger. Det ble påvist Str.agalactiae 

fra 31 besetninger (3,3 %); 9 besetninger i østlandsområdet, 12 besetninger i Midt-

Norge, 4 besetninger i Sør-Norge, 5 i Vest-Norge og 1 besetning i Nord-Norge.  

Ca 60 % av besetningene hadde automatiske melkeanlegg. Oversikt over CT-

verdiene er presentert i figur 1. 

 
Figur 1. Oversikt over CT-verdiene i de ulike tanmkmelkprøvene. Prøver med CT-verdi 

over 40 er negative. Lav CT-verdi indikerer høy forekomst av bakterier i tankmelken. 



 

 

Av de 31 positive tankmelkprøvene ble 26 tankmelkprøver sådd ut på selektiv 

agar, kun 7 (27 %) var positive ved dyrkning. Av disse 7 besetningene hadde 5 

CT-verider under 30, mens 2 hadde DT-verdier mellom 30 og 35. Videncenteret 

for landbrug i Danmark har sammenlignet sensitiviteten på PCR analyse og 

bakteriologisk dyrkning. Av i alt 4258 besetninger var 177 besetninger positive ved 

PCR og ved dyrkning, 20 tilfeller var kun dyrkningspositiv og 133 tilfeller var kun 

PCR positiv. PCR testen utpeker flere positive besetninger og er en mer sensitiv test 

(Katholm 2009).  

 

Norske erfaringer viser at konsekvensene ved jurinfeksjoner forårsaket av 

Str.agalactiae kan bli store for jurhelse, ytelse, celletall og økonomi. Større 

besetninger har flere interne smittekontakter og stor mulighet for rask og effektiv 

smittespredning i flokken. I automatiske melkingssystemer blir alle kyr melka med 

samme organ og det kan være begrenset muligheter for seksjonering mellom 

infiserte og friske dyr som gir utfordringer i arbeidet med smittebeskyttelse. 

Dessuten er avlen i disse besetningene ofte rettet mot høy utmelkingshastighet, noe 

som igjen kan gi mer lakkesje, melkesøl og smitteoverføring i liggebåsene. 

 

Str.agalactiae vil lett introduseres til nye besetninger ved livdyrhandel, dersom en 

ikke er påpasselig med å få godt dokumenterte helseattester ved kjøp. I Danmark 

er det gjort en undersøkelse som viser at handel med infiserte kyr er en stor risiko. 

Ca 20 % av de store besetningene i Danmark (> 300 kyr) er smittet. Ut over smitte 

fra innkjøpte dyr mener danskene at halvparten av nyinfeksjonene skjer fra 

mennesker (Katholm 2009). I Sverige ser en også at antall besetninger med 

Str.agalactiae øker og at besetninger med automatiske melkingssystem er 

overrepresentert (Persson et al 2009) 

 

For å drive god jurhelserådgiving er det viktig å ha oversikt over hvilke bakterier 

som forekommer for så å legge strategier for å møte utfordringene de store 

melkekyrbesetningene kan få i fremtiden. Ved påvisning av Str.agalactiae er det 

viktig at det snarest utarbeides en saneringsplan for besetningen. Denne må følges 

nøye for å få kontroll på infeksjonen. Smitte vil ofte spre seg raskt fra ku til ku. Et 

detaljert saneringsprogram finnes på http://storfehelse.no 

 

I Norge er få besetninger infisert med Str.agalactiae pr dags dato. Det er behov for 

å gi denne infeksjonen stor oppmerksomhet for å begrense smittespredning. 

 

 

http://storfehelse.no/
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