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Veterinærinstituttet, Animalia, Nortura og Norges veterinærhøgskole har samlet data om 
norsk sauenæring for å vurdere risiko, sårbare punkter og prioriteringer i et helhetsperspektiv. 
En rekke ulike aktører har bidratt under arbeidet, som inkluderte en høringsrunde. Rapporten 
er fritt tilgjengelig fra Veterinærinstituttets nettsider (www.vetinst.no Rapportserie 10-2011). 
 

Smittehygieniske utfordringer i norsk sauenæring 

Norsk sauenæring innebærer mye livdyrkontakt, noe som øker muligheten for 
smittespredning. Fellesbeite og værringer er en del av normaldriften, og kunstig inseminasjon 
kan ikke erstatte dagens avlssystem. Når sauen går på beite eksponeres den for smitte i 
utemiljøet, der vask og desinfeksjon er umulig, og flåttbekjempelse utfordrende. Viltlevende 
dyr og andre drøvtyggere (storfe, geit, eksotiske drøvtyggere) kan befinne seg på samme 
beiteområder eller samme gårdsbruk som sau, og spre en rekke sykdommer (salmonellose, 
paratuberkulose, byllesyke, mædi-visna, smittsom abort, patogene Escherichia coli-
infeksjoner, fotråte, munn og klauvsyke m.m.). Sykdom hos sau kan overses pga. ekstensiv 
drift, få produksjonsindikatorer, lav økonomisk verdi av enkeltdyr og fordi sau er en binæring 
for mange produsenter. I tillegg kan eksotiske sjukdommer overses pga. en trygghetsfølelse 
på at vi ikke har alvorlige smittsomme dyresykdommer i Norge. Dette kan føre til at 
sykdommer spres mellom flere besetninger før sykdommen oppdages og målrettede tiltak 
gjennomføres. Sauenæringen er sesongpreget, med en travel lammingssesong om våren og 
slaktesesong om høsten.  
 
Bekjempelse av zoonoser hos sau er utfordrende. Viktige agens som Toxoplasma gondii og 
patogene E.coli er vanskelig å bekjempe på besetningsnivå. Vann kan kontamineres med 
tarmbakterier på utmarksbeite. Høyt tempo under høstslakting og skitten ull, skaper spesielle 
utfordringer for slaktehygienen. Slakteribransjen har innført flere risikoreduserende tiltak de 
senere årene, bla. linjeklipp og dampstøvsugere. Sporbarheten for råvarer og produkter av sau 
er komplisert, fordi slaktene er små slik at det kan inngå slakt fra svært mange dyr, mange 
gårder og flere slakterier i hver produksjonsbatch. Overføring av zoonoser ved direkte kontakt 
med sau begrenses på grunn av lange perioder med lite nærkontakt, men lammingen 
representerer en viktig risikoperiode for bønder og veterinærer. 
 
 
Vurdering av risiko for spesifikke farer 

Risikoen knyttet til 25 utvalgte farer er vurdert. Et kvalitativt estimat av sannsynlighet for 
eksponering av sau, sannsynlighet for eksponering av mennesker gjennom sau, konsekvenser 
ved eksponering av sau og konsekvenser ved eksponering av mennesker er utarbeidet. En 
samlet risiko for dyr og mennesker er presentert i Figur 1.  
 

http://www.vetinst.no/
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Figur 1. Rangering av utvalgte sauesykdommer/farer basert på risiko hos mennesker og sau. 

 
For sau er toksoplasmose, munnskurv, sjodogg (i flåttområder) og Staphylococcus aureus 
vurdert å representere høyest helserisiko, fordi en stor andel av sauepopulasjonen blir 
eksponert, med moderate til alvorlige helseproblemer som følge. For mennesker er forekomst 
av Toxoplasma gondii og patogene E.coli hos sau vurdert å representere høyest helserisiko. 
Disse kan overføres til menneske gjennom direkte kontakt med sau, eller ved inntak av 
kontaminert mat og vann.  
 
Det finnes få spesifikke tiltak på plass for å begrense spredning og konsekvenser av disse 
sykdommene, delvis på grunn av spesielle utfordringer, som vid utbredelse, små muligheter 
for bekjempelse og manglende kunnskap. 
 
 
Viktigste farer 

 

Toxoplasma gondii er til stede i ca halvparten av norske sauebesetninger, og er den viktigste 
infeksiøse årsaken til kasting og lammetap. Sau smittes med denne parasitten gjennom gress, 
fôr og vann kontaminert med oocyster spredd av infiserte katter. Katter infiseres når de spiser 
smågnagere, og skiller ut store mengder oocyster i én til to uker første gang de infiseres. 
Oocystene er infektive i opptil to år i miljøet. For å redusere kontaminering av miljøet kan en 
unngå hold av katt og særlig unge katter på sauebruk, ved bl.a. å sterilisere hunkatter. 
Mennesker kan smittes ved konsum av infisert kjøtt, og dette kan føre til alvorlige 
konsekvenser hos gravide og immunsvekkede, med blant annet abort og fosterskader. 
Vevscyster er vanskelige å påvise. De inaktiveres ved varmebehandling og frysing, men 
effekten er ikke sikkert kartlagt pga. utfordrende analysemetoder og variasjon mellom 
Toxoplasma-stammer. Mennesker kan også smittes direkte fra sau. Gravide og 
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immunsvekkede bør derfor være forsiktige både ved konsum av sauekjøtt og under 
fødselshjelp hos søyer. Det er behov for mer kunnskap om effekt av frysing, speking og 
varmebehandling på norske stammer.  
 
Munnskurv er vanlig i norsk sauehold og fører til smertefulle hudlesjoner. Skadeomfang 
varierer mellom flokker og fra år til år. Mennesker kan smittes med viruset ved kontakt med 
sau eller sårsekret og skorper fra infiserte sauer, og få sår som varer lenge. Tiltak hos sau og 
mennesker begrenser seg på å unngå hudskader og bedre hygienen. Sekundærinfeksjoner og 
spredning reduseres ved å rense sårene og unngå at de mest affiserte dyrene smitter andre 
sauer eller miljøet. Det er behov for mer kunnskap om risikofaktorer for munnskurv i norsk 
sauehold.  
 
Sjodogg er vanlig i flåttområder og regnes for å være den mest tapsbringende sykdommen hos 
lam på beite i disse områdene. Bakterien fører til nedsatt immunitet og infiserte dyr får lettere 
alvorlige sekundærinfeksjoner og nedsatt tilvekst. Tiltak går ut på å bekjempe flått og slippe 
lam tidlig ut på beite mens maternale antistoffer fortsatt gir beskyttelse.  
 
Staphylococcus aureus er vanlig hos dyr og mennesker. Hos sau kan bakterien føre til mastitt, 
i noen tilfeller livstruende, gangrenøse former, og til alvorlige infeksjoner hos lam, særlig i 
kombinasjon med sjodogg i flåttområder. Tiltak går ut på å øke motstandskraften til dyrene 
gjennom god fôring og godt stell. Matforgiftning forårsaket av S. aureus fra sau, er lite aktuelt 
i Norge fordi sauemjølk i svært liten grad brukes i næringsmidler. 
 
Verotoksinproduserende E. coli (VTEC) og enteropatogene E. coli (EPEC) finnes hos norsk 
sau, og det er usikkert i hvilken grad enkelte VTEC- og EPEC-stammer kan være årsak til 
diaré hos sau. Sannsynligheten for eksponering av mennesker for humanpatogene VTEC og 
EPEC fra sau er uavklart pga. den komplekse stammevariasjonen hos disse bakteriene. Hos 
menneske kan VTEC føre til alvorlig sykdom og dødelighet, særlig hos små barn, 
immunsvekkede og eldre. Ulike EPEC-stammer har en patogenitetsgradient som varierer fra å 
være like patogen som VTEC til å være apatogen. Hygieniske tiltak på gård og på slakteri er 
av spesiell betydning for å hindre smitte fra sau til risikogruppene. Det er behov for mer 
kunnskap om risikoen for mennesket forbundet med sauereservoaret og effekten av tiltak.       
  
 
Anbefalte prioriteringer 

 
Analysen fremhever følgende mål:  
 Fortsatt forebygging av introduksjon og spredning av eksotiske sykdommer, særlig 

munn- og klauvsyke, smittsom abort og Q-feber. 
 Reduksjon av forekomst, og forebygging av spredning av smittsomme sykdommer som i 

dag synes å være begrenset til visse geografiske områder: Salmonella diarizonae, alvorlig 
fotråte, resistente magetarmparasitter og klassisk skrapesyke. 

 Forebygging av toksoplasmose, sjodogg, munnskurv, S. aureus infeksjoner, listeriose, 
mild fotråte, byllesyke, mædi-visna og forekomst av multiresistente bakterier hos sau. 

 Forebygging av overføring av Toxoplasma, VTEC, EPEC og Salmonella til menneske via 
næringsmidler (mat og drikke). 

 Forebygging av overføring av Toxoplasma, VTEC, EPEC, Listeria monocytogenes, 

flåttbårne sykdommer og munnskurv til menneske via kontakt med sau. 
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En rekke generelle og spesifikke tiltak er foreslått, i god overensstemmelse med rådene 
tidligere beskrevet i Helseplan sau (2008). Videreføring av begrensinger på forflytning av 
småfe anses som vesentlig, spesielt for farer som er spesifikke for småfe. God hygiene og 
tidlig behandling av sykdom bidrar til å redusere smittepresset, mens godt sauehold øker 
sauens motstandsdyktighet. God informasjonsflyt og godt samarbeid blant sauebønder og 
ulike helseaktører kan bidra til å bedre helsestatusen i norsk sauenæring. 
 
Det påpekes forskningsbehov for inaktivering av Toxoplasma gondii, kartlegging av 
sykdommer (mædi-visna, louping-ill, resistente parasitter), kartlegging av stammevariasjon 
(fryseresistente Toxoplasma-cyster, EPEC og VTEC patogenitet), og kartlegging av 
spredningsmekanismer (transportbiler, utenlandske ansatte og utstyr, munnskurv). 
 
Det konkluderes med et særlig behov for godt samarbeid om høy hygienisk standard i en 
næring basert på stor grad av kontakt mellom dyr og miljø, samt sårbare intense perioder 
rundt fødsel og slakting. 
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