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Påvist mædi i Nord Trøndelag –

en uønsket hendelse

Sommeren 2019 ble det påvist mædismitte i to sauehold i tidligere Nord-

Trøndelag

• Påvisningen kom nærmest som et sjokk for berørte dyreholdere, næringa, 

Veterinærinstituttet, Mattilsynet med flere

• Viruset viser nært slektskap med virus fra utbrudd i NT i 2005

• Sykdommen utvikler seg over lang tid, symptomene kan være få og ikke særlig 

karakteristiske, slik at den kan være vanskelig for dyreholder å  oppdage

• Sykdomsforandringer også vanskelig å fange opp i kjøttkontrollen

• OK-programmet er redusert de siste årene – grunnet ingen funn

• Det vil ta lang tid før vi har oversikt over smittede dyrehold og hvor mange dyr 

som er smittet i det enkelte dyrehold 



Mædi - historikk

• Island: 1939 

• 1970-72: Import av texel-sau fra Danmark - Importflokker i 15 fylker: Oppland, 

Buskerud og Akershus 

• 1972-76: Mædi påvist i 10 fylker – bekjempelse

• 1997 –Nasjonalt overvåkingsprogram



Regelverk om flytting av sau i Norge

• Det er forbudt å flytte hunndyr av småfe mellom buskaper

• Kan tillates etter søknad

• Norge er delt i fire «småfesoner»

Sone 1: Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms,    

Finnmark. 

• Prøvetakingskrav om fylkegrense krysses

• Sonegrenser skal ikke krysses

• Småfe skal ikke ut av fylker som har hatt klassisk skrapesjuke: 

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland

• Det handler om smittefare. Skrapesjuka har i stor grad vært 

retningsgivende for regelverket.



Mædi – om sykdommen                                    
«pesesjuke»

• Virusinfeksjon 

• Lungebetennelse –kronisk 

• Kortpustet, kan ha hoste 

• Tunge stående lunger 

• Avmagring

• Mange år fra smitte til symptomer

• Livslang infeksjon

• Ingen behandling eller vaksine 

• Virus overlever ikke ute i miljøet

• Utvikler seint antistoff – kan gå minst et år fra smitte til den kan påvises. Men 

kan smitte videre FØR sykdommen kan påvises

• Kan ha få positive dyr i hver besetning - Krevende å påvise virus 

• Visna (CAE) hos geit –virus i slekt med mædivirus- sau kan få CAE

• Ikke veldig smittsom. Kan være få dyr i en stor buskap som er positive. 



Mædi - smitteveier

• Dråpesmitte, nesekontakt, slim ved hoste

•    Råmelk

•    Salg av smittede dyr

•    Flytting av dyr –værringer, utstillinger

•    Beitekontakt – sanking, transport



Mædi – en «B-sykdom»

Inndeling i A-, B- og C-sykdommer

• A-sykdommer: svært alvorlige, utbrudd vil medføre omfattende bekjempelsestiltak. Eks 

MKS, svinepest

• B-sykdommer: sykdommer som ansees som alvorlige, og hvor systematisk bekjempelse 

er påkrevd for å kontrollere sykdommen. Mædi, CAE

• C-sykdommer: kan være forholdsvis vanlig forekommende sykdommer eller mer sjeldne 

sykdommer. Næringa håndterer vanligvis disse selv. Mattilsynet holder en viss oversikt 

over forekomst og utbredelse. Eks Listeriose, munnskurv, byllesjuke

• Dyreholdere er en svært viktig del av overvåkningen og bekjempelsen mot alvorlige 

smittsomme dyresykdommer.

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/asykdommer.5293/binary/A-sykdommer
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/bsykdommer.5294/binary/B-sykdommer
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/csykdommer.5498/binary/C-sykdommer


Mædi-tiltak fra Mattilsynet

• Mædi er en «B-sykdom»

• Mattilsynet iverksetter offentlig bekjempelse:

- Restriksjoner på mistenkte og smittede dyrehold for å stoppe spredning av 

smitte

- Prøvetaking for å kartlegge utbredelsen av smitten innen dyrehold og mellom 

dyrehold

- Spore forflytninger av dyr inn og ut av smittet dyrehold for å finne mulig    

smittespredning ut fra dyreholdet og for å prøve å finne hvordan smitten kom inn 

i dyreholdet

• Arbeidet skjer i tett samarbeid med Veterinærinstituttet og næringa



Kontaktbesetninger

• Sauehold som ila de siste 5 årene har levert sau til eller mottatt sau fra dyrehold 

der det er påvist mædi

• Sauehold som er opphav til dyr som tester positivt for mædi (lentivirus)

• Dyrehold som ila de siste 5 årene har vært med i avlsgruppe der det er påvist 

mædi (lentivirus)

Kontaktbesetninger ilegges restriksjoner etter en vurdering av risiko for 

smitteoverføring. Hovedsakelig at de ikke får flytte levende dyr ut av 

buskapen



Restriksjoner ved mædi

• Ikke føre dyr inn eller ut av dyreholdet

• Melde Mattilsynet før dyr sendes til slakt

• Varsle MT ved symptomer som kan knyttes til luftveier som pustevansker og 

hoste, og ellers ved skrantne eller magre dyr

• Sau > 1 år må ha vært testet ved blodprøve og funnet negative for antistoffer 

mot viruset for å kunne sendes på utmarksbeite

• Dyr som allerede er på utmarksbeite sankes ikke ned for prøvetaking, men 

prøvetas etter ordinær sanking til høsten

Ved sanking av dyr beitesesong 2019 gjelder følgende vilkår:

• Det skal ikke settes ut nye saltsteiner på beite

• Sau fra ulike dyrhold skal skilles straks sauen er samla i skillekveet

• Sau fra ulike dyrehold skal ikke transporteres sammen fra beite. Unntak er 

transport til slakteri

Varighet av restriksjoner avhenger av prøveresultatene i dyreholdet, minimum 2 år



STATUS per i dag: 

• 2 sauehold med påvist mædi (10.07.12 og 16.07.19) + 1 positiv etter opprinnelig 

diagnosegrunnlag

• 48 sauehold m restriksjoner

• 16 nye sauehold båndlegges uke 40-41.

• Restriksjoner skyldes: kjøp av livdyr til sauehold med påvist mædi, salg av livdyr 

til sauehold med påvist mædi, oppstalling og bruk av smittet vær, værringkontakt 

eller beitekontakt (samlekve, felles transport og oppstalling etterpå)

• 10 sauehold med uklar status – prøvetas på nytt og avklares de neste ukene

• Det er affisert sauehold med dyr av flere raser – også ekstensive raser

• Det kommer fram at flytting av dyr er gjort «uløyves»

• Konsekvensene er store. Mange er berørt. Kostnader for den enkelte og det 

offentlige er store

• Sjuke dyr lider av sjukdommen



Soneforskrift

• Vi har ikke oversikt over hvor utbredt smitten er enda

• Pga den uklare smittesituasjonen har både næringa og MT anbefalt å holde 

igjen værlam i år og/eller bruke «gammelværen» et år til om dette er avlsmessig 

forsvarlig

• For å hindre videre spredning av mædi ble det 16.09 innført en soneforskrift 

for mædi i Trøndelag

• Forskriften omfatter 28 kommuner i tidligere Nord-Trøndelag og på Fosen

• Forskriften innfører et forbud mot å flytte sau ut og inn av sonen samt innen 

sonen

• Sau fra ulike besetninger i sonen skal ikke ha kontakt - dette gjelder både søyer 

og værer

• Det er også forbudt å flytte hunndyr inne i sonen for oppstart av ny besetning

• Det er flere unntak



Prøvetaking – kartlegging av mædismitte i sonen
- vi trenger å vite om det er sauehold utenom utbruddet med smitte

• MT gjennomfører prøvetaking av alle sauehold som søkte om 

produksjonstilskudd i mars 2019 i de 28 kommunene som er omfattet av 

soneforskriften

• Et omfattende arbeid – hjelp fra privatpraktiserende veterinærer

• Det er viktig å være oppmerksom på at et negativt resultat i kartleggingen ikke

en frierklæring fra smitte for det enkelte dyr og dyrehold. Tida fra smitte kommer 

inn i besetningen til at antistoffer påvises (inkubasjonstida) kan være lang, og vi 

prøvetar kun et utvalg av dyr i dyreholdene i kartlegginga. Dette er en 

medvirkende årsaken til at vi i høst råder saueholdere til å rekruttere værer fra 

eget dyrehold eller bruke «gammelværen» et år til om dette er mulig og forsvarlig 

avlsmessig

• Varigheten av analyseresultatene settes til ½ år. Det kan være aktuelt å gjenta 

kartleggingen om et par år, avhengig av smittesituasjonen og kunnskapen vi har 

om denne



Antall prøver som skal tas ut i hvert sauehold 

- Blodprøver skal tas av de eldste sauene

- I tillegg skal alle innkjøpte sauer samt sauer som er overført fra andre sauehold prøvetas –

begrenset oppad til de 20 eldste.

Antall vinterfôra dyr i besetninga
Antall prøver per besetning

Inntil 30 Alle over 1 år

30-100 30

100-200 35

Mer enn 200 40



Prioritering mellom ulike sauehold mhp prøvetaking

Mædi-utbruddet har medført at analysekapasiteten ved VI er svært presset og vil 

være det i lang tid framover. Vi må derfor prioritere mhp hvilke sauehold som 

prøvetas først og sist for å bruke ressursene optimalt.

1.prioritet: Sauehold som inngår i utbruddet – MT prøvetar 

2.prioritet: Sauehold som er medlemmer i værringer og/eller har stor kontaktflate    

mhp kjøp og/eller salg av dyr og ev. annen livdyrkontakt som kan medføre økt 

smittefare – kartlegging i sonen, PP-vet på oppdrag fra MT

3. prioritet: Bruksbesetninger – kartlegging i sone, PP-vet på oppdrag fra MT

Avventer: Isolerte sauehold- typisk helårs utegang på øyer, ikke søkt om prod.tilskudd. 

MEN: Disse er også risikable!



Om unntak fra soneforskrift mædi

Unntak fra soneforskriften innen sonen:

Sau fra ulike besetninger kan ha kontakt i sonen:

• På utmarksbeite

• Ved direkte transport til slakteri i sonen

Sau kan flyttes innen sonen: 

Til og fra utmarksbeite: 

Det skal ikke være direkte kontakt mellom dyr fra ulike besetninger ved transport til 

og fra beite. Kontakten mellom dyr fra ulike besetninger bør være så kort som mulig 

ved sanking og skilling.



Unntak fra soneforskriften 

– flytting av dyr innen sonen

Besetningen dyret flyttes fra og dyret/dyrene som flyttes må da være prøvetatt for 

mædi med negativt resultat. Om besetningen dyret/dyrene flyttes fra er medlem i 

værring/værsamarbeid/livdyrsamarbeid, må alle besetninger i værringen/ 

værsamarbeidet/livdyrsamarbeidet også være prøvetatt for mædi med negativt 

resultat.

Om det er søye/r som flyttes må det i tillegg søkes Mattilsynet. Egenerklæring 

må legges ved søknaden. 

Om det er vær/er som flyttes må egenerklæring må følge dyret i tillegg. 

Søknad til Mattilsynet er ikke nødvendig.

Oppstart av ny besetning i sonen: Flytting av hunndyr er tillatt når besetningen 

dyret/dyrene flyttes fra og dyret/dyrene som flyttes er prøvetatt for mædi med 

negativt resultat. Søknad ikke nødvendig.

Ansvaret på dyreeierne selv er stort.



Unntak fra soneforskriften –

flytting av dyr inn til sonen

• Om de flyttes direkte til slakteri i sonen

• Etter beiting på utmark (ikke samtransport)

• Om besetningen dyret flyttes fra og dyret/dyrene som flyttes er prøvetatt for mædi

med negativt resultat. Om besetningen dyret/dyrene flyttes fra er medlem i 

værring/værsamarbeid/livdyrsamarbeid, må alle besetninger i værringen/ 

værsamarbeidet/livdyrsamarbeidet også være prøvetatt for mædi med negativt 

resultat.

Om det er søye/r som flyttes må det i tillegg søkes Mattilsynet. Egenerklæring må 

legges ved søknaden. 

Om det søkes om flytting av søye/r over fylkesgrense og ev. også regiongrense, må 

også veterinærattest legges ved søknaden. 

Om det er vær/er som flyttes innen fylket og innen regiongrensen er ikke søknad til 

Mattilsynet nødvendig, men egenerklæring må følge dyret.

Om det søkes om flytting av vær/er over fylkesgrense men innen småferegionen, må 

egenerklæring og veterinærattest følge dyret/dyrene.

Om det søkes om flytting av vær/er over regiongrense, må det søkes til Mattilsynet, og både 

egenerklæring og veterinærattest må legges ved søknaden. 



Unntak fra soneforskriften for flytting av dyr ut av sonen

Sau kan flyttes ut av sonen om de flyttes direkte til slakteri.



Mædi- diagnostikk 2019

• Antistoffpåvisning 

•    Lungeforandringer

•    Arvestoff som i mædi (PCR)

•   Slektskap tilbake til et virus fra sau i Norge i 2005

•   Epidemiologisk forbindelse til utbrudd i 2002-2005



Vi bør lære av tidligere utbrudd av Mædi i NT

• 2002-2003: 50 positive dyrehold, 250 restriksjonsbelagte dyrehold

• 1973-74: Utbrudd i spelring i Verdal, koplet mot import av texelvær fra Østlandet, 

avkom etter import fra DK.

Fokuset på og kunnskapen om sjukdommen har ikke vært god nok.

NÅ må vi i fellesskap snu alle steiner – slik at vi ikke etterlater smitte i saue-

miljøet etter dette utbruddet. Alle forflytninger av dyr må opp i dagen og vi må 

sikre at prøvetakinga blir vellykket. 

Dette skal vi greie!



Hva betyr dette for oss i Møre og Romsdal?

Innskrenkinger på livdyrhandel fra Trøndelag.

Som før: 

Handel med småfe bør begrenses mest mulig.



Moralen er: 

Det som er lurt er ikke alltid lov..

Det som er lov er ikke alltid lurt


