Friske dyr
og trygg mat
Forsknings- og utviklingsprosjekter
innen én helse på Veterinærinstituttet 2019

Foto: Ccolourbox
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Friske dyr, trygg
mat – én helse

Begrepet «én helse» betyr at miljø, helse og velferd

tuttet har sterkt fokus på også å bidra til oppfyllelsen

hos dyr og mennesker er tett sammenvevd; alt

av FNs bærekraftmål. Mange av våre prosjekter

henger sammen med alt. Ett eksempel er at

utføres i nært samarbeid med vitenskapelige

klimaendringer påvirker miljøet slik at nye smitte

institusjoner på alle kontinenter som bidrar med unik

stoffer (som kanskje produserer giftstoffer) kan

kunnskap og ulike perspektiver på komplekse

etablere seg og skape nye helseproblemer hos dyr

problemstillinger. Verdenskartet presentert her viser

og/eller mennesker. Veterinærinstituttets hoved

de mer enn 40 land hvor vi har pågående prosjekter

arbeidsområder; dyrehelse, dyrevelferd og mat

eller et aktivt nettverkssamarbeid.

trygghet, er derfor vesentlige for å sikre god «én
helse». Hvis vi lykkes med dette skaper vi nye

Denne publikasjonen inneholder en kortfattet

muligheter for biobaserte næringer både for Norge

oversikt over pågående og nylig avsluttet forskning

og for verden

innen disse områdene. Både forskningsprosjekter
og nettverksprosjekter er inkludert. Ettersom alt

Veterinærinstituttet har dyktige forskere med stort

henger sammen med alt kunne alle prosjektene

nasjonalt og internasjonalt nettverk innen dyre

vært presentert under overskriften «én helse», men

helse, dyrevelferd og fôr- og mattrygghet. Det

for å lette lesingen noe, er prosjektene presentert

legges stor vekt på både å publisere i høyt ranger

under temaene dyrehelse, dyrevelferd, antibiotika

te tidsskrifter med fagfelleevaluering og å kommu

resistens og -forbruk, mattrygghet og toksinologi.

nisere resultatene våre direkte til næring og

Siden enkelte prosjekter kunne ha vært listet opp

myndigheter. Slik sikres forskning av høy interna

under flere overskrifter, er det i hvert kapittel en

sjonal standard samtidig som den blir lett tilgjen

henvisning til andre relevante kapitler. De nyeste

gelig og til nytte for brukerne. For å opprettholde

prosjektene er presentert først i hvert kapittel/

tilliten i næringen, forvaltningen og samfunnet for

underkapittel. Forklaring på forkortelser brukt om

øvrig, er fri og uavhengig forskning et prinsipp

institusjoner, finansieringskilder og land er gitt

Veterinærinstituttet flagger høyt når forsknings

bakerst i dokumentet.

samarbeid inngås.
God lesning!
Dagens globaliserte verden – med ustrakt handel og
turisme – utgjør en utfordring ved at problemer med
dyrehelse og mattrygghet i fjerne strøk raskt kan
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utgjøre en trussel også i Norge. Globale problemer

Merete Hofshagen

trenger derfor globale løsninger, og Veterinærinsti

avdelingsdirektør dyrehelse og trygg mat
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Foto: Colourbox

Dyrehelse
Veterinærinstituttet ble i sin tid opprettet som et diagnoselaboratorium for dyre
sykdommer. I starten var en av hovedoppgavene til instituttet å bekjempe zoonotiske
sykdommer (sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker) som tuberkulose og
brucellose. Selv om mye av Veterinærinstituttets forskning i dag dreier seg om å løse
sentrale helseproblemer hos dyr, oftest i samarbeid med næringene, er mange av
problemstillingene fremdeles relaterte til «én helse».
Med antibiotikaresistens som økende problem er

Forskning for å utvikle nye, moderne og effektive

det viktig å holde husdyr friske og hindre infek

metoder for diagnostikk og for å få en mer

sjoner. På Veterinærinstituttet pågår flere ulike

grunnleggende forståelse av biologiske prosesser

forskningsprosjekter med hensikt å kunne produ

er viktig. Et eksempel er forståelse for hvordan

sere friske dyr uten bruk av antibiotika. Det forskes

kosthold, miljø og genetikk påvirker tarmfloraen

også på alternativer til legemiddelbehandling av

og hvordan tarmfloraen henger sammen med

infeksjonssykdommer. Veterinærinstituttets

utvikling av sykdom eller bidrar til god helse.

forskning bidrar til vaksineutvikling som kan gi
mulighet for forebygging av sykdom og dermed

Forskning på antibiotikaresistens og -forbruk har

bidra til reduksjon av lidelse hos dyr, antibiotika

et eget kapittel. Kapitlet om toksinologi inneholder

bruk og økonomiske tap.

prosjekter som også omhandler dyresykdommer.

Sykdommer på ville dyr er også et viktig ansvars
område for Veterinærinstituttet.

Prosjektet HUNT
Én Helse skal gi ny
kunnskap om hvordan
menneskers og dyrs helse
påvirkes av gjensidig
kontakt. Foto: Shutterstock
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Inger Helene Kravik undersøker E. coli fra slaktekylling. Foto: Bryndis Holm.

Pågående Prosjekter relatert til dyrehelse
Prosjekt: Streptokokkinfeksjoner i moderne husdyrhold - en trussel for dyrehelse
og matproduksjon
•	Mål: Å redusere forekomsten av streptokokkinfeksjoner hos melkeku og sau i Norge
•	Forventet nytteverdi: Identifisere de viktigste smitteveiene og smittekildene for Streptococcus
dysgalactiae i moderne driftssystemer og bruke kunnskapen til å forbedre smittebeskyttelse
og sykdomskontroll. Resultatene vil også ha betydning for fremtidig vaksineutvikling.
• Periode: 2018–2021
•	Prosjektleder: Hannah Joan Jørgensen, Veterinærinstituttet
•	Samarbeidspartnere: Animalia, TINE, NMBU, Moredun Research Institute (GB)
•	Finansieringskilde: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, Animalia og TINE.

Prosjekt: Aviærpatogene E. coli i norsk kyllingproduksjon – karakterisering,
identifisering av risikofaktorer og preventive tiltak
•	
Mål: Karakterisere aviærpatogene E. coli hos slaktekylling ved hjelp av helgenomsekvensering
og i kombinasjon med data fra produksjon, drift og miljø identifisere risikofaktorer for colibacillose.
samt øke forskningsbasert kunnskap rundt sykdomsframkallende E. coli hos fjørfe
•	Forventet nytteverdi: Utvikling av preventive tiltak for å kontrollere infeksjon med E. coli hos
slaktekylling, både ved å identifisere spesielt sykdomsfremkallende bakteriestammer i en tidlig fase,
og gjennom å innføre retningslinjer for forebygging av colibacillose hos slaktekyllingprodusenter.
• Periode: 2018–2021
•	Prosjektleder: Camilla Sekse, Veterinærinstituttet
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•	Samarbeidspartnere: Nortura, Den stolte hane, Norsk kylling, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund,
Animalia, NMBU, DTU (DK), University of Edinburgh (GB), University of Münster (DE), University
of Prince Edward Island (CA).
•	Finansieringskilde: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Prosjekt: PARAVACC
•	Mål: Verifisere effekt av en tidligere utviklet forsøksvaksine mot paratuberkulose hos drøvtyggere.
•	Forventet nytteverdi: En effektiv vaksine vil forbedre kontrollen av paratuberkulose på verdensbasis.
Dette vil gi bedre dyrehelse, dyrevelferd og lønnsomhet i landbruket.
• Periode: 2018–2020
•	Prosjektleder: Ann Ingeborg Wålen, Kjeller Innovasjon
•	Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Kari Lybeck
•	
Øvrige samarbeidspartnere: Danmarks Tekniske Universitet - DTU (DK), Statens Serum Institut
- SSI (DK)
• Finansieringskilde: Forskningsrådet (FORNY 2020)

Prosjekt: BARKCURE – Kondenserte tanniner i bark fra norsk furu og gran
•	Mål: Å vurdere potensialet til kondenserte tannin (CT) i bark fra norske bartre, et biprodukt i fra
skogsindustrien, som fôrtilskudd som middel mot mage- og tarmparasitter hos drøvtyggere.
•	
Forventet nytteverdi: Økt viten om den antiparasittære effekt av CT mot nematoder og protozoer samt
evt. kommersiell anvendelse av biprodukter fra skogsindustrien som middel mot parasitter hos dyr.
• Periode: 2017–2020
• Prosjektleder: Håvard Steinshamn, NIBIO
•	Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Heidi L. Enemark
•	Øvrige samarbeidspartnere: Norsk Treteknisk Institutt, SINTEF, Københavns Universitet (DK),
Scotland’s Rural College (GB) og Bergene Holm, Norske Skog Saugbruks, Felleskjøpet fôrutvikling,
Animalia, Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag.
•	Finansieringskilder: Forskningsrådet (BIONÆR) og NORSØK

Prosjekt: Barkekstrakt som middel mot koksidiose hos lam
•	Mål: Å undersøke om ekstrakt av kondenserte tanniner fra bark (avfall fra sagbruksindustrien) kan
hindre utvikling av koksidiose hos lam.
•	Forventet nytteverdi: Formålet med kvalifiseringsprosjektet er å se om resultatene kan danne
grunnlag for et større forskings- og innovasjonsprosjekt for å utvikle et nytt salgsprodukt.
• Periode: 2017–2020.
• Prosjektleder: Kristin Sørheim, NORSØK
•	Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Heidi L. Enemark
•	Øvrige samarbeidspartnere: Norsk Treteknisk Institutt, SINTEF
•	Finansieringskilde: Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Prosjekt: Grisefine lunger
•	Mål: Øke forståelsen av mekanismene bak luftveissykdommer hos slaktegris i Norge ved å studere
forekomsten av patogene agens, karakterisere disse og relevante risikofaktorer.
•	Forventet nytteverdi: Etablere forebyggende tiltak, gode behandlingsregimer og god kontroll over
utbredelsen av luftveissykdommer hos gris.
• Periode: 2017–2020
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•

Prosjektleder: Birgit Ranheim, NMBU
Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Carl Andreas Grøntvedt
Øvrige samarbeidspartnere: Animalia, Nortura, KLF, Norsvin.
Finansieringskilde: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, Animalia, Nortura, KLF

Prosjekt: Lyme borreliose; en vitenskapelig
tilnærming for å redusere diagnostisk
og terapeutisk usikkerhet (BorrSci)

Hudbremslarver plukket fra huden på rein.
Foto: Inger Sofie Hamnes

•	Mål: Forbedre diagnostikk og behandling av
borreliose og øke kunnskap om kronisk
borreliose.
•	Forventet nytte: Bedre diagnostikk og behandling
av borreliose.
• Periode: 2015–2020
• Prosjektleder: Harald Reiso, Sørlandet sykehus.
•	Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Øivind
Øines
•	Øvrige samarbeidspartnere: Helse Møre- og
Romsdal HF, Haukeland universitetssykehus,
Oslo Universitetssykehus
•	Finansieringskilde: De regionale helseforetakenes
nasjonale midler til tverregionale
helseforskningsprosjekter (Helseforsk)

Prosjekt: HUNT Én Helse
•	Mål: Framskaffe ny kunnskap om hvordan menneskers og dyrs helse påvirkes av gjensidig kontakt.
•	
Forventet nytteverdi: Kunnskap som kan bidra til forebygging av sykdom, og bedre folke- og dyrehelse.
• Periode: 2018–2019
•	Prosjektledere: Arne Holst-Jensen, Veterinærinstituttet og Lisbeth Rannem, NTNU
•	Øvrige samarbeidspartnere: HUNT-Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, NMBU
•	Finansieringskilder: Landbruks- og matdepartementet, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag, Animalia, Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, Regionalt Forskningsfond
Midt-Norge og Mattilsynet

Prosjekt: Source attribution of toxoplasmosis in the Nordic countries
•	Mål: Å etablere samarbeid med henblikk på å definere metoder for å definere kilder for human
toxoplasmose i de nordiske landene samt identifisere eventuelle kunnskapshull.
•	
Forventet nytteverdi: Styrke nordisk samarbeid innen parasittologi/kildeidentifisering. Økt kunnskap om
årsakene til toxoplasmose i de nordiske land og behov for ytterligere forskning til nytte for mattryggheten.
• Periode: 2017–2018.
• Prosjektleder: Sara M. Pires, DTU (DK)
•	Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Heidi L. Enemark
•	Øvrige samarbeidspartnere: Sveriges lantbruksuniversitet - SLU (SE), EVIRA (FI)
• Finansieringskilde: Nordisk Ministerråd.
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Veterinær og forsker Knut Madslien undersøker villrein og tar ut prøver for å sjekke for skrantesjuke (CWD).
I bakgrunnen: Jørn Våge, CWD-koordinator ved Veterinærinstituttet. Foto: Agnete Brun.

Prosjekt: Land use, climate and tick-borne diseases in dynamic multi-host ecosystems: 
estimated risk and experienced fear
•	Mål: Vurdere hvordan klima og stor-skala endringer i landskap har effekter på økning, spredning
og epidemiologi av flåttbårne sykdommer.
•	Forventet nytteverdi: Øke grunnleggende kunnskap om spredning og epidemiologi av flåttbårne
sykdommer.
• Periode: 2016–2019
• Prosjektleder: Atle Mysterud, UiO.
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Hildegunn Viljugrein
• Øvrige samarbeidspartnere: FHI, TINE, Norsk sau og geit, Lund Universitet (SE).
• Finansieringskilde: Forskningsrådet (Miljøforsk)

Prosjekt: Status of Echinococcus multilocularis in Svalbard
•	
Mål: Å kartlegge forekomst av Echinococcus multilocularis hos mellomvert (gnagere) og endeverter
(polarrev og hund) samt risikofaktorer for parasittinfeksjon hos hund på Svalbard.
•	Forventet nytteverdi: Få kartlagt risiko for folkehelsen og eventuelle behov for intervensjoner.
Økt kunnskap om parasitt-vert sammenhenger vil bidra til kartlegging av mulige klimaeffekter
på populasjonsdynamikk.
• Periode: 2016–2018.
• Prosjektleder: Heidi L. Enemark, Veterinærinstituttet
• Samarbeidspartner: Norsk Polarforskningsinstitutt
• Finansieringskilde: Svalbards Miljøvernfond.
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Prosjekt: CWD - Forskning på skrantesjuke
•	Mål: Å skaffe forskningsbasert kunnskap avgjørende for kontroll, og om mulig, bekjempelse
av skrantesjuke. Det er fem delprosjekter: Beskrive forskjellen mellom «elgtypen» og «reintypen»
av CWD. Etablerere en mer sensitiv diagnostisk test
(RT-QuIC) for prioner. Utvikle metoder for estimering av CWD-forekomst og modellering av
spredning. Etablere en CWD-test (rektumbiopsi av lymfatisk vev) for bruk på levende hjortedyr.
Kartlegging av genetisk sensitivitet hos norske hjortedyr.
• Forventet nytte: Økt kunnskap om CWD sykdom og smitte, samt mer effektiv diagnostikk.
• Periode: 2016
• Prosjektleder: Jørn Våge, Veterinærinstituttet
•	Samarbeidspartnere: NMBU, NINA, UiO, Institut national de la recherche agronomique - INRA
Toulouse (FR), CEA Jouy en Jonas (FR), Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail - ANSES (FR), Istituto Superiore di Sanità - ISS Rome (IT), University
College of London - UCL (GB), Roslin Institute – University of Edinburgh (GB), Prion Research
Center – Colorado State University (US), Case Western Reserve University - CWRU (US)
•	
Finansieringskilde: Landbruks- og matdepartementet (Veterinærinstituttets
Kunnskapsutviklingsmidler)

Prosjekt: Deteksjon av skrantesjukesmitte (prioner) i avføring fra rein
•	Mål: Forbedre diagnostikk og etablering av en meget sensitiv test for å detektere skrantesjukesmitte
i avføring.
•	Forventet nytte: Enklere diagnostikk av skrantesjuke hos levende dyr gjennom avføringsprøver
• Periode: 2017–2019
• Prosjektleder: Sylvie Benestad, Veterinærinstituttet
•	Øvrige samarbeidspartnere: Universitetet i Tromsø, UMF INRA, Frankrike
•	Finansieringskilde: Reindriftens utviklingsfond, Landbruksdirektoratet

Prosjekt: Kartlegging av helse og sykdom hos rein ved økt samling og fôring
•	Mål: Kartlegge dødsårsaker og forekomst av sykdom hos tamrein sett i forhold til ulike driftsforhold
(samling og fôring)
•	Forventet nytte: Prosjektet vil gi bedre forutsetninger for råd om reinhelse til reineiere og forvaltning.
• Periode: 2017–2019
• Prosjektleder: Torill Mørk, Veterinærinstituttet,
• Øvrige samarbeidspartnere: Universitetet i Tromsø, NIBIO, Tromsø
• Finansieringskilde: Reindriftens utviklingsfond, Landbruksdirektoratet

Prosjekt: Reinens immunrespons mot hudbrems
•	Mål: Karakterisere reinens naturlige immunreaksjon mot hudbrems gjennom beskrivelser på ulike
tider etter en naturlig infeksjon.
•	Forventet nytte: En basal kunnskap om reinens immunrespons mot hudbrems kan i fremtiden tillate
utvikling av vaksinasjonsstrategier og alternative bærekraftige behandlingsmetoder.
• Periode: 2017–2019
• Prosjektleder: Kjetil Åsbakk, Universitetet i Tromsø
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Ingebjørg Nymo, Veterinærinstituttet
• Finansieringskilde: Reindriftens utviklingsfond, Landbruksdirektoratet
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Prosjekt: ANAVAC
• Mål: Utvikle en vaksinekandidat mot Anaplasma phagocytophilum hos lam i Norge
•	Forventet nytteverdi: En effektiv vaksine forventes å gi bedre dyrehelse, velferd og økonomi for
sauenæringen, og i tillegg bidra til å redusere antibiotikabruk.
• Periode: 2015–2019
• Prosjektleder: Erik Granquist, NMBU
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Arne Holst-Jensen
•	Øvrige samarbeidspartnere: Linköpings Universitet (SE), University of Florida (US),
University of Minnesota (US)
• Finansieringskilde: Forskningsmidlene for jordbruk
og matindustri

Prosjekt: Rearing broiler chicken without in-feed
anticoccidials
•	Mål: Bidra til bærekraftig avvikling av bruken av
koksidiostatika i norsk slaktekyllingoppdrett.
Teste effekt av kommersielt tilgjengelige, ikkeantibiotiske fôrtilsetninger på kyllingenes tarmhelse
og produksjon. Sammenligne tarmhelse, mikrobiota,
fordøyelighet og produksjon hos kyllinger som har
fått to ulike fôr.
•	Forventet nytteverdi: Prosjektet ser på hva
produksjonsformen betyr for helsa hos kyllinger, og
hvilke forholdsregler som må tas for å få til fortsatt
sikker og trygg produksjon selv uten bruk av
antibiotika.
• Periode: 2015–2019
• Prosjektleder: Magne Kaldhusdal,
Veterinærinstituttet
•	Samarbeidspartnere: NMBU, Animalia, Nortura,
Felleskjøpet fôrutvikling, Norgesfôr, Fiskå mølle
• Finansieringskilder: Forskningsmidlene for jordbruk
og matindustri, alle næringsaktørene

I prosjektet «Rearing broiler chicken without in-feed
anticoccidials» tester forskerne effekt av kommersielt
tilgjengelige, ikke-antibiotiske fôrtilsetninger på kyllingenes
tarmhelse. Foto: Colourbox

Prosjekt: PARAGONE – Vaccines for animal parasites
•	Mål: Parasittinfeksjoner hindrer god dyrehelse og effektiv matproduksjon. Resistens mot
antiparasittære midler er under utvikling og det er derfor viktig å utvikle vaksiner. Prosjektet vil
utvikle og kommersialisere vaksiner fra eksisterende prototyper. Vert-parasitt interaksjoner vil
studeres.
•	Forventet nytteverdi: Bedre dyrehelse. Etablere kontakt med relevante internasjonale
forskningsgrupper.
• Periode: 2015–2019
• Prosjektleder: Jacqui Matthews, Moredun Research Institute (GB)
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• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Øivind Øines
•	Øvrige samarbeidspartnere: University College Dublin (IE), National University of Ireland (IE),
Dublin City University (IE), The Queen’s University of Belfast (IE), Agencia Estatal Consejo Superior
Deinvestigaciones Cientificas (ES), Universidad de Cordoba (ES), Universidad de las Palmas de Gran
Canaria (ES), Lanzhou Veterinary Research Institute (CN), The Royal Veterinary College (GB),
Xstalbio Ltd Benchmark Animal Health Limited (GB), Fios Genomics Limited (GB), University of
Strathclyde (GB), The University of Liverpool (GB), Universidad de la Republica (UY), Universiteit
Gent (BE), Zoetis Belgium SA (BE), Immunotools GMBH (DE)
• Finansieringskilde: EUs Horisont 2020 (Societal Challenge 2)

Prosjekt: Forskning på mykobakterier; beredskap, kunnskap og samhandling
•	Mål: Styrke kompetansen innen mykobakterier, samt oppnå bedre beredskap for BSL3 organismer.
Prosjektet fokuser på karakterisering av stammer, interaksjoner mellom vert og agens, zoonotiske
aspekter ved mykobakterier, samt utvikling av bedre diagnostikk og vaksiner.
• Forventet nytteverdi: Økt kunnskap om og bedre kontroll av mykobakterier, kompetanse til å håndtere
relevante BSL3 organismer samt en robust forskningsgruppe som kan generere fremtidige prosjekter.
• Periode: 2015–2018
• Prosjektleder: Stig Tollefsen
•	Finansieringskilde: Forskningsrådet (Veterinærinstituttets basisbevilgning)

Prosjekt: Resistens mod koksidoistatika utvikling av immunitet koksidiose og alternative
kontrollstrategiar hos lam i Norge
•	Mål: Å undersøke bruk av koksidiostatika og forekomst av resistente koksidier samt gi bedre
forebyggende behandling mot koksidiose hos lam. Undersøke utvikling av immunitet ved ulike
behandlingsstrategier.
•	Forventet nytteverdi: Minsket utvikling og spredning av resistente Eimeria-stammer i norske
saueflokker og dermed bedre dyrevelferd, samt opprettholdelse av et levedyktig og økonomisk
bærekraftig sauehold.
• Periode: 2015–2018
• Prosjektleder: Snorre Stuen, NMBU
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Heidi L. Enemark
• Øvrige samarbeidspartnere: Animalia, University of Las Palmas de Gran Canaria (ES)
• Finansieringskilder: Forskningsrådet (MAT-SLF), Animalia.

Prosjekt: Miljøgifter i vilt
• Mål: Framskaffe ny kunnskap om miljøgifter i viltlevende dyr (rovdyr og villfugl) i Norge.
• Forventet nytteverdi: Kunnskap som vil bidra til at forvaltningsmyndighetene kan forvalte de
viltlevende artene på en bærekraftig måte i fremtiden.
• Periode: 2015–2018
• Prosjektleder: Knut Madslien, Veterinærinstituttet
• Samarbeidspartnere: NMBU, NINA
• Finansieringskilder: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Hedmark, Oslo og Akershus, Østfold,
Dag S. Stiansen stiftelse, Rovdyrfondet WWF, Miljødirektoratet
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Prosjekt: Selenbehov i norsk griseproduksjon
•	Mål: Unngå lidelser knyttet til selenmangel hos gris. Ved fôring av ulike aldersgrupper med selen
fra ulike kilder og i ulike nivåer studeres effekter på immun- og betennelsesmarkører,
produksjonsparametre og dyras helse, samt kinetikk av selenforbindelsene inkludert distribusjon
og spesiering.
•	Forventet nytteverdi: Finne optimale kilder og fôrkonsentrasjoner av selen for å unngå mangel hos
rasktvoksende norsk gris.
• Periode: 2014–2018
• Prosjektleder: Marianne Oropeza-Moe, NMBU.
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Aksel Bernhoft.
•	
Øvrige samarbeidspartnere: Animalia, Felleskjøpet fôrutvikling, Norgesfôr, Fiskå mølle, Nortura, KLF
• Finansieringskilde: Forskningsrådet (BIONÆR) og næringspartnerne.

Prosjekt: Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP)
•	Mål: Ha oversikt over og kunnskap om helsetilstanden i norske bestander av hjortevilt og moskus.
Det legges vekt på sykdommer hos viltet selv og på sykdommer som kan overføres mellom
hjortevilt/moskus og husdyr og fra hjortevilt/moskus til mennesker (zoonoser). Det fokuseres også
på hvordan miljø- og klimaendringer influerer på helsetilstanden hos ville drøvtyggere.
•	Forventet nytteverdi: Kunnskapen benyttes av viltforvaltningen og veterinærmyndighetene for
å sikre optimal og bærekraftig bestandsforvaltning, god sykdomsberedskap og dokumentasjon
av helsestatus. Jegere og friluftsfolk har også nytte av kunnskapen som genereres.
• Periode: 1998–2019
• Prosjektleder: Knut Madslien, Veterinærinstituttet
• Finansieringskilde: Miljødirektoratet

Prosjekt: Hømimalia – Overvåkning og sporing av rød hønsemidd Dermanyssus gallinae
•	Mål: Midd funnet i eggproduksjonslokaler gjennom et overvåkningsprogram undersøkes med
molekylære metoder for å se om informasjonen kan benyttes til forbedret kontroll av infeksjon med
rød hønsemidd i produksjonslinjene.
•	Forventet nytteverdi: Metodikk for å identifisere og spore rød hønsemidd vil gjøre det mulig å forstå
hvordan parasitten etablerer seg i produksjonen.
• Periode: 2014 – (løpende)
• Prosjektleder: Øivind Øines, Veterinærinstituttet
• Samarbeidspartner: Animalia
• Finansieringskilde: Animalia
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Nettverksprosjekter relatert til dyrehelse
Prosjekt: COST Action SOUND Control
• Mål: Danne et internasjonalt forsker-nettverk for å utforske og implementere nye metoder innen
såkalt resultat-basert overvåkning av noen smittsomme storfesykdommer.
• Forventet nytteverdi: Gjennom å samarbeide om et rammeverk for overvåknings-metoder for noen
smittsomme storfesykdommer der krav til overvåkning ikke er regulert av myndighetene, vil man få
bedre kontroll på eventuell spredning av disse sykdommene til Norge.
• Periode: 2018–2022
• Prosjektleder: Inge Santman, GD Animal Health (NL).
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Petter Hopp og Malin Jonsson
• Øvrige samarbeidspartnere: 21 COST-land.
• Finansieringskilde: COST (EU)

Prosjekt: COST Action COMBAR - Combatting anthelmintic resistance in ruminants
•	Mål: Å fremme forskning innen diagnostikk, vaksiner, behandling og forebygging av anthelmintikaresistens hos parasitter hos drøvtyggere i Europa.
•	Forventet nytteverdi: Et forskernettverk som utveksler resultater og ideer, evaluerer metoder
og kontrollstrategier og koordinerer forskningen innenfor anthelmentikaresistens, samt styrker
kampen mot parasitter/resistens.
• Periode: 2017–2021.
• Prosjektleder: Johannes Charlier, Kreavet (BE)
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Heidi L. Enemark.
• Øvrige samarbeidspartnere: Animalia, 26 COST-land
• Finansieringskilde: COST (EU)

Prosjekt: COST Action African Swine Fever Stop
• Mål: Danne et internasjonalt forsker-nettverk for å jobbe med afrikansk svinepest (ASF).
• Forventet nytteverdi: Gjennom å samarbeide om et rammeverk for ASF med bl.a. diagnostikk,
overvåkning, vaksine utvikling, og vert-patogen interaksjoner, vil man få bedre kontroll på eventuell
spredning av denne sykdommen i Europa.
• Periode: 2015–2018
• Prosjektleder: Dolores Gavier-Widen, SVA (SE)
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Carlos G. das Neves
• Øvrige samarbeidspartnere: 31 COST-land samt AL, UA, RU, EU, European Food Safety Agency EFSA
• Finansieringskilde: COST (EU).
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Prosjekt: COST Action Network for Evaluation of One Health
• Mål: Lage rammeverk for å vurdere nytten av arbeid med én helse.
• Forventet nytteverdi: Et slikt rammeverk vil gi myndigheter og andre mulighet for å evaluere kostnytte av denne type prosjekter.
• Periode: 2014–2018
• Prosjektleder: Barbara Haesler, Royal Veterinary College (GB)
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Merete Hofshagen
• Øvrige samarbeidspartnere: NMBU, 24 COST-land samt AL, AU, CA, US, KN, World Health
Organizations - WHO, Ecohealth Alliance, International Livestock Research Institute - ILRI.
• Finansiering: COST (EU).

Prosjekt: COST Action COREMI - Improving current understanding and research for
sustainable control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae
• Mål: Forbedre helse, velferd og produktivitet hos høns i eggproduksjon gjennom smitteforebygging
og forbedret kontroll av rød hønsemidd (Dermanyssus gallinae).
• Forventet nytteverdi: Et internasjonalt forskernettverk som utveksler resultater og ideer, og
koordinerer forskningen gir et godt utgangspunkt for å styrke kampen mot denne viktige parasitten.
• Periode: 2014–2018
• Prosjektleder: Prof. Olivier Sparagano, Coventry University (GB)
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Øivind Øines
• Øvrige samarbeidspartnere: Animalia, 27 COST-land samt CA
• Finansieringskilde: COST (EU)

Nylig avsluttede sentrale prosjekter relatert til dyrehelse
Prosjekt: Necrotic enteritis in turkeys
• Mål: Bidra til redusert bruk av terapeutiske antibiotika i slaktekalkunoppdrettet. Skaffe ny kunnskap
om årsakene til tarmhelseutfordringene som fører til bruk av antibiotika, samt evaluere tiltak for
å redusere disse helseproblemene. Utvikle en eksperimentell modell for nekrotiserende enteritt
hos kalkun.
• Forventet nytteverdi: Økt fokus på koksidiose som predisponerende faktor for nekrotiserende
enteritt (overvåkingsprogram for koksidiose er iverksatt av norsk kalkunnæring). En spesifikk virusinfeksjon er vist å ha betydning som risikofaktor i enkelte besetninger og et probiotisk produkt er
vist å ha positiv effekt. En eksperimentell modell for nekrotiserende enteritt hos slaktekalkun.
• Periode: 2013–2017.
• Prosjektleder: Magne Kaldhusdal, Veterinærinstituttet
• Samarbeidspartnere: Animalia, Felleskjøpet fôrutvikling, Kemin Europa N.V., Baastad Kalkun,
Nortura, Norsk kylling
• Finansieringskilder: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, næringspartnerne
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Dyrevelferd
God helse er en viktig forutsetning for god dyrevelferd. God dyrevelferd innebærer
imidlertid mye mer enn frihet fra sykdom, og påvirkes av hvordan dyrene holdes
og stelles.
Veterinærinstituttet har siden 2003 hatt dyre

Dette skyldes dels verdispørsmål som speiles i ulike

velferd som selvstendig forskningsområde, og har

oppfatninger om hva som er viktigst for at dyra

gradvis bygget opp kompetansen på området.

skal ha det bra. En annen utfordring er at dyre

Veterinærinstituttet har i dag en egen forsker

velferd omhandler dyrs emosjoner, som ikke lar

gruppe som arbeider med både landdyrs og

seg måle direkte. Det er derfor et stort behov for å

akvatiske dyrs velferd. I perioden 2015–2019 har

utvikle relevante og objektive indikatorer, ikke bare

Veterinærinstituttet en strategisk instituttsatsning

for dårlig velferd, men også for god velferd. Mye av

på dyrevelferd, som ytterligere styrker forsknings

forskningen omhandler utvikling og validering av

kompetansen på området. Veterinærinstituttet

slike velferdsindikatorer.

driver utstrakt rådgiving overfor myndighetene,
særlig Mattilsynet, i dyrevelferdsspørsmål. Vi har

Kapitlet om toksinologi inneholder prosjekter som

dessuten kompetanse innen bedøving og avliving

også omhandler dyrevelferd.

av dyr i og utenfor slakteri.
Dyrevelferd handler om hvordan dyr har det, hva
de opplever som gode og dårlige opplevelser. Det
kan være utfordrende å måle dyrevelferd objektivt.
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Forskningsprosjekter relatert til dyrevelferd
Prosjekt: Hunders velferd
• Mål: Å kvalitetssikre kvalitativ atferdsvurdering som en metode for å vurdere velferd hos hund.
• Forventet nytteverdi: Etablere en metode som kan brukes til å vurdere hunders fysiske og mentale
helse.
• Periode: 2018–2019
• Prosjektleder: Solveig Marie Stubsjøen, Veterinærinstituttet
• Samarbeidspartnere: NMBU
• Finansieringskilde: Smådyrpraktiserende veterinærers forenings vitenskapelige og faglige fond

Prosjekt: QualityCalf
• Mål: Framskaffe ny kunnskap om variasjon i råmelkskvalitet, melkemengde til unge kalver, metoder
for melkefôring, samt individuelt tilpasset metode for avvenning.
• Forventet nytteverdi: Vitenskapelig baserte råd som vil bidra til friske kalver som vokser godt og har
god velferd.
• Periode: 2017–2019
• Prosjektleder: Cecilie M. Mejdell, Veterinærinstituttet
• Samarbeidspartnere: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Hedmark og Oppland, Tine,
Norgesfôr, deLaval, Nortura, NMBU, Univ. of British Colombia (CA).
• Finansieringskilde: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Prosjekt: Dyrevelferdsindeks for melkekyr (forprosjekt - VELKU/GOKU)
• Mål: Styrke dokumentasjonen av dyrevelferden i norske melkekubesetninger ved å etablere en
objektiv og vitenskapelig begrunnet dyrevelferdsindeks på besetningsnivå.
• Forventet nytteverdi: Etablering av parametere og objektive målemetoder for å kunne si noe om
dyrenes velferd i melkekubesetninger. Vil kunne bidra til rådgivning om god drift av
melkekubesetninger.
• Periode: 2017–2018
• Prosjektleder: Olav Østerås, Tine.
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Cecilie M. Mejdell
• Øvrige samarbeidspartnere: NMBU, NIBIO
• Finansieringskilde: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Prosjekt: Forvaltningsteknologi
• Mål: Vurdere om sensorer som måler kroppstemperatur og hjertefrekvens kan brukes for tidlig
påvisning av sykdom (som sjodogg) og stress (rovdyrangrep).
• Forventet nytteverdi: Utvikling av nye velferdsindikatorer for å sikre og forbedre sauens velferd
på utmarksbeite.
• Periode: 2016–2018
• Prosjektleder: Lise Grøva, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Solveig Marie Stubsjøen
• Øvrige samarbeidspartnere: NORSØK, NTNU, Høgskolen i Innlandet, Telespor AS
• Finansieringskilde: Regionalt forskningsfond Midt-Norge og Innlandet
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I prosjektet QualityCalf tester forskerne hvordan kalvehelse og –velferd påvirkes av råmelkskvalitet, melkemengde, fôrings
metode og avvenningsmetode. Forsker Julie Føske Johnsen geleider kalven inn i fôringsautomaten. Foto: Mari M. Press

Prosjekt: Strategisk instituttsatsning (SIS) på dyrevelferd
• Mål: Bygge opp og videreutvikle kompetansen og legge grunnlaget for en robust forskergruppe
innen dyrevelferd. Prosjektets hovedområder er kalvehelse og -velferd samt velferdsprotokoller
og -indikatorer. Prosjektet inkluderer også kompetanseoppbygging innen avliving samt samarbeid
internt på Veterinærinstituttet med vilthelse, fiskeoppdrett, sports- og familiedyr.
• Forventet nytteverdi: En robust forskergruppe med høy aktivitet i årene som kommer.
• Periode: 2015–2019
• Prosjektleder: Cecilie M. Mejdell, Veterinærinstituttet
• Finansieringskilde: Forskningsrådet (Veterinærinstituttets basisbevilgning)
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Prosjekt: Fårebygg
• Mål: Undersøke sammenhenger mellom enkle husløsninger, rutiner og stell med sauenes helse,
velferd, produktivitet og driftens økonomi.
• Forventet nytteverdi: Bidra til en mer bærekraftig saueproduksjon.
• Periode: 2013–2018
• Prosjektleder: Randi Oppermann Moe, NMBU
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Cecilie M. Mejdell
• Øvrige samarbeidspartnere: Animalia, NIBIO, Fylkesmannen i Hedmark, OsloMet, Monash
University (AU).
• Finansieringskilde: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Nettverksprosjekter relatert til dyrevelferd
Prosjekt: COST Action DairyCare
• Mål: Danne internasjonale forsker-nettverk for dyrevelferd og helse hos melkeproduserende dyr.
• Forventet nytteverdi: Etablere kontakt med forskere fra andre land med muligheter for å søke midler
til større forskningsprosjekter
• Periode: 2014–2018
• Prosjektleder: Prof. Chris Knight, København Universitet (DK)
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Julie Føske Johnsen
• Øvrige samarbeidspartnere. NMBU, 25 COST-land, CA, US
• Finansieringskilde: COST (EU).
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Nylig avsluttede sentrale prosjekter relatert til dyrevelferd
Prosjekt: KyllingScore
• Mål: Utvikle verktøy for løpende og objektiv vurdering av dyrevelferden for slaktekylling. Dette skal
øke fokuset på dyrevelferd i den enkelte besetning, men gjøres også for å videreutvikle dyrevelferdsprogrammet.
• Forventet nytteverdi: Sikre og forbedre dyrevelferden i slaktekyllingproduksjonen gjennom å utvikle
og ta i bruk nye dyrebaserte velferdsindikatorer.
• Periode: 2014–2017
• Prosjektleder: Guro Vasdal, Animalia
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Solveig Marie Stubsjøen
• Øvrige samarbeidspartnere: NMBU, Nortura, KLF
• Finansieringskilde: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Prosjekt: Fjellkjøtt- Bærekraftig produksjon av kvalitetskjøtt fra storfe i fjellandbruket,
herunder funksjonelle og kostnadseffektive bygningsløsninger og økt beitebruk med kastrater
• Mål: Kartlegge gode eksempler på funksjonelle og enkle driftssystemer for storfekjøttproduksjon
i fjellregionen, med spesiell fokus på kostnadseffektive fjøsløsninger, beiteutnyttelse og god
dyrevelferd.
• Forventet nytteverdi: Vise hvordan storfekjøttproduksjonen i fjellregionen kan økes samtidig som
hensynet til god dyrehelse og velferd ivaretas
• Periode: 2014–2017
• Prosjektleder: Cecilie M. Mejdell, Veterinærinstituttet
• Samarbeidspartnere: NIBIO
• Finansieringskilde: Fjellandbrukssatsningen i regi av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 
Nord-Trøndelag, Hedmark og Oppland.
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Feltarbeid i Thailand forbindelse med prosjektet REDUCEAMR
der forskerne undersøker hvordan antibiotikaresistens kan
forebygges, kontrolleres og bekjempes i husdyrproduksjonen
22 med voksende økonomier med ekspanderende
i land
og intensiverende kjøttproduksjon. Foto: Marianne Sunde

Antibiotikaresistens og -forbruk
Antimikrobiell resistens (AMR) er et av Veterinærinstituttets satsingsområder
og et sentralt tema i instituttets visjon for én helse. Utvikling og spredning av
antibiotikaresistens er regnet som en av de største helse-utfordringene verden står
overfor. Veterinærinstituttet er sterkt involvert i forskningsprosjekter som studerer
utvikling, forekomst og spredning av antibiotikaresistens, samt tiltak for å forebygge
og redusere denne utviklingen.
Bruk av antibiotika er en av de viktigste driverne for

forskning. For å kunne forske på sammenhengen

utvikling av AMR. Veterinærinstituttet har en sentral

mellom forbruk av antimikrobielle midler og

rolle i overvåkning av antibiotikaforbruk til landdyr

forekomst av AMR er det avgjørende å ha gode

og fisk. Veterinærinstituttet er nasjonalt referanse

data. Slike data er svært viktig for bl.a. å kunne

laboratorium (NRL) for antibiotikaresistens, og har

dokumentere om tiltak (som f.eks. forebyggende

på oppdrag fra Mattilsynet ansvar for NORM-VET

helsearbeid) har effekt på forbruket. Som et ledd i

(Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens

én helse-tenkningen er også resistensutvikling hos

i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler), samt

sykdomsframkallende sopp hos mennesker, dyr og

overvåkingen av MRSA hos svin.

i miljøet et felt Veterinærinstituttet forsker på.

Veterinærinstituttets aktivitet innen overvåking av
forbruk og resistens samt diagnostikk av kliniske
prøver, utgjør et unikt grunnlag for videre
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Pågående prosjekter relatert til antibiotikaresistens og -forbruk:
Prosjekt: Piloting on-site interventions for reducing antimicrobial use in livestock farming
in emerging Economies (REDUCEAMU)
• Mål: Undersøke hvordan antibiotikaresistens kan forebygges, kontrolleres og bekjempes i
husdyrproduksjonen i land med voksende økonomier og stadig ekspanderende og intensiverende
kjøttproduksjon
• Forventet nytteverdi: Oppdatert kunnskap om resistens forekomst og zoonotisk potensiale
i svineproduksjonen i Thailand, samt økt kunnskapsgrunnlag for preventive tiltak for å redusere
bruken antibakterielle midler i dyr
• Periode: 2018–2021
• Prosjektleder: Ulf Magnusson, SLU (SE)
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Marianne Sunde
• Øvrige samarbeidspartnere: Uppsala University (SE), Institute of Integrative Biology (CH),
Khon Kaen University (TH), International Livestock Research Institute (VN)
• Finansieringskilde: Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR), med bidrag
fra EU og Forskningsådet

Prosjekt: Antibiotic resistance dynamics: the influence of geographic origin and management
systems on resistance gene flows within humans, animals and the environment (ARDIG)
• Mål: Studere resistens dynamikk og spredningspotensiale i ulike epidemiologiske nisjer (dyr,
mennesker, miljø) i seks Europeiske land med ulikt klima og ulike produksjonssystemer.
• Forventet nytteverdi: Økt forståelse om spredning og persistens av resistens og bedre faglig
grunnlag for en forbedret overvåkning
• Periode: 2018–2021
• Prosjektleder: Muna Anjum, APHA (GB)
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Marianne Sunde
• Øvrige samarbeidspartnere University of Surrey (GB), Public Health England (GB), Bundesinstitut
für Risikobewertung - BfR (DE), Robert Koch Institute (DE), Institut Pasteur (FR) Complutense
University (ES), ANSES (FR), Wageningen Bioveterinary Research (NL)
• Finansieringskilde: EUs Horisont 2020 (One Health European Joint Programme) og Landbruksog matdepartementet (Veterinærinstituttets Kunnskapsutviklingsmidler)

Prosjekt: Risk and Disease burden of Antimicrobial Resistance (RADAR)
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• Mål: Lage ett nytt integrativt rammeverk for risikovurdering av antibiotikaresistens i forhold
til smittekilderegnskap, risikofaktorer og helseeffekter.
• Forventet nytteverdi: Øke forståelsen av betydningen av helseeffekter av antibiotikaresistens
for å kunne sette inn målrettede tiltak. Videre vil deling og utvikling av modeller bidra til en økt
kunnskap rundt modellering
• Periode: 2018–2019
• Prosjektleder: Elco Franz, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM (NL),
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Madelaine Norström
• Øvrige samarbeidspartnere: Danmarks Tekniske Universitet - DTU (DK), Wageningen Bioveterinary
Research - WBVR (NL), Bundesinstitut für Risikobewertung - BfR (DE), Istituto Superiore di Sanità ISS (IT), Animal and Plant Health Agency - APHA (GB), Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail - ANSES (FR)
• Finansieringskilde: EUs Horisont 2020 (One Health European Joint Programme) og Landbruks
og matdepartementet (Veterinærinstituttets Kunnskapsutviklingsmidler)

Prosjekt: IMproving Phenotypic Antimicrobial Resistance Testing (IMPART)
• Mål: Utvikle metoder for selektivt isolere kolistin-resistente og karbapenemase-produserende
Enterobacteriaceae, etablere epidemiologiske brytningspunkter for veterinære patogener og utvikle
en standardisert agardiffusjonsmetode for å sensitivitetsteste Clostridium difficile.
• Forventet nytteverdi: Forbedring og harmonisering av metoder for bedre å isolere bakterier som er
resistente mot kritisk viktige antimikrobielle midler.
• Periode: 2018–2019
• Prosjektleder: Kees Veldman, Wageningen Bioveterinary Research (NL).
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Jannice Schau Slettemeås
• Øvrige samarbeidspartnere: Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail - ANSES (FR), Animal and Plant Health Agency - APHA (GB),
Bundesinstitut für Risikobewertung - BfR (DE), Danmarks Tekniske Universitet - DTU (DK), Statens
Serum Institut - SSI (DK), Statens veterinärmedicinska anstalt - SVA (SE), Polish National Veterinary
Research Institute - Pulawy (PL), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM (NL), Public
Health England - PHE (GB), Netherlands Centre for One Health – University of Utrecht - NCOH-UU
(NL), Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana - IZSLT (IT).
• Finansieringskilde: EUs Horisont 2020 (One Health European Joint Programme) og Landbruks- og
matdepartementet (Veterinærinstituttets Kunnskapsutviklingsmidler)

Prosjekt: Kinolonresistens til tross for lavt forbruk av antimikrobielle midler
– mekanismer og mulige forebyggende tiltak (QREC-MaP)
• Mål: Forstå mekanismene bak tilstedeværelsen av kinolonresistente bakterier i norsk
husdyrproduksjon til tross for lavt forbruk av antibiotika, og derved identifisere mulige
risikofaktorer og forebyggende tiltak mot utvikling av resistens.
• Forventet nytteverdi: Den norske husdyrproduksjon med lavt forbruk av antibiotika er en unik
plattform man kan bygge grunnleggende kunnskap på, og slik få innsikt i mekanismene bak
utvikling og spredning av antibiotikaresistens. Kunnskap som videre kan benyttes som grunnlag
for forebyggende tiltak.
• Periode: 2016–2019
• Prosjektleder: Anne Margrete Urdahl, Veterinærinstituttet
• Samarbeidspartnere: NMBU, FHI
• Finansieringskilde: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, Animalia, Felleskjøpet
Forutvikling

Prosjekt: NoResist – Bekjempelse av antimikrobiell resistens in den norske matproduksjonskjeden
• Mål: Skaffe mer kunnskap om antimikrobiell resistens i den norske matproduksjonskjeden som kan
brukes til å forebygge og redusere slik resistens
• Forventet nytteverdi: Redusert forekomst av antibiotika-resistente bakterier i den norske
matproduksjonskjeden fra fôr til bord gjennom økt kunnskap om utvikling, forekomst og spredning
av slik resistens
• Periode: 2016–2019
• Prosjektleder: Live L. Nesse, Veterinærinstituttet
• Samarbeidspartnere: NMBU, Nofima, FHI, UiO,
• Finansieringskilde: Forskningsrådet (BIONÆR)
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Nettverksprosjekter relatert til antibiotikaresistens og -forbruk:
Prosjekt: Infeksjonsbiologi og antibiotikaresistens i et én helse-perspektiv: fra epidemiologi til
nye antibakterielle behandlingsstrategier (iResist)
• Mål: Prosjektet skal gjennom et søknadsforberedende samarbeid berede grunnen for økt
søknadsaktivitet og mer konkurransedyktige søknader fra norske helseforskere til H2020 og
tilliggende EU-støttede prosjekter innen forskning på infeksjons-sykdommer og antibiotikaresistens
i et én helse-perspektiv.
• Forventet nytteverdi: Økt synliggjøring nasjonalt og internasjonalt, samt økt nasjonal og
internasjonal kontaktflate og deltakelse i europeiske konsortium i fremtidige EU søknader
• Periode: 2018–2020
• Prosjektleder: Pål Jarle Johnsen, UiT
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Marianne Sunde
• Øvrige samarbeidspartnere: UiO, NMBU, OsloMet, UNN, UiS,
• Finansieringskilde: Forskningsrådet (HELSE-EU)

Prosjekt: European Joint Action on Antimicrobial Resistance and Health Care-Associated
Infections (EU-JAMRAI)
• Mål: EU-JAMRAI’s overordnede mål er å støtte landene i Europa med å utvikle og implementere
effektive retningslinjer og tiltak i et sett i et én helse perspektiv for å bekjempe antibiotikaresistens
og redusere infeksjoner i helseinstitusjoner.
• Forventet nytteverdi: Forslag til konkrete metoder for Europeiske land for å styrke
implementeringen av effektive og evidensbaserte tiltak for håndtering av antibiotikaresistens
og infeksjoner i helseinstitusjoner
• Periode: 2017–2020
• Prosjektleder: Marie-Cécile Ploy, Institut national de la santé et de la recherche médicaleI - INSERM,
France
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Anne Margrete Urdahl
• Øvrige samarbeidspartnere: 45 aktører fra 21 europeiske land
• Finansieringskilde: EUs 3. Helseprogram (Joint Action)

Prosjekt: Antimicrobial resistance – focus on chromosomally-mediated resistance (AMR-CHROM)
• Mål: Etablering av et nasjonalt og internasjonalt samarbeids nettverk for å styrke forskning og
innovasjon innen feltet kromosomalt mediert antimikrobiell resistens i én helse perspektivet.
• Forventet nytteverdi: Styrke samarbeidet over tid mellom institutter og helseregioner i hele landet
som er involvert i human og dyrehelse, samt forskning på landbruk og miljø.
• Periode: 2017–2020
• Prosjektleder: Tone Tonjum, OUS/UiO
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Ida Skaar
• Øvrige samarbeidspartnere: FHI, NMBU, Vestre Viken, Akershus Universitetshospital,
Diakonhjemmet, Haukeland University Hospital, UiB, NTNU, St Olavs Hospital, SINTEF, UiTø/
UNN
• Finansieringskilde: Forskningsrådet (BEDREHELSE)
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Prosjekt: Tverrfaglig tenktank for å minimere
fremveksten og spredning av antifungal resistens
(ResAzoleNet)
• Mål: ResAzoleNet er skreddersydd for å belyse og
samle kunnskap om soppresistens og identifisere
kunnskapshull og forskningsbehov.
• Forventet nytteverdi: Økt innsikt er kritisk for
utformingen av forebyggende strategier og effektive
resistensreduserende tiltak.
• Periode: 2017–2019
• Prosjektleder: Ida Skaar, Veterinærinstituttet
• Samarbeidspartnere: Nasjonalt referanselaboratorium
for medisinsk mykologi (NRMM), Oslo
Universitetssykehus, Rikshospitalet, NIBIO, NMBU,
Mattilsynet, Norsk Landbruksrådgiving, Radboud
University Nijmegen Medical CentreR - UNMC (NL),
Statens Serum Institut - SSI (DK).
• Finansieringskilde: Forskningsrådet (BEDREHELSE)
Bildet til høyre:
Sykdomsfremkallende muggsopp Aspergillus fumigatus.
Dette er en muggsopp som har utviklet høy grad av resistens mot azoler, som er den viktigste klassen av medikamenter som brukes til å forebygge og behandle soppinfeksjoner hos mennesker og dyr. Bildet er tatt gjennom
scanning-elektromikroskop. Foto: Jannicke Wiik-Nielsen.
Veterinærinstituttet

Prosjekt: Antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens, makroepidemiologi i ett én helseperspektiv
(ABR-Makro)
•	
Mål: ABR-makro innovasjons- og forskningsnettverket vil legge grunnlaget for å avdekke dynamikken
i spredningen av ABR, og synliggjøre innovative og bærekraftige løsninger som begrenser denne
spredningen, med tanke på å kunne identifisere og prioritere tiltak på samfunnsnivå.
•	Forventet nytteverdi: Sikre at det tverrsektorielle arbeidet mot ABR blir forankret i alle fagområder
som bidrar; sammenstille og frembringe epidemiologisk kunnskap om infeksjoner, smitteveier, bruk
av antibiotika og forekomst av ABR; identifisere kunnskapshull, foreslå kunnskapsbaserte tiltak;
være et diskusjonsforum for medlemmene om problemstillinger rundt antibiotikaforbruk og ABR.
• Periode: 2017–2019
• Prosjektleder: Astrid Louise Wester, FHI
•	Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Anne Margrete Urdahl
• Øvrige samarbeidspartnere: NMBU, NIFES, NIVA, UNN, Helse Bergen, NIBIO, UiS, AHUS,
Sykehuset Østfold, NOFIMA, UIO, Keranor, Sustainable Sanitation, Norsk Regnesentral, Danmarks
Tekniske Universitet - DTU (DK), National University of Ireland - NUI Galway (IE), Animal and
Plant Health Agency - APHA (GB)
• Finansieringskilde: Forskningsrådet (BEDREHELSE)
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Prosjekt: The Norwegian Klebsiella pneumoniae network: K. pneumoniae population s tructure
and antimicrobial resistance in a One Health perspective (NOR-KLEB-NET)
• Mål: NOR-KLEB-NETs overordnede mål er styrke og utvide pågående nasjonal forskningsaktivitet
på antimikrobiell resistens (AMR), populasjonsstruktur og virulensegenskaper i Klebsiella pneumoniae
isolert fra ulike økologiske nisjer.
• Forventet nytteverdi: Etablering av et tverrfaglig nasjonalt nettverk for å øke synergier mellom
norske fagmiljøer med tanke på fremtidig forskningsaktivitet innen temaet.
• Periode: 2017–2019
• Prosjektleder: Iren Høyland Löhr, Stavanger Universitetssykehus
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Marianne Sunde
• Øvrige samarbeidspartnere: Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens
(K-res), Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM), UNN, UiT, OuS,
Haukeland Universitetssykehus, NMBU, NIFES, Institut Pasteur (FR), University of Melbourne (AU)
• Finansieringskilde: Forskningsrådet (BEDREHELSE)

Prosjekt: Network on quantification of veterinary Antimicrobial consumption at herd level
and Analysis, CommunicaTion and benchmarkING to improve responsible use (AACTING)
• Mål: Å etablere et permanent nettverk for diskusjoner om hvilke indikatorer for antibiotikaforbruk
som er egnet i forbindelse med «antibiotic stewardship» og «awareness rising» på gårdsnivå/
dyreartsnivå men også ovenfor praktiserende veterinærer.
• Nytteverdi: Awareness rising/Antibiotic stewardship er, sammen med forebyggende helsearbeid
og biosikkerhet, viktig for å redusere forbruket og dermed forekomsten av AMR.
• Periode: 2017–2018
• Prosjektleder: Jeroen Dewulf, Gent Universitet (BE)
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Kari Grave
• Øvrige samarbeidspartnere: 24 forskere fra 11 europeiske land og CA.
• Finansieringskilde: Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR), med bidrag
fra EU og Forskningsådet.
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Nylig avsluttede sentrale prosjekter relatert
til antibiotikaresistens og -forbruk:
Prosjekt: Har kinolonresistente Escherichia coli hos norsk fjørfe betydning for resistens
forekomst hos mennesker? (QREC-Risk)
• Mål: Finne ut hvilken betydning kinolonresistente E. coli (QREC) fra fjørfe kan ha som en mulig kilde
til QREC infeksjoner hos menneske, om QREC fra fjørfe er viktige som sykdomsfremkallende
bakterier i seg selv eller om de overfører sine resistensgener til andre sykdomsfremkallende E. coli.
• Forventet nytteverdi: Inngående kunnskap om QREC og deres epidemiologi er viktig for å kunne
gjøre ansvarlige valg og tiltak gjennom hele produksjonskjeden, og kan danne grunnlag for riktige
anbefalinger til forbrukerne med hensyn til mulig overføring av QREC fra fjørfe-reservoaret.
• Periode: 2016–2017
• Prosjektleder: Anne Margrete Urdahl, Veterinærinstituttet
• Samarbeidspartnere: FHI, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
• Finansieringskilde: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, Animalia

Prosjekt: Hygenea - Risikobasert hygienekontroll i europeiske slakterier
• Mål: Utvikle en risikobasert objektiv metode for vurdering av hygiene for å kunne sammenligne
resultater og kategorisere forskjellige slakterier i forhold til risiko.
• Forventet nytteverdi: En slik risikokategorisering vil kunne brukes av slakteriene som
dokumentasjon og benchmarking mot nye og eksisterende markeder og av EFSA (European Food
Safety Authority) og nasjonale matmyndigheter som en indikasjon på relativ hygiene hos de
forskjellige slakteriene. Veterinærinstituttet ser nærmere på forekomst av verotoksinproduserende
og antibiotikaresistente E. coli i prøver for å se om det er en sammenheng mellom eventuelle funn
og den generelle hygienen.
• Periode: 2015–2017
• Prosjektleder: Animalia
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Anne Margrete Urdahl
• Øvrige samarbeidspartnere: NMBU, University of Leon (ES), Landbruk og Fødevare (DK)
• Finansieringskilde: Forskningsrådet, Animalia
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Mattrygghet
Sammenlignet med svært mange land er vi i Norge heldige og kan regne med at
maten vi spiser i hovedsak er trygg. En av forutsetningene for at maten skal være
trygg er imidlertid at vi tenker helkjede: fra jord og fjord via fôr til landdyr og akvatiske
dyr og videre til mat til mennesker. Dyrehelse og human helse henger nøye sammen,
herav springer også begrepet én helse. Veterinærinstituttet har gjennom mange år
forsket på ulike smittestoff og biotoksiner knyttet til denne kjeden.
I en globalisert verden med økt import, et klima i

organismer, biotoksiner, oppkonsentrering av

endring, og krav om økt resirkulering av biologiske

miljøgifter i næringskjeden, samt andre uønskede

ressurser, er det mange utfordringer. Endrede

stoffer som kan ende opp i maten. I tillegg er ny og

spisevaner i befolkningen samt flere eldre og flere

feil behandling og lagring av mat kommet opp som

personer med nedsatt immunforsvar er forhold vi

en trussel mot mattryggheten de senere årene jfr.

må ta hensyn til. Gamle farer vi trodde vi hadde

med «holdbar til» og «best før» debatten.

bekjempet kommer igjen i nye former, samtidig
som nye farer/sykdommer vil fortsette å oppstå

Pågående prosjekter vil bidra til økt kunnskap,

også på våre breddegrader. Dette ser vi særlig når

men fortsatt gjenstår mange utfordringer.

det gjelder zoonoser (sykdommer/smittestoff som
kan overføres mellom dyr og mennesker), men

Kapitlet om toksinologi inneholder prosjekter som

også i forbindelse med andre skadelige mikro

også omhandler mattrygghet.
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Prosjekter relatert til mattrygghet
Prosjekt: A Low-Cost Screening Tool in Biosecured Broiler Production (AirSAmpling)
Movervåking og bidrag til utrydding av Campylobacter spp. i slaktekyllingproduksjon..
• Forventet nytteverdi: Å etablere prøvetaking av luft som alternativ til prøvetaking av feces i
kyllinghus for med hurtige molekylære metoder kunne overvåke Campylobacter og andre aktuelle
mikroorganismer som kan true mattryggheten eller dyrehelsen. I tillegg er det et mål om
kompetanseutveksling og nettverksbygging.
• Periode: 2018–2019
• Prosjektleder: Dr. Jeffrey Hoorfar, DTU (DK)
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Mona Torp.
• Øvrige samarbeidspartnere: Czech Veterinary Research Institute - VRI (CZ), Polisth National
Veterinary Research Institute - Pulawy (PL), Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del
Molise - IZS AM (IT).
• Finansieringskilde: EUs Horisont 2020 (One Health European Joint Programme) og Landbruksog matdepartementet (Veterinærinstituttets kunnskapsutviklingsmidler)

Prosjekt: Adaptive traits of Listeria monocytogenes to its diverse ecological niches (LISTADAPT)
• Mål: Finne variasjon og likhetstrekk av Listeriastammer fra natur, ville dyr, produksjonsdyr,
produksjonsmiljø, prosesseringsmiljø, mat og isolater ved å sammenligne dem genotypisk og
fenotypisk.
• Forventet nytteverdi: Listeriastammer har stor diversitet men bare noen serogrupper gir matbårne
utbrudd. Når man kjenner særtrekkene ved ulike grupper, kan man lettere forutse i hvilke miljøer de
finnes, bekjempe dem og gjøre risikovurdering av dem.
• Periode: 2018–2021
• Prosjektleder: Laurent Guillier, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail - ANSES (FR)
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Taran Skjerdal
• Øvrige samarbeidspartnere: Ages (AU), Czech Veterinary Research Institute - VRI (CZ), Danmarks
Tekniske Universitet - DTU (DK), Institut national de la recherche agronomique - INRA (FR), Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise - IZS AM (IT), Livsmedelsverket - NFA (SE)
• Finansieringskilde: EUs Horisont 2020 (One Health European Joint Programme) og Landbruks- og
matdepartementet (Veterinærinstituttets grunnbevilgning)

Prosjekt: Development and harmonization of innovative methods for comprehensive analysis
of food-borne toxigenic bacteria, ie. Staphylococci, Bacillus cereus and Clostridium perfringens
(TOX-Detect)
• Mål: Finne analysemetoder for toksiner produsert av Staphylococcus, Bacillus cereus og Clostridium
perfringens basert på massespektrometri, immunologiske metoder og karakterisering av
virulensfaktorer.
• Forventet nytteverdi: Det mangler analysemetoder for en rekke bakterielle toksiner, noe som gjør at
mange utbrudd ikke blir oppklart, at dyr og mennesker lider, og at matvarer med toksiner kan bli
sluppet på markedet uten at det oppdages. Nye metoder skal utvikles i prosjektet og bidra til
forbedring på området.
• Periode: 2018–2021
• Prosjektleder: Jean Antoine Hennekinne, ANSES (FR)
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• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Taran Skjerdal
• Øvrige samarbeidspartnere: SCIENSANO (BE), Bundesinstitut für Risikobewertung - BfR (DE),
Institut national de la recherche agronomique - INRA (FR), Institute Pasteur (FR)
• Finansieringskilde: EUs Horisont 2020 (One Health European Joint Programme) og Landbruksog matdepartementet (Veterinærinstituttets kunnskapsutviklingsmidler)

Prosjekt: One health surRveillance Initiative on harmOnization of data collection
and interpretation (ORION)
• Mål: Innføring, konsolidering og harmonisering av én helse overvåking (OHS)
• Forventet nytteverdi: Overvåkning av dyrehelse, human helse og mat foregår i dag for en stor del
etter forskjellige strategier som gjør det vanskelig å bruke kunnskap på tvers av områder. Prosjektet
skal bidra til at implementering av én helse og nye teknologier i overvåkning skal bli lettere. Nye
måter å samle, prosessere og dele data og epidata inngår i dette.
• Periode: 2018–2021
• Prosjektleder: Matthias Filter, BfR (DE)
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Karin Lagesen
• Øvrige samarbeidspartnere: FHI, SCIENSANO (BE), Friedrich-Loeffler-Institut - FLI (DE), Danmarks
Tekniske Universitet - DTU (DK), Statens Serum Institut - SSI (DK), Wageningen Bioveterinary
Research - WBVR (NL), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM (NL), Den svenske
folkehelsemyndigheten - FoHM (SE), Statens veterinärmedicinska anstalt - SVA (SE), Animal and
Plant Health Agency - APHA (GB), Public Health England - PHE (GB)
• Finansieringskilde: EUs Horisont 2020 (One Health European Joint Programme) og Landbruks- og
matdepartementet (Veterinærinstituttets kunnskapsutviklingsmidler)

Prosjekt: NOVA: Novel approaches for design and evaluation of cost-effective surveillance
across the food chain.
• Mål: Utvikle og utforske nye metoder og datakilder for å forbedre overvåkning av matbårne
smittestoffer/helsetrusler i hele matproduksjonskjeden.
• Forventet nytteverdi: Med bruk av nye typer data, f.eks. data fra dagligvarehandel, vil
smittesporingsmodeller bli mer effektive. Gjennom utvikling av modeller for sanntids-overvåkning
av hendelser hos dyr, mennesker eller andre steder i matproduksjonskjeden (såkalt syndromisk
overvåkning) vil systemer for tidlig varsling av matbårne helsetrusler kunne opprettes.
• Periode: 2018–2021
• Prosjektleder: Jenny Frössling, SVA (SE)
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Malin Jonsson
• Samarbeidspartnere: FHI, Statens Serum Institut - SSI (DK), Statens veterinärmedicinska anstalt SVA (SE), Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ANSES (FR), SCIENSANO (BE), Bundesinstitut für Risikobewertung - BfR (DE), Friedrich-LoefflerInstitut - FLI (DE), Robert Koch Institut - RKI (DE), Danmarks Tekniske Universitet - DTU (DK),
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria - INIA (ES), Universidad
Complutense de Madrid - UCM (ES), Animal and Plant Health Agency - APHA (GB), Public Health
England - PHE (GB), Istituto Superiore di Sanità - ISS (IT), Istituto Zooprofilattico Sperimentale - IZS
(IT), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM (NL), Den svenske
folkehelsemyndigheten - PHAS (SE).
• Finansieringskilde: EUs Horisont 2020 (One Health European Joint Programme) og Landbruksog matdepartementet (Veterinærinstituttets kunnskapsutviklingsmidler)
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Prosjekt: One Health Structure in Europe (COHESIVE)
• Mål: Styrke veterinært-humanmedisinsk samarbeid spesielt i forhold til tidlig varsling og vurdering
av zoonotiske helsetrusler.
• Forventet nytteverdi: Utvikling av data-plattform og verktøy for genetiske data, smittesporing og
risiko-analyse for zoonotiske helsetrusler,
• Periode: 2018–2021
• Prosjektleder: Kitty Maasen, RIVM (NL)
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Malin Jonsson
• Samarbeidspartnere: FHI, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM (NL), Wageningen
Bioveterinary Research - WBVR (NL), Statens veterinärmedicinska anstalt - SVA (SE), Den svenske
folkehelsemyndigheten - PHAS (SE), Livsmedelsverket - NFA (SE), Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise - IZS AM (IT), Istituto zooprofilattico sperimentale della
lombardia e dell’emilia romagna - IZS LER (IT), Istituto Superiore di Sanità - ISS (IT), Bundesinstitut
für Risikobewertung - BfR (DE), Friedrich-Loeffler-Institut - FLI (DE), Animal and Plant Health
Agency - APHA (GB), Public Health England - PHE (GB), SCIENSANO (BE), AGES (AU), Danmarks
Tekniske Universitet - DTU (DK)
• Finansieringskilde: EUs Horisont 2020 (One Health European Joint Programme) og Landbruksog matdepartementet (Veterinærinstituttets kunnskapsutviklingsmidler)

Prosjekt: ListWare: Software for risk assessment of Listeria in ready-to-eat meat products
• Mål: Utvikle et dataverktøy for næringsmiddelbedrifter og myndigheter for å vurdere vekst
av Listeria i spiseferdige produkter der kjøtt er hovedingrediens, basert på prediktive modeller
og erfaringsdata.
• Forventet nytteverdi: Verktøyet vil gi bedriftene beslutningsstøtte og dokumentasjon av mattryggheten
til sine produkter ved at de kan beregne holdbarhetstid før Listeriakonsentrasjonen går over lovlig
grense. Prosjektet skal bidra til riktig farekategorisering av produkter, slik at internkontroll og
risikokontroll avpasses på en kostnadseffektiv måte uten at mattryggheten settes i fare.
• Periode: 2016–2020
• Prosjektleder: Sigrun Hauge, Animalia
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Taran Skjerdal
• Øvrige samarbeidspartnere: Nortura, Matbørsen, Grilstad, Orkla, Fatland, KLF, NMBU,
Vitenskapelige rådgivere fra Italia, Spania, Frankrike, Sveits og Norge.
• Finansieringskilde: Forskningsrådet (BIONÆR)

Prosjekt: Første hurtigmetode for presis deteksjon av Listeria monocytogenes (SensiList)
• Mål: Utvikleenhurtigmetode/kitforpresisdeteksjonog/ellerkvantifiseringavListeriamonocytogenes
• Forventet nytteverdi: SensiList er ca 100 ganger mer sensitiv enn dagens standard metodikk. Det gjør
det mulig å vurdere om tilbaketrekking er nødvendig eller ikke når det påvises Listeria i anlegget,
og slik redusere matsvinn samtidig som mattryggheten sikres. Bedrifter og kunder vil få raskere og
bedre oversikt, fordi analysen starter allerede ved prøvetakingen. Metoden vil også gi mer presise
data i overvåkningsprogrammer og bedre grunnlag for risikovurdering.
• Periode: 2016–2019
• Prosjektleder: Ann Ingeborg Wåler, Kjeller Innovasjon
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Taran Skjerdal
• Finansieringskilde: Forskningsrådet (Forny2020)
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Prosjekt: Belastningsstudier med Listeria monocytogenes for risikovurdering av spesifikke
matvarer
• Mål: Utføre belastningsstudier for å bestemme vekstpotensiale og veksthastighet av L. monocytogenes
i spesifikke matvarer.
• Forventet nytteverdi: Dataene er grunnlag for næringens risikovurdering og tilpasning av
internkontroll for mattryggheten til egne produkter
• Periode: 2014–dd (løpende)
• Prosjektleder: Taran Skjerdal, Veterinærinstituttet
• Finansieringskilde: Nasjonale og internasjonale næringsaktører

Prosjekt: Patfoodchain - Patogener i matkjeden
• Mål: Finne svar på hvordan sykdomsfremkallende bakterier, også kalt patogener, oppfører seg
i forkant av og under produksjonsprosessen, ved pakking og under lagring.
• Forventet nytteverdi: Redusert matsmitte gjennom økt kunnskap om hvordan patogener i mat kan
unngås.
• Periode: 2012–2018
• Prosjektleder: Askild Holck, Nofima
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Live L. Nesse
• Øvrige samarbeidspartnere: NIBIO
• Finansieringskilde: Forskningsrådet

Nettverksprosjekter relatert til mattrygghet:
Prosjekt: Cost Action HUPLANT Control
• Mål: Danne internasjonalt forsker-nettverk på samspillet mellom plantemikrobiota og matbårne
sykdomsframkallende bakterier.
• Forventet nytteverdi: Å etablere kontakt med forskere fra andre land innen samme fagfelt, med tanke
på kompetanseutveksling og muligheter for å delta i større forskningsprosjekter
• Periode: 2017–2021
• Prosjektleder: Leo van Overbeek, Wageningen UR (NL)
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Gro S. Johannessen
• Øvrige samarbeidspartnere: NMBU, 29 COST land, TN, IN, US
• Finansiering: COST (EU)
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Hvordan
36 påvirkes grisehelsen av mykotoksiner i fôr?
Uttak av prøver til prosjektet MycoPig.
Foto: Mari M. Press

Toksinologi
Toksinologi er læren om naturlige giftstoffer (biotoksiner), deres kjemi,
virkemekanismer, kliniske effekter i mennesker og dyr, biologien til organismene som
produserer dem, og toksinenes rolle i det naturlige miljøet. Veterinærinstituttets
forskere med kunnskap i toksikologi, kjemi, biokjemi, plantepatologi, mykologi,
immunologi, molekylærbiologi og veterinærmedisin jobber sammen om forskjellige
oppgaver innen toksinologi. Forskningen fokuserer på muggsopp og biotoksiner
produsert av muggsopp, alger og planter. Målet er å sikre god helse i mennesker
og dyr gjennom trygg mat og trygt fôr.
Veterinærinstituttet har kompetanse og utstyr til

av muggsopp og om avgiftningsmetoder for

å karakterisere ukjente biotoksiner, lage spesifikke

å redusere nivået av mykotoksiner i f.eks. korn.

antistoffer mot dem, utvikle kvantitative analyser,

De senere årene er det særlig forskning på det

studere biologiske effekter, bestemme biotransfor

viktige mykotoksinet deoksynivalenol (DON), både

masjonsveier hos dyr og mennesker, og vurdere

forekomst og effekter, som særlig har hatt fokus

risiko for eksponering gjennom mat, fôr og

på Veterinærinstituttet.

drikkevann.
Se også kapittel om antibiotikaresistens
Forskningen dreier seg både om preventive tiltak

og –forbruk.

i produksjonsprosesser for å forhindre oppvekst
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Prosjekter relatert til toksinologi
Prosjekt: Advancing global strategies and understanding on the origin of ciguatera fish poisoning in
tropical oceans - The Norwegian contribution (PIRE)
Mål: Øke forståelsen av toksinproduksjonen i algeslekten Gambierdiscus, og identifisere viktige ciguatoksiner
i relevante fiskearter.
• Forventet nytteverdi: Få detaljert kunnskap om den globale bioproduksjonen av de viktigste gambiertoksiner
og deres biotransformasjon i fisker.
• Periode: 2018–2022
• Prosjektleder: Alison Robertson, University of South Alabama (US)
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Silvio Uhlig
• Øvrige samarbeidspartnere: National Research Council of Canada (CA), UiO, Florida Gulf Coast University (US),
Woods Hole Oceanographic Institute (US), University of the Virgin Islands (US), University of Texas (US), Center
for Environmental Studies of Cienfuegos (CU), City University of Hong Kong (HK), Heriot-Watt University (GB),
Center for Marine Ecosystems Research (AU)
• Finansieringskilde: Forskningsrådet (MARINFORSK – INT BILAT), National Science Foundation (US)

Prosjekt: European–African partnership for safe and efficient use of mycotoxin-mitigation strategies
in sub-Saharan Africa (MycoSafe-South)
• Mål: Identifisere sikre og effektive strategier for å redusere aflatoksin og fumonisin eksponering i Afrika
med spesiell fokus på barn.
• Forventet nytteverdi: Bedre helse for afrikanske innbyggere som er avhengige av lokale råvarer.
• Periode: 2018–2021
• Prosjektleder: Siska Croubels & Gunther Antonissen, Universitetet i Gent (BE),
• Prosjektansvarlig på Veterinærinstituttet: Silvio Uhlig
• Øvrige samarbeidspartnere: Universitetet i Liege (BE), Universitetet i Johannesburg (ZA), Universitetet i Nairobi
(KE), International Livestock Research Institute - ILRI (KE), Partnership for Aflatoxin Control in Africa - PACA
(ET), Biomin (AU), Harbro Ltd. (GB)
• Finansieringskilde: EUs Horisont 2020 (LEAP-Agri)

Prosjekt: A Technololgy- and Market-driven
Innovation e-Toolbox towards a Sustainable,
Competitive and Science-based Agri-Food Industry
in Norway (iNOBox)
•	Mål: Etablering av web-verktøy for evaluering og
implementering av fem innovative
matprosesseringsteknologier.
•	Forventet nytteverdi: Interdisiplinær
kompetanseoppbygging innen utvikling og
evaluering av nye matprosesseringsmetoder.
• Periode: 2018–2021
• Prosjektleder: Estefania Fernandes, Nofima
•	Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Christiane
Fæste
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• Øvrige samarbeidspartnere: Østfoldforskning, Bamagruppen, Den stolte hane, Findus Norge,
Fjordland, Fjordkjøkken, HOFF, MatBørsen, University of Liverpool (GB), Campden BRI (GB),
University of Zaragoza (ES), Netherlands Organisation for Applied Scientific Research - TNO (NL),
Advanced Microwave Technologies (GB), ELEA-Technology (DE), Hiperbaric (ES/US), UV
Technology (GB)
• Finansieringskilde: Forskningsrådet (BIONÆR)

Prosjekt: Implikasjoner av grønt fiskefôr for forbrukertrygghet – overføring av plantepeptider,
naturlige toksiner og bioaktive forbindelser (SafeFish)
• Mål: Kartlegging av overføring til planteinnholdsstoffer (mykotoksiner, isoflavoner, allergene
peptider) fra plantebasert fiskefôr til de spiselige deler av fisk og evaluering av allergipotensiale og
risiko til konsumenter
• Forventet nytteverdi: Risikovurdering av plantefôret fisk for humankonsum
• Periode: 2016–2020
• Prosjektleder: Christiane Kruse Fæste, Veterinærinstituttet
• Samarbeidspartnere: Nord Universitetet, Nofima, UiO, Haukeland Universitetssykehus, University
of Colorado (US)
• Finansieringskilde: Forskningsrådet (HAVBRUK2)

Prosjekt: Effektiv produksjon av muggfritt pinnekjøtt og spekemat
• Mål: Redusere forekomst av muggvekst på pinnekjøtt og spekemat ved å kartlegge smittekilder,
sikre tidlig deteksjon av problemmugg og tilpasse produksjonsprosessen for å minimere
sannsynligheten for muggvekst i produksjonsanlegg og ferdig produkt.
• Forventet nytteverdi: Bedre forståelse av muggvekst på spekeprodukter og redusert produktsvinn
og kundereklamasjoner.
• Periode: 2015–2018
• Prosjektleder: Ida Skaar, Veterinærinstituttet
• Samarbeidspartnere: Nortura, Nofima, Danmarks Tekniske Universitet - DTU (DK)
• Finansieringskilde: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, Nortura

Prosjekt: A pilot investigation of Oat BeTA-glucans and other fibers as mycotoxin alleviators
for feed (OBTAIN)
• Mål: Hovedmålet er å fremskaffe viktige bevis for rollen diettfibre i havre, med vekt på betaglucaner, har på i) bio-tilgjengelighet av mykotoksiner, og ii) molekylære effekter som påvirker
opptak av mykotoksiner i tarmene.
• Forventet nytteverdi: Mulige indikasjoner på havre beta-glucaners innvirkning på DON
eksponering.
• Periode: 2018
• Prosjektleder: Hege H. Divon, Veterinærinstituttet
• Samarbeidspartnere: Nofima, Lantmännen (SE)
• Finansieringskilde: Lantmännen (SE)
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Prosjekt: DONdetox – removal of mycotoxins
in agriculture. Enhancing crop quality

Fusarium graminearum på agarskål. Dette er en muggsopp som
blant annet kan angripe korn og forårsake plantesykdommen fusariose. Den er også den viktigste produsenten av soppgiften deoksynivalenol (DON) som kan forårsake helseproblemer hos mennesker
og dyr som spiser infisert korn. Foto: Ellen Christensen

•	Mål: Målet er å utprøve et nytt produkt for
å avgifte korn med for høyt innhold av
deoksynivalenol slik at kornet kan brukes
i produksjon av fôr.
•	Forventet nytteverdi: Ferdig patentert metode
for å avgifte deoksynivalenol-kontaminert korn
slik at mer korn kan brukes i fôrproduksjon
samt et produkt som kan markedsføres.
• Periode: 2015–2018
•	Prosjektleder: Ann Ingeborg Wålen, Kjeller
innovasjon
•	Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet:
Gunnar Sundstøl Eriksen
•	Øvrige samarbeidspartnere: Felleskjøpet,
NMBU, Lantmännen (SE)
•	Finansieringskilde: Forskningsrådet (FORNY),
Lantmännen (SE), Felleskjøpet

Prosjekt: FUNtox-SIS; Sopp og mykotoksiner i et én helse perspektiv
• Mål: Bedre forståelse av i) helseeffekter av mykotoksiner hos dyr og mennesker og ii) soppenes
biologiske potensiale for produksjon av mykotoksiner.
• Forventet nytteverdi: Viktig forskningsfaglig arbeid som bygger opp mot gode risikovurderinger
med hensyn på mattrygghet og mykotoksiner, og som posisjonerer Veterinærinstituttets forskning på
mykotoksiner internasjonalt.
• Periode: 2014–2018
• Prosjektleder: Hege H. Divon, Veterinærinstituttet
• Finansieringskilde: Forskningsrådet (Veterinærinstituttets basisbevilgning).

Prosjekt: Mykotoksiner og sopp i den norske griseindustrien – konsekvenser for helse og
velferd og mulige tiltak (MycoPig)
• Mål: Å identifisere betydningen av trichothecener og andre mykotoksiner i norsk griseproduksjon,
og å identifisere nye strategier for å avgifte mykotoksiner i fôr.
• Forventet nytteverdi: Validering av effekten til eksisterende mykotoksin-avgiftere; ny forståelse om
forekomsten og betydningen av mykotoksiner inklusive deres modifiserte varianter.
• Periode: 2013–2018
• Prosjektleder: Silvio Uhlig, Veterinærinstituttet
• Samarbeidspartnere: Felleskjøpet Fôrutvikling, Animalia, UiO, Statens Arbeidsmiljøinstitutt,
Lantmännen (SE), Biomin (AT).
• Finansieringskilde: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, Lantmännen Forskningsstiftelse
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I prosjektet MycoPig undersøker forskerne konsekvenser som mykotoksiner (muggsoppgifter) og sopp kan ha for grisens
helse og velferd. T.v.: forskerne Gunnar S. Liestøl, Hege Divon og Christiane Fæste. Foto: Mari M. Press

Nettverksprosjekter relatert til toksinologi
Prosjekt: Protected – Protection against endocrine disrupting activity
• Mål: Å utvikle ny kunnskap om hormonforstyrrende stoffer og om hvordan samfunnet kan beskytte
seg mot disse. Et hovedmål er også å utdanne en ny generasjon forskere med kompetanse på feltet
om hormonforstyrrende stoffer. De 15 stipendiatene som er ansatt har hvert sitt delprosjekt.
Veterinærinstituttets delprosjekt er å identifisere hormonforstyrrende stoffer fra cyanobakterier.
• Forventet nytteverdi: Ny kunnskap om og analysemetode for hormonforstyrrende stoffer som
produseres av cyanobakterier.
• Periode: 2017–2020
• Prosjektleder: Lisa Conolly, Queens Unversity (GB)
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Gunnar Sundstøl Eriksen
• Øvrige samarbeidspartnere: Institut national de la recherche agronomique - INRA (FR), University
of Aberdeen (GB), Biodetection Systems (NL), Universidad Austral de Chile (CL), ProtoQSAR (ES),
University of Liege (BE), NMBU, Thompsons Feeding Innovation (GB), Public Health Foundation
of India (IN), FHI, La Societe Wallone des Eaux (BE).
• Finansieringskilde: EUs Horisont 2020 (Marie Skłodowska-Curie ITN)
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Prosjekt: COST Action Improving Allergy Risk Assessment Strategy for new food proteins
(ImpARAS)
• Mål: Utvikling av strategier for risikovurdering av allergipotensiale til nye proteinkilder i mat
• Forventet nytteverdi: Vurdering av risiko for konsumenter til å utvikle allergier mot nye
matproteiner.
• Periode: 2015–2018
• Prosjektleder: Kitty Verhoeckx, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
– TNO (NL)
• Prosjektansvarlig ved Veterinærinstituttet: Christiane Fæste
• Øvrige samarbeidspartnere: forskere innen matallergi fra ca. 25 europeiske land
• Finansieringskilde: COST (EU)

Nylig avsluttede sentrale prosjekter relatert til toksinologi
Prosjekt: Deoxynivalenol (DON) – Nervous effects reconnaissance (DONNER)
• Mål: Kartlegging av effekter til kronisk eksponering med lave DON-konsentrasjoner på hjerneceller
og adferd i mus.
• Forventet nytteverdi: Vurdering om lave DON konsentrasjoner har effekter på nervesystemet og om
dette er relevant for mennesker og dyr som er eksponert med DON gjennom kornbaserte dietter.
• Periode: 2016–2017
• Prosjektleder: Christiane Kruse Fæste, Veterinærinstituttet
• Samarbeidspartnere: Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (FR)
• Finansieringskilde: Forskningsrådet (IS-AUR)

Projects: Novel-type vaccine against food allergy (ALLERVACC)
•
•
•
•
•
•

Mål: Å utvikle et patentbeskyttet konsept for behandling av peanøttallergi.
Forventet nytteverdi: Et proof-of-concept som skal videre utvikles i et FORNY-prosjekt
Periode: 2015–2017
Prosjektleder: Eliann Egaas, Veterinærinstituttet
Samarbeidspartnere: Kjeller Innovasjon, FHI, UiO, Astma-og allergi gruppen for barn
Finansieringskilde: Forskningsrådet (Biotek2021)

Prosjekt: Mykotoksiner i kornbaserte næringsmiddelprodukter av hvete og havre
– Effekt av prosessering på frie og maskerte mykotoksiner, og risikovurdering i forhold
til human helse (MycoProcess)
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• Mål: Målet for prosjektet er å sikre produksjon av norsk korn av høy kvalitet med hensyn på
mykotoksiner (soppgifter); og sikre at kornbaserte næringsmiddelprodukter er trygge å spise,
og tilstrebe at en høyere andel av norsk korn brukes til mat.
• Forventet nytteverdi: Bedre forståelse av hvordan prosessering av havre påvirker mykotoksinene,
og hvorvidt dette medfører en risiko for mattryggheten.
• Periode: 2014–2017
• Prosjektleder: Hege H. Divon, Veterinærinstituttet
• Samarbeidspartnere: Lantmännen (SE), Norgesmøllene, Felleskjøpet, Nofima Harper Adams
University (GB)
• Finansieringskilde: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, Lantmännen (SE),
Norgesmøllene
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• Veterinærinstituttet
• Ullevålsveien 68
• Pb 750 Sentrum,
N-0106 Oslo
• Telefon: 23 21 60 00
• E-post:postmottak@vetinst.no

• Nett: www.vetinst.no
• Facebook:
Veterinærinstituttet
• Instagram: @vet_institute
• Twitter: @vetinst_no

