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1. Sammendrag 

På oppdrag fra Norsvin har Veterinærinstituttet gjennomført en kvalitativ importrisikovurdering, basert på 
OIEs retningslinjer. Målet med risikovurderingen er å estimere risikoen forbundet med PRRSv (porcint 
reproduksjons og respirasjons syndrom virus), SIv (svineinfluensavirus), TGEv (smittsom mage- og 
tarmbetennelsesvirus), PRCv (porcint respiratoriske coronavirus), Salmonella og MRSA ST398 (dyreassosiert 
methicillinresistente Staphylococcus aureus) ved: 

 Engangs import av 15-20 drektige yorkshirepurker fra én bestemt SPF-avlsbesetning i Nederland. 
Purkene plasseres i norsk isolat (“importisolat 1”) hvor de griser. Avkommet avvennes ved cirka 5 
dagers alder og flyttes til et nytt isolat (“importisolat 2”).  Deretter avlives de importerte purkene. 
Avkommene står i importisolat 2 til de er 5-8 måneder gamle. Cirka 60-70 ungpurker flyttes til én 
eksisterende norsk avlsbesetning for fremtidig produksjon av yorkshireråner.  Importisolat 2 fungerer 
deretter som råneisolat i minst 6 uker, til cirka 15-20 ungråner flyttes til Norsvins seminstasjon. 
Avkom som ikke brukes i avl slaktes. 
Testing for alle aktuelle farer, tilsvarende minst generelle lovpålagte prøver, gjennomføres både i 
eksportbesetning, importisolat 1 og importisolat 2. 

 Import av 35-40 doser fersk sæd hver 3. uke fra én SPF-seminstasjon i Nederland til den samme 
avlsbesetningen i Norge for produksjon av yorkshireråner. Før ungråner tas inn i Norsvins seminstasjon  
isoleres de først i 6 uker i et eget førisolat (“råneisolat 1”), deretter i det regulære råneisolatet 
(“råneisolat 2”). I begge råneisolatene testes ungrånene for PRRSv. Vurderingen legger til grunn et 
tidsperspektiv på cirka 10 år med slik import.  

 
Alle seks agens ble vurdert som farer ved import av livdyr. Kun PRRSv, TGEv, Salmonella og MRSA ST398 
ble vurdert som farer ved import av sæd. Mens PRRSv er kjent å kunne overføres med sæd, er situasjonen 
ukjent for TGEv, Salmonella og MRSA ST398, og disse tas med av føre var hensyn, pga. en teoretisk 
mulighet for kontaminering av sæd. SIv og PRCv regnes ikke å kunne overføres via sæd, og de er derfor 
ikke definert som farer ved import av sæd. 
PEDv (porcint epidemisk diarévirus) inngår ikke i oppdraget, men bør vurderes. Risikovurderingene som er 
gjort for TGEv vil være nyttige i en slik sammenheng. 
 
Under de forutsetninger som er lagt til grunn (blant annet et 10 årsperspektiv), er totalvurdering av risiko 
ved import av sæd som følger: 

 PRRSv: Sannsynligheten for at importert sæd inneholder PRRSv vurderes som veldig lav. 
Sannsynligheten for at eventuell PRRSv i sæden i tillegg spres til norske griser utenfor 
importbesetning og råneisolat 1 vurderes som neglisjerbar. 

 TGEv: Sannsynligheten for at importert sæd inneholder TGEv vurderes som veldig lav. 
Sannsynligheten for at eventuell TGEv i sæden i tillegg spres til norske griser utenfor importbesetning 
og råneisolater, vurderes som veldig lav til neglisjerbar. Sannsynligheten for spredning kan reduseres 
til neglisjerbar ved adekvat testing.  
Konsekvenser ved eksponering av norsk svinepopulasjon utenom importbesetningen og råneisolatene, 
for TGEv importert med yorkshiresæd, vurderes som alvorlige. 

 Salmonella: Sannsynligheten for at importert sæd inneholder Salmonella vurderes som veldig lav til 
lav. Sannsynligheten for at eventuell Salmonella i sæden i tillegg spres til norske griser utenfor 
importbesetning og råneisolater, vurderes som veldig lav. Vurderingen er befestet med stor 
usikkerhet pga. manglende kunnskap om rånestasjonens smittestatus, eventuelle stammers resistens 
til anvendte antibiotika, og mulighet for smitteoverføring med sæd. Sannsynligheten kan reduseres 
ved testing av råner i råneisolat 1. 
Konsekvenser ved eksponering av norsk svinepopulasjon med Salmonella pga. import av sæd vurderes 
av moderat betydning.  

 MRSA ST398: Sannsynligheten for at importert sæd inneholder MRSA ST398 vurderes som lav til 
moderat. Sannsynligheten for at eventuell MRSA ST398 i sæden i tillegg spres til norske griser utenfor 
importbesetning og råneisolater, vurderes som lav. Vurderingen er befestet med stor usikkerhet pga. 
manglende kunnskap om rånestasjonens smittestatus, eventuelle stammers resistens til anvendte 
antibiotika, og mulighet for smitteoverføring med sæd. Sannsynligheten kan reduseres ved testing av 
råner i råneisolat 1. 
Konsekvenser ved eksponering av norsk svinepopulasjon med MRSA ST398 pga. import av sæd vurderes 
av liten betydning. 
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Under de forutsetninger som er lagt til grunn (blant annet en engangshendelse og grundig testing), er 
totalvurdering av risiko ved import av livdyr som følger: 

 PRRSv, SIv, PRCv, TGEv og MRSA ST398: Sannsynligheten for å importere disse agens til 
importbesetningen eller Norsvins seminstasjon via import av drektige purker, vurderes som 
neglisjerbar. 

 Salmonella: Sannsynligheten for å importere Salmonella til importbesetningen eller Norsvins 
seminstasjon via import av drektige purker, vurderes som veldig liten til neglisjerbar. Den kan 
reduseres til neglisjerbar hvis avkommet testes serologisk i tillegg til påbudte dyrkningsprøver.  
Konsekvenser ved eksponering av norsk svinepopulasjon med Salmonella pga. import av livpurker 
vurderes av moderat betydning.  

Siden det er muligheter for innføring av agens, og/eller dyr med positiv serologi, er det viktig at adekvate 
beredskapsplaner er på plass før import foretas. Gode hygieniske rutiner i isolatene og i 
importbesetningen for å hindre spredning via personale, dyretransport m.m. er viktig. Begge forhold 
forutsettes i vår vurdering. 
 

2. Forkortelser og terminologi 

ADv  Aujeszkys’ disease virus(pseudorabies) 
AI  Artificial Insemination (Kunstig sædoverføring) 
AQIS  Australian Quarantine and Inspection Service 
MRSA ST398   Dyreassosiert variant av methicillinresistente Staphylococcus aureus 
NOK  Nasjonale overvåkings- og kontrollprogram 
PCV  Porcine circovirus 
PEDv  Porcine epidemic diarrhea virus 
PMWSv Post-weaning multi-systemic wasting syndrome virus 
PRCv  Porcine respiratory coronavirus   
PRRSv  Porcine reproductive and respiratory syndrome virus 
SIv  Svineinfluensa virus 
TCID50 Median tissue culture infective dose: mengde virus som fører til infeksjon av 50 % av 

inokulerte celler 
TGEv  Transmissible gastroenteritis virus 
 
Terminologien brukt for sannsynligheter er følgende: 
Veldig høy: Begivenhet vil med stor sikkerhet inntreffe (det vil mest sannsynligvis skje) 
Høy: Begivenhet kan forventes å inntreffe (det vil antagelig skje) 
Moderat: Det er litt større sjanse for at begivenheten ikke inntreffer (det er litt større sjanse for at 

det ikke skjer) 
Lav: Det er liten sjanse for at begivenheten inntreffer (det vil antagelig ikke skje) 
Veldig lav: Det er svært liten sjanse for at begivenheten inntreffer (det vil med stor sikkerhet ikke 

skje) 
Neglisjerbar: Det er høyst usannsynlig at begivenheten inntreffer (vi kan i praksis se bort i fra at det vil 

skje) 
Ukjent:  Ingen vitenskapelige holdepunkter for å estimere sannsynligheten  
 
Terminologien brukt for konsekvenser er: 
Svært alvorlig: Etablering av sykdommen i norsk svineoppdrett kan forventes å være av stor økonomisk 

betydning for hele industrien, og kan vare over en lengre tidsperiode. Alternativt eller i 
tillegg kan de forårsake store problemer i miljøet eller utgjøre en alvorlig trussel for 
mennesker. 

Alvorlig: Etablering av sykdommen i norsk svineoppdrett kan forventes å ha store helsemessige 
konsekvenser (alvorlig sykdom hos mange dyr). Disse vil kunne vare over tid, og 
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sykdommen kan risikere å være vanskelig å utrydde. Etableringen kan forventes å ha 
alvorlige økonomiske konsekvenser for hele industrien. Alternativt eller i tillegg, kan de 
forårsake skade til miljøet eller utgjøre en trussel for mennesket. 

Moderat betydning: Etablering av sykdommen i norsk svineoppdrett kan forventes å ha mindre alvorlige 
helsekonsekvenser. De økonomiske konsekvenser kan være alvorlige for enkeltprodusenter 
eller grupperinger, men ikke for norsk svineindustri i sin helhet. Sykdommen vil kunne 
kontrolleres eller utryddes, men til en betydelig pris. Etableringen kan skade miljøet, men 
uten at det har store konsekvenser. 

Liten betydning: Etablering av sykdommen i norsk svineoppdrett kan forventes å ha små helsemessige 
konsekvenser, eller lett kunne kontrolleres eller utryddes. De økonomiske konsekvenser 
kan skade enkeltprodusenter eller grupperinger, men ha en ubetydelig effekt for norsk 
svineindustri. Eventuelle effekter på miljøet vil være små, eller av kort varighet. 

Ubetydelig: Etablering av sykdommen i norsk svineoppdrett kan forventes å ha ingen helsemessige 
konsekvenser, eller av kort varighet og lette å kontrollere eller utrydde. De økonomiske 
konsekvenser vil være moderate for enkeltprodusenter og ha ingen effekt for grupperinger 
eller norsk svineindustri. Ingen skadelige effekter på miljøet. 

 

3. Innledning 

3.1. Mål 

Målet med risikovurderingen er å estimere risikoen forbundet med: 

 Engangs import av 15-20 drektige yorkshirepurker fra én bestemt SPF-avlsbesetning i Nederland. 
Purkene plasseres i norsk isolat hvor de griser. Avkommet avvennes ved cirka 5 dagers alder og flyttes 
til et nytt isolat.  Deretter avlives de importerte purkene. Avkommene står i det nye isolatet til de er 
5-7 måneder gamle, og testes minst 2 ganger i dette isolatet. Purkene flyttes til én eksisterende 
norsk avlsbesetning for fremtidig produksjon av yorkshireråner.  Rånene skal, ved 6-7 måneders alder, 
og etter ekstra testing for PRRSv, ADv og Brucellose,  tas direkte til Norsvins seminstasjon. Import av 
35-40 doser fersk sæd hver 3. uke fra én SPF-seminstasjon i Nederland til den samme avlsbesetningen 
i Norge for produksjon av yorkshireråner som via to råneisolater skal inn i Norsvins seminproduksjon. 
Vurderingen legger til grunn et tidsperspektiv på cirka 10 år med slik import.  

 
Vurderingen tar for seg følgende seks agens: 

 PRRSv: Meget smittsom virussykdom med nedsatt uspesifikt immunforsvar og varierende 
symptombilde. Aldri påvist i Norge, endemisk i Nederland siden 1990. Infeksjonen spredde seg 
raskt til store deler av svinebestanden i mange land tidlig på 1990-tallet. Import av PRRS-virus til 
Norge vil ha store økonomiske og dyrevelferdsmessige konsekvenser for norsk svineproduksjon. 
PRRS-virus inngår i det nasjonale overvåkingsprogrammet for spesifikke virusinfeksjoner hos svin i 
Norge. 

 SIv: Svineadaptert influensa virus (annet enn pandemisk H1N1 2009 virus). Meget smittsom 
virussykdom med luftveissymptomer. Aldri påvist i Norge, endemisk i Nederland. Import av nye, 
svineadapterte influensavirus vil ha stor økonomisk og dyrevelferdsmessig betydning for 
svineproduksjonen. Influensavirus inngår i det nasjonale overvåkingsprogrammet for spesifikke 
virusinfeksjoner hos svin i Norge. 

 TGEv: Meget smittsom virussykdom med alvorlig tarmbetennelse særlig hos spedgriser. Aldri påvist 
i Norge, var tidligere vanlig forekommende i Nederland. TGE (og den nærbeslektede  PED) har ikke 
vært diagnostisert i Nederland på over 20 år, men det pågår ingen regulær overvåking av disse 
sykdommene i Nederland. PRCv gir kryssimmunitet mot TGEv og kan derfor skjule tilstedeværelsen 
av dette viruset. Import av TGEv vil ha stor økonomisk og dyrevelferdsmessig betydning for 
svineproduksjonen. TGEv inngår i det nasjonale overvåkingsprogrammet for spesifikke 
virusinfeksjoner hos svin i Norge. 

 PRCv: Meget smittsom virussykdom som gir moderate eller ingen symptomer fra luftveien. Nært 
beslektet med og kryssreagerer i mange serologiske tester med TGE. Aldri påvist i Norge, 
endemisk i Nederland. Import av PRCv vil ha små/moderate økonomiske og fyrevelferdsmessige 
konsekvenser. PRCv inngår indirekte i det nasjonale overvåkingsprogrammet for spesifikke 
virusinfeksjoner hos svin i Norge. 
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 Salmonella: Bakterie som forårsaker tarminfeksjoner hos dyr og mennesker. Nærmere 60 % av 
nederlandske avlsbesetninger og 8 % av slaktegrisene testet positivt for Salmonella i EFSAs 
baselinestudie i 2008. Ingen norske avlsbesetninger har testet positivt for Salmonella de siste 
årene. Svært lav forekomst av Salmonella hos slaktegriser i Norge (0-0,15 % av slaktegrisene) 
sammenlignet med de fleste andre land. Import av Salmonella vil ha liten umiddelbar konsekvens 
for grisenes helse, men Salmonella er en viktig zoonose, og økt forekomst i norske 
svinebesetninger kan få store økonomiske konsekvenser for de besetningene som rammes. Norge 
har et nasjonalt overvåkingsprogram for forekomst av Salmonella hos husdyr og i husdyrprodukter. 

 MRSA ST398: Spesiell dyreassosiert klon av MRSA som har fått stor utbredelse i den europeiske 
svinepopulasjonen i løpet av de siste 5-6 årene. I EFSAs baselinestudie 2008 testet 12,8 % av 
avlsbesetningene i Nederland positivt for MRSA ST398. I Norge er MRSA ST398 ikke påvist i prøver 
tatt av griser ute i besetninger, men i 2011 ble MRSA ST398 påvist i prøver tatt fra griser etter 
slakting på ett slakteri. Det viste seg senere at fjøset på dette slakteriet var kontaminert med 
MRSA ST398.  Import av MRSA ST398 vil ikke ha direkte helsemessige konsekvenser for norske 
griser, men det kan på sikt føre til økt forekomst av MRSA ST398 hos mennesker og derved økt 
press mot norske helseinstitusjoner. MRSA hos svin inngår i NORMvets overvåkingsprogram for 
2012. 

 

3.2. Fremdrift 

Veterinærinstituttet fikk forespørsel fra Norsvin om å utføre risikovurderingen i oktober 2011, med ønske 
om å ha vurderingen klar til 1. desember 2011. Det ble holdt et første møte 20. oktober, der 
spesifikasjoner, metode og databehov ble presentert. For Norsvin har Peer Ola Hofmo vært kontaktperson. 
For Topigs har Geertjan Van Groenland vært kontaktperson. Anne Jørgensen, Helsetjenesten for svin 
deltok på et innledende møte. 
Et foreløpig utkast ble oversendt Norsvin 1. desember, og diskutert 2. desember.  
Kommentarer og endringer ble tatt inn i oppdatert utkast som ble sendt på kort høring til Per Wallgren 
ved Sveriges Veterinärmedisinks Anstalt, Svensnka Djurhälsovården ved Sten-Olof Dimander, ETT Finland 
(tilsvarer det norske KOORIMP) ved Pirjo Kortesniemi og KOORIMP ved Nina Svendsby. Et sammendrag av 
innspill er gjengitt bakerst. 
 

3.3. Gyldighet 

Generelt bør en importrisikovurdering og eventuell helsestandard oppdateres ved viktige endringer i: 

 helsestatus i Nederland eller Norge 

 helsestatus i eksportbesetningen eller importbesetning 

 innsikt i sykdommene  
 testmetoder og testregimer 

 mengder som importeres til Norge 

 måten importen foregår på 
 andre forutsetninger 

 

4. Materiale og metoder  

Analysen baserer seg på OIEs retningslinjer for risikoanalyser vedrørende import (OIE 2011). 
Det er her gjort en kvalitativ risikovurdering, det vil si en relativ grov vurdering av risikoen, der 
sannsynligheter er uttrykt i form av ”liten-”, ”stor-”, ”neglisjerbar” osv. og konsekvenser som 
”moderate”, ”alvorlige” osv. 
En kvalitativ risikovurdering er med på å gi en grunnleggende forståelse av problematikken (kunnskap om 
sykdommene, smitteveier, regelverk m.m.) og er i mange tilfeller tilstrekkelig til å komme til en 
konklusjon som er god nok til å treffe nødvendige tiltak. En viktig fordel ved en kvalitativ risikovurdering 
er at den er relativ rask, og moderat ressurskrevende.  
Hvis det er umulig å etablere klare retningslinjer for håndtering av eksisterende risiko ut fra konklusjonen 
av en kvalitativ risikovurdering, kan det være grunn til å fordype analysen. En kvantitativ risikovurdering 
er da i mange tilfeller et nyttig tillegg. En slik tilnærming er imidlertid mer ressurskrevende, og i enkelte 
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tilfeller umulig på grunn av manglende datagrunnlag. Den kvantitative vurderingen vil i alle tilfeller bygge 
videre på elementer beskrevet i den kvalitative vurderingen, som kan da betraktes som første fase av 
arbeidet. 
 

4.1. Fareidentifisering 

Et agens defineres som fare dersom det potensielt kan innføres fra eksportland (her Nederland) til Norge 
via import av drektige purker eller sæd og føre til helsemessige, økonomiske eller miljømessige 
konsekvenser for dyr eller mennesker i Norge. I WTO/SPS/OIE sammenheng kreves det at disse 
konsekvenser skal være høyere enn ved handel innenfor samme land/region, enten fordi agens ikke er 
tilstede, eller det finnes en mildere variant, eller den bekjempes aktivt i importland/region (OIE 2011).  
 

4.2. Risikovurdering  

Farer blir videre vurdert i fire ledd: 
Sannsynlighet for at sykdomsagens introduseres (”Release assessment”) 
Sannsynlighet for at norsk svinepopulasjon eksponeres for smitte (”Exposure assessment”) 
Konsekvenser ved eksponering av norsk svinepopulasjon (”Consequence assessment”) 
Totalvurdering av risiko (”Risk estimation”) 
 
En rekke elementer må finne sted samtidig for at agens introduseres. Hvis et ledd fører til at man kan 
utelukke risikoen for det angitte smittestoffet ved import omtales den ikke i de følgende ledd. 
 
Scenarier for hendelser ved import er illustrert i Figur 1. 
 

Er eksportbesetningen smittet?

Er utvalg importmateriale smittet?

Er smitten oppdaget i besetningen?

Blir smitten oppdaget ved importen?

Fører importmateriale til smitte av 
importbesetning? 

Spres smitten til svinepopulasjonen før den blir 
oppdaget?

Vellykket import

Import stanses

Norsk 
svinepopulasjon blir 

smittet

Smitten eradikeres

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

Er eksportbesetningen smittet?

Er utvalg importmateriale smittet?

Er smitten oppdaget i besetningen?

Blir smitten oppdaget ved importen?

Fører importmateriale til smitte av 
importbesetning? 

Spres smitten til svinepopulasjonen før den blir 
oppdaget?

Vellykket import

Import stanses

Norsk 
svinepopulasjon blir 

smittet

Smitten eradikeres

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

 
Figur 1. Scenario for hendelser ved import av yorkshire genmateriale til Norge 

 
En vellykket import vil skje hver gang eksportbesetningen er fri for smitte, eller eksportbesetningen er 
smittet, men utvalget som importeres ikke er smittet, eller utvalget er smittet, men fører ikke til 
infeksjon av importbesetningen (mengden smittestoff som er importert er ikke tilstrekkelig for at 
sykdommen etablerer seg via aktuelle smitteveier). 
 
Import av sæd vil stanses hvis det påvises infeksjon med PRRSv på seminstasjonen i Nederland eller i den 
norske importbesetningen. 
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Importen av purker vil stanses hvis smitte med aktuelt agens oppdages i eksportbesetningen eller i 
utvalget av purker. 
 
I den aktuelle importen gjøres det imidlertid unntak for serologiske reaksjoner for SIv og PRCv hos purker i 
eksportisolat og i importisolat 1. Det begrunnes med at det forventes at en eller flere av purkene vil være 
serologisk positive for SIv og/eller PRCv uten at de behøver å være bærere av smitte. Dette er ment 
kompensert ved å legge inn et ekstra isolat i Norge med testing av avkommet (se punkt 4.3.7). Det 
forutsettes at hvis smitte oppdages i minst ett dyr iverksettes adekvate tiltak for å hindre videre smitte.  
 
Smitten vil kunne utryddes/elimineres/bekjempes før den sprer seg til norsk svinepopulasjon forutsatt at 
den oppdages før den har spredd seg til andre besetninger. 
 
Smitte av norsk svinepopulasjon vil skje hver gang alle ledd fører til en uheldig hendelse. Det vil si at 
smitte av norsk svinepopulasjon som følge av import av yorkshire genmateriale forutsetter at en rekke 
hendelser skjer samtidig. 
 

4.3. Forutsetninger 

Vurderingene er gjort på bakgrunn av tilgjengelige opplysninger per dd, og med systematisk føre var 
holdning i forhold til manglende kunnskap. 
Det legges til grunn at bestemmelsene i FOR 2006-02-14 nr 199: Instruks til Mattilsynet, 
Distriktskontorene, vedrørende isolasjon og undersøkelse av dyr, og husdyrnæringens tilleggskrav ved 
import av levende gris og import av rånesæd og regler for karantenebesetninger ved import av rånesæd 
overholdes så fremt ikke annet er opplyst fra oppdragsgiver (Cf. Avsnitt 9.1, 9.2 og 9.3). 
 
Vurderingen baserer seg for øvrig på følgende forutsetninger: 
 

4.3.1 Importprosedyre for sæd – flytskjema, mengder og tidsaspekt 
 

 
Figur 2. Import av sæd (purker symbolisert med sirkel, råner med trekant).  

 
Sæden skal importeres fra en av Topigs SPF-seminstasjoner som har spesiell status med henblikk på 
dokumentert frihet fro PRRS. Nærmere beskrivelse følger.  
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Hver 3. uke skal det tas inn 35-40 doser fersk yorkshiresæd som skal brukes i én fast importbesetning. Tid 
mellom tapping og bruk av sæden blir 1-4 døgn. Det insemineres 15-20 purker med importert sæd. Til 
grunn for vurderingene legges et tidsperspektiv på 10 år. 
 

4.3.2 Importprosedyre for livdyr – flytskjema, mengder og tidsaspekt 
 

 
Figur 3. Flytskjema for import av livdyr (purker symbolisert med sirkel, råner med trekant)  

 
Eksportbesetning: En av Topigs SPF-foredlingsbesetninger. Nærmere beskrivelse følger. 
Eksportdyr: 15-20 drektige purker. Purkene «isoleres» og testes i henhold til offentlige og 
næringsbestemte retningslinjer. Nærmere beskrivelse følger. 
 

Transportbil: Desinfiseres før og etter bruk, spesielle luftfilter.  
 
Importisolat 1: Purkene transporteres fra eksportbesetningen til importisolat 1 cirka 3 uker før forventet 
grising, og slaktes når grisungene er ca 5 dager. De oppholder seg i importisolat 1 i cirka en måned. De 
testes etter 2-4 uker. 
 
Importisolat 2: Avkom overføres til importisolat 2 når de er ca 5 dager. 
Ungpurkene oppstalles i importisolat 2 inntil de skal bedekkes cirka 5-6 måneder gamle.  
Ungrånene oppholder seg i importisolatet i minst 6 uker etter at purkene har forlatt den, og overføres til 
Norsvin seminstasjon. 
Ungdyr som vurderes uegnet til avl sendes til slakt. 
Relativ høy dødelighet hos grisungene forventes pga. tidlig avvenning.  
Omlag150 ungdyr forventes å oppholde seg i importisolat 2 i cirka 5 måneder. 
Om lag 75-90 dyr forventes å brukes videre i avl. 
Ved 12 uker testes et representativt utvalg av dyrene i isolat 2, ved 5 måneder testes alle dyr som skal 
brukes videre i avl, og overføring skjer når negative testresultater foreligger.  
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4.3.3 Bruk av dyr fra yorkshire importbesetning – flytskjema, mengder og tidsaspekt 
 

 
Figur 4. Flytskjema for bruk av råner fra importbesetningen  

 
Råner tas ut av importbesetningen og flyttes over til råneisolat 1 når de er 6-7 måneder gamle. 
Overflytting av ca 15 råner skjer hver 6. uke.   
 
Råneisolat 1 (eget førisolat for yorkshireråner): Rånene oppstalles i 6 uker og testes etter 3-4 uker.  
 
Råneisolat 2 (ordinært isolat for seminråner): Rånene oppstalles 6 uker. Her blandes de med råner som 
kommer fra Norsvins testingsstasjon Delta. Alle testes etter 3-4 uker. 
Det går dermed 12 uker fra ungrånene forlater importbesetningen (som mottar sæd), til de introduseres til 
Norsvins seminstasjon. 
 

4.3.4 Helsestatus i den nederlandske svinepopulasjonen 
Nederland er offisielt fri for munn- og klauvsyke, klassisk og afrikansk svinepest, vesikulær stomatitt, 
Techen disease, swine vesicular disease, Aujeszkys disease, brucellose og trichinellose hos gris. Alle disse 
er meldepliktige sykdommer.  
Leptospirer; antistoffer mot L. Bratislava forekommer i en del besetninger, men det er ikke dokumentert 
at L. Bratislava har vært årsak til sykdomsproblemer hos gris i Nederland. Situasjonen vedrørende 
Leptospirer synes derved å være analog til situasjonen hos gris i Norge. 
 
TGE har ikke vært diagnostisert på over 20 år, men Nederland har ingen aktiv overvåking av forekomsten 
av disse smittestoffene. I denne rapporten legges det til grunn at TGEv med stor sannsynlighet 
forekommer i den nederlandske svinepopulasjonen. 
  
PRCv, PRRSv, SIv (H1N1, H3N2 og H1N2, svineadapterte varianter), MRSA ST398 og Salmonella er alle 
endemisk forekommende i Nederland. 
 

4.3.5 Topigs seminstasjon 
Sæd skal importeres fra en spesifikk Topigs SPF-seminstasjon.  
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Generelle krav til Topigs seminstasjoner 
Det er gode rutiner for biosikkerhet og helsedokumentasjon ved Topigs seminstasjoner. 
Enheten og landet/regionen som stasjonen ligger i, skal være fri for smittsomme sykdommer i henhold til 
OIEs standarder, inkludert frihet for AD. 
Besetningene som rånene rekrutteres fra er dokumentert fri for smittsom nysesyke og skabb.  
Besetningene som rånene kommer fra og/eller rånene selv er dokumentert fri for:  

 PRRSv testet med Idexx-ELISA (indirekte ELISA) og eventuelt verifisert med Hipra-ELISA (indirekte 
ELISA) eller IPMA-test. 

 Mycoplasma hyopneumoniae (Idexx-ELISA eventuelt verifisert med Dako-ELISA). 

 Actinobacillus pleuropneumoniae (1-9-11, 2, og 5a-5b), all-type anti-toxin ELISA (APX-II eller APX-
IV) eventuelt verifisert med LPS-ELISA. 

 
Krav til opphavsbesetninger og råner før de tas inn i Topigs SPF karantener 
Besetningene skal ha status som fri for, og rånene skal være testet med negativt resultat for: 
Brucella suis (Rose Bengal test) 
Klassisk svinepest virus (ELISA) 
AD (gB-ELISA) 
PRRSv(se tidligere punkt) 
Mycoplasma hyopneumoniae(se tidligere punkt) 
Actinobacillus pleuropneumoniae (se tidligere punkt) 
 
Testing i karantene 
Etter 28 dager i karantene og innen 15 dager før overføring til seminstasjonen skal alle råner være testet 
negative for antistoffer mot: Brucella suis, ADv, PRRSv, Mycoplasma hyopneumoniae, og Actinobacillus 
pleuropneumoniae (for tester se tidligere punkter). 
 
Testing på seminstasjonen 
Hver 14. dag testes et representativt utvalg av rånene (ca 5 % av rånene tilfeldig på stasjonen). Det testes 
for de samme smittestoffer som angitt for testing i karantenen pluss test for klassisk svinepest. Alle 
nyankomne råner testes i perioden 2-8 uker etter innsett på stasjonen. Deretter testes alle råner minimum 
én gang per år. 
 
Sertifisering som fri (”unsuspected”) for PRRSv 
To stasjoner (Lienden og Heerde) er sertifisert som ”unsuspected” for PRRSv. Grensen for 
antistoffreaksjon er redusert fra standard SP<0,4 til SP <0,1.  Ved antistoffnivå > 0,1 foretas oppfølgende 
undersøkelser med alternative tester. 
 
Kontroll og dokumentasjon 
Prosedyrene for ekstern og intern smittebeskyttelse gjennomgås minst to ganger per år, og all informasjon 
om helsestatus lagres på data. 
 
Kontroll av råner ved sæduttak 
Det tas sæd kun av friske råner. I forbindelse med hvert sæduttak måles rånens kroppstemperatur. Hvis 
kroppstemperaturen er over 39 °C og forblir det i en halv time, blir sæden destruert. Rånen tas ut av 
produksjonen og observeres i minst en uke. Alle råner som dør eller avlives på stasjonen obduseres. 
 
Bruk av sæd i SPF-besetninger 
Sæden skal ikke brukes i SPF-besetninger før det har gått minst 24 t etter fortynning. Det sikrer effekt av 
tilsatt antibiotika overfor bakterier, og reduserer eventuell viral forurensning. Sædplasma har en viss 
hemmende effekt overfor virus sammen med tilstedeværelse av lymfocytter og makrofager. 
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Ved levering av sæd fra seminstasjoner uten SPF-status til SPF-besetninger i Nederland testes sæden i 
henhold til faste rutiner med PCR for forekomst av PRRSv (Hipra PCR-test for PRRS, detekterer 0,2 
TCID50/ml ufortynnet sæd). 
 
Sæden tilsettes fortynningsvæske som inneholder 1g neomycinsulfat og 40 mg (950 000 IU) 
benzylpenicilline sodium per liter fortynningsvæske.  
 

4.3.6 Topigs eksportbesetning 
Det skal importeres 15-20 purker fra en definert Topigs SPF-besetning. 
Besetningen har dokumentert høy og stabil helsestatus. Det forutsettes at besetningen har gode rutiner for 
smitteforebyggende tiltak, og at disse er minst på høyde med det som kreves i norske 
foredlingsbesetninger.  
 
Fremlagte testresultater indikerer at besetningen er fri for PRRSv og MRSA ST398. 
For Salmonella finnes det sterke holdepunkter for at den er fri, fordi det er funnet kun ett dyr som har 
testet positivt med serologi (idexx Elisa) i 2010, det var ingen positive prøver i 2011. Serologisk testing for 
Salmonella har høy sensitivitet, men relativ lav spesifisitet.  
I tillegg er besetningen testet fri for Klassisk svinepest, AD, SVD, Brucellose, Mycoplasma hyopneumoniae, 
Actinobacillus pleuropneumoniae, toksinproduserende Pateurella multocida, Brachyspira hyodysenteriae, 
og skabb. 
 
Besetningens status vedrørende SIv, TGEv, PRCv og PEDv er uavklart, hovedsakelig på grunn av manglende 
testing. Det har vært positive reaksjoner for SIv i 2010 og 2011, hovedsakelig H1N1, men det er ikke 
differensiert i forhold til H1N1pdm09. 
 

4.3.7 Isolat i Nederland og transport til Norge 
Dyrene (15-20 drektige purker) som skal importeres til Norge oppstalles i eksportbesetningen til de 
transporteres til Norge med en av Topigs SPF transportbiler cirka 3 uker før forventet grising. I denne 
perioden testes de for alle agens som er behandlet i risikovurderingen, samt andre agens pålagt av 
offentlige bestemmelser og husdyrnæringens tilleggskrav for import av levende gris (se punkt 9.2 og 9.3). 
Før avreise til Norge behandles purkene mot parasitter. 
Transport innstilles ved positive funn, med unntak av SIv og PRCv. Det siste er begrunnet med at det er 
stor sannsynlighet for at purkene har antistoffer mot disse smittestoffene. Denne usikkerheten ved 
opplegget er ment kompensert ved opprettelsen av to importisolater i Norge, se punkt 4.3.8 og Figur 3. 
 

4.3.8 Importisolater i Norge  
Informasjon om lokalisasjon og detaljert beskrivelse av fasiliteter, rutiner for smittehygiene og 
driftsopplegg for importisolat 1 og 2 foreligger per dd ikke. Det forutsettes at kravene i isolatforskriften 
følges ved opprettelse av disse isolatene.  
 
Importisolat 1 

Purkene plasseres direkte i importisolat 1.  
Nyfødte griser avvennes 4-5 dager gamle og overflyttes til importisolat 2.  
Purkene slaktes umiddelbart etter at smågrisene er avvent. 
 
Prøvetaking i importisolat 1 
Det tas blodprøver av alle importerte dyr 2-4 uker etter ankomst.  
Prøvene testes for alle virus behandlet i risikovurderingen, og øvrige agens som bestemt i offentlige 
bestemmelser og Husdyrnæringens tilleggskrav ved import av levende gris (se 9.2 og 9.3). Unntak er SIv og 
PRCv hvis purkene ble funnet positive ved test i eksportkarantenen i Nederland. 
Det skal tas prøver for Salmonella av alle purker i uke 1 og 3. Det skal også testes for MRSA i importisolat 
1. For begge agens vurderes også miljøprøver. 
 
Selvdøde purker forutsettes obdusert av kompetent laboratorium (Veterinærinstituttet). 
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Importisolat 2 
Et representativt utvalg av avkommet testes etter 12 uker. Størrelsen på utvalget beregnes ut fra 
forventet prevalens og sensitiviteten på testene.  
 
Ved 5 måneders alder testes alle avkommene som skal brukes i avl (75-90 dyr). På dette tidspunktet 
forutsettes resten av avkommet sendt til slakt. 
 
Testingen innebærer alle agens behandlet i risikovurderingen, og de som kreves av offentlige 
bestemmelser og husdyrnæringens tilleggskrav for import av levende gris (se punkt 9.2 og 9.3). 
 
Etter at purkene har forlatt isolatet holdes rånene der i minst 6  uker før de overføres til Norsvins 
seminstasjon. I den perioden testes de mot blant annet PRRSv, i henhold til regelverk for seminråner. 
 
Ingen dyr flyttes til importbesetningen eller seminstasjonen med mindre alle er testet negative i alle 
tester. Hvis det benyttes serologisk test for Salmonella gjøres en fagligvurdering ved positive funn, pga. 
lav spesifisitet. 
 
Selvdøde griser forutsettes obdusert. 
 

4.3.9 Yorkshire importbesetning 
Importbesetningen ligger i Skollenborg i Buskerud og har en 
moderne bygningsmasse. Det er cirka 5 km til nærmeste 
svinebesetning. 
 
Den ble etablert som yorkshire oppformerings-besetning 
med dyr fra en norsk yorkshirebesetning i 2005.  
Smågrisene går i fødebingen til de er 10 uker. Deretter 
flyttes de til rekrutteringsavdelingen hvor de blandes med 
eldre rekrutteringsdyr. Besetningen er underlagt og 
oppfyller næringens krav i Helse- og hygienereglement for 
avlsbesetninger. Den har inngangsparti med smittesluse 
hvor besøkende skifter til besetningens klær og fottøy og 
vasker hender ved overgang fra “uren” ytre sone til “ren” 
indre sone.  Det er fasiliteter for å dusje på tur inn og ut 
av besetningen. Besetningen har systematisk 
gnagerbekjempelse og fugler kommer ikke inn i 
husdyrrommene. 
 
Det er eget utlastingsrom for griser, og dyretransporten er 
alltid tom, vasket og desinfisert når den kommer for å 
hente dyr. Det tas ikke dyr, kun sæd, inn i besetningen. 
Dyr ut av besetningen går enten til Norsvins råneisolat (6-7 
måneder gamle råner) eller direkte til slakt ved ca 120 kg 
levendevekt. Når importen av sæd fra Topigs seminstasjon i Nederland eventuelt er etablert skal rånene 
først gå til et pre-isolat (råneisolat 1) hvor de kan testes for definerte smittestoffer.  
 
Besetningen har 3 ukers puljedrift med cirka 12 purker per pulje og produserer cirka 200 kull per år. Det 
innebærer at det skal importeres 35-40 doser sæd hver 3. uke. For hver pulje skal det, 4 uker etter 
insemineringen, tas prøver av minst 50 % av de inseminerte purkene (minst 7 dyr for hver pulje). Prøvene 
skal representere alle donorråner og de skal undersøkes med henblikk på antistoffer for PRRSv.   
Det er ingen krav om obduksjon av selvdøde dyr i importbesetningen. 
 

Figur 5. Svinebesetninger i området rundt 
importbesetningen 
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Rutiner for innslusing og håndtering av importert sæd. 
Sæden kommer pakket i en termoboks. En ”uren person” med engangshansker tar sæddosene ut av 
pakningen og foretar nødvendig merking av hver dose med vannfast tusj. Den ytre emballasjen destrueres 
på forsvarlig måte. 
Sæddosene legges deretter minimum 4 minutter i et desinfiserende bad (for eksempel Virkon S) som 
holder 17 °C og sluses over i ”ren sone” i besetningen. Dosene skal ikke brukes før de er klarert fra Topigs 
og tidligst 24 timer etter uttak. 
 

4.3.10 Råneisolat 1, førisolat for yorkshireråner 
Cirka 15 selekterte råner som skal inn i semin flyttes fra importbesetningen til et førisolat, råneisolat 1. 
Her skal de stå i 6 uker før de flyttes videre til Norsvins ordinære isolat for seminråner.  
Alle testes etter 4 uker for PRRS, AD, Brucellose og Klassisk svinepest. 
Oppholdet på råneisolat 1 gir 6 ukers lengre observasjonsperiode både for helsestatus i Topigs 
seminstasjon og for helsestatus i importbesetningen før rånene blandes med andre råner. 
Negative resultater skal foreligge før de flyttes over til råneisolat 2. 
6 ukers puljedrift: Rånene flyttes ut på fredag, isolatet står tomt over helgen med vask og desinfeksjon, 
før en ny pulje introduseres på mandag.  
 

4.3.11 Råneisolat 2, ordinært isolat for seminråner 
Dette er Norsvins ordinære isolat for råner som skal inn på seminstasjonen. Rånene oppstalles i 6 uker og 
det tas blodprøver av alle råner etter 4 uker i isolatet. Prøvene testes for PRRS, AD og Brucellose.6 ukers 
puljedrift: Rånene flyttes ut på fredag, isolatet står tomt over helgen med vask og desinfeksjon, før en ny 
pulje introduseres på mandag.  
 

4.3.12 Oppsummering av forutsatte tester 

  PRRSv SIv TGEv PRCv Salmonella MRSA 
ST398 

IMPORT AV SÆD 

Topigs seminstasjon (1) x           

Importbesetning (2) x           

Råneisolat 1 x           

Råneisolat 2 x           

IMPORT AV PURKER 

Topigs eksportbesetning x x     serologi x 

Purker til eksport x x x x 2 feces x 

Importisolat 1 x x x x 2 feces x 

Importisolat 2 (utvalg, 12 uker) x x x x feces x 

Importisolat 2 (avlsdyr, 5 mnd) x x x x feces x 

Importisolat 2 (ungråner, 7 mnd) x           
(1) representativt utvalg, hver 2. uke 
(2) >50% inseminerte purker 

5. Fareidentifisering 

I internasjonal risikovurderingssammenheng defineres en fare som et agens som kan føre til et uheldig 
utfall, i dette tilfelle import av agens/sykdom. I OIE sammenheng kreves i tillegg at agens finnes i 
eksportlandet, at det kan importeres med aktuelt importmateriale, og importlandet ikke har agens, eller 
har en aktiv bekjempelsesplan, eller har mildere varianter (OIE 2011).  
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5.1. PRRSv 

PRRSv er en fare ved import av levende svin eller sæd fra Nederland til Norge, fordi: 
PRRSv forekommer endemisk i Nederland og viruset kan spres både via levende dyr og sæd. For sistnevnte 
smittevei finnes både epidemiologiske og eksperimentelle holdepunkter. PRRSv er aldri påvist i Norge, til 
tross for aktiv overvåking siden 1995.  
Topigs seminstasjon og SPF-besetningen for eksport av purker til Norge testes regelmessig for PRRSv, og 
begge er testet negative gjennom flere år. 
Introduksjon av PRRSv vil ha store helsemessige og økonomiske konsekvenser for norsk svineproduksjon. 
PRRS er en B-sykdom og vil sannsynligvis bli forsøkt bekjempet med stamping out. 
 

5.2. SIv 

Influensavirus (unntatt pandemisk H1N1 2009 virus) er en fare ved import av levende svin, men ikke sæd 
fra Nederland til Norge fordi: 
Svineadapterte varianter av influensavirus forekommer endemisk i Nederland og virus kan spres med 
levende dyr. Den norske svinepopulasjonen er fri for svineadapterte varianter av influensavirus.  
Sannsynligheten for at influensavirus skal forekomme i sæd anses som neglisjerbar. Det er ingen rapport 
om at influensavirus er overført til purker med sæd. Med bakgrunn i virusets affinitet til spesielle 
reseptorer i luftveien og til lymfoid vev i luftveien, og fravær av viremi konkluderer AQIS (2000) med at 
sannsynligheten for at influensavirus skal spres med sæd fra infiserte råner i forbindelse med kunstig 
inseminering er neglisjerbar, og at det ikke er behov for spesielle sikkerhetstiltak overfor influensavirus i 
forbindelse med import av sæd. 
Topigs seminstasjon testes ikke for SIv. SPF besetningen for eksport av purker til Norge testet negativt for 
SIv frem til 2010. deretter har den vært serologisk positiv for antistoffer mot SIv (hovedsakelig H1N1). Det 
er ikke avklart om dette dreier seg om H1N1pdm09.  
Infeksjon med influensavirus har lav mortalitet, men høy morbiditet, og er en potensiell zoonose. 
Hvis svineadaptert influensavirus introduseres i den norske svinepopulasjonen er risikoen for videre 
spredning og etablering i populasjonen stor. SI er en B-sykdom. 
 

5.3. TGEv 

TGEv er en fare ved import av levende svin og sæd fra Nederland til Norge fordi: 
Nederland er ikke dokumentert fri for TGEv selv om TGE ikke har vært diagnostisert i Nederland på mer 
enn 20 år.  
I infiserte besetninger kan sæd være forurenset med TGEv (fecal forurensning), men det finnes ingen 
dokumentasjon for at TGEv har vært spredt med kunstig sædoverføring. Sannsynligheten for at TGEv skal 
overføres med sæd anses som veldig lav/neglisjerbar. 
Det er ikke testet for TGEv hverken på seminstasjonen eller i SPF-besetningen. 
Hvis TGE overføres til og etablerer seg i den norske svinepopulasjonen kan kostnadene bli høye i 
smågrisproduksjonen. TGE er en B-sykdom og vil sannsynligvis bli forsøkt bekjempet med stamping-out.   
 

5.4. PRCv 

PRCv er en fare ved import av levende svin, men ikke sæd fra Nederland til Norge fordi: 
Norge er dokumentert fritt for PRCv, og viruset forekommer endemisk i de fleste besetninger i Nederland, 
trolig også eksportbesetningen.  
I infiserte besetninger kan sæd sannsynligvis bli forurenset med PRCv (aerogen eller fecal forurensning), 
men det finnes ingen dokumentasjon for PRCv har vært spredt med kunstig sædoverføring.  
Sannsynligheten for at PRCv skal overføres med sæd anses som  
neglisjerbar. 
Det er ikke testet fro PRCv hverken på seminstasjonen eller i SPF-besetningen. 
PRCv gir ingen, eller kun moderate, kliniske symptomer, men viruset spres meget raskt i populasjonen, og 
erfaringer fra andre land tilsier at det ved introduksjon i den norske populasjonen er stor fare for at 
viruset etablerer seg i populasjonen. PRCV er en C-sykdom. Det er uklart hvilke offentlige tiltak som vil bli 
satt i verk ved positive funn. 
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5.5. Salmonella 

Salmonella er en fare ved import av levende svin og muligens sæd fra Nederland fordi:  
En stor andel av grisene i Nederland er smittet med Salmonella. Gjennom det norske overvåkings- og 
kontrollprogrammet for Salmonella er det gjennom mange år dokumentert at forekomsten av Salmonella 
hos norske griser er meget lav (0-0,15 %).  
Sannsynligheten for at Salmonella kan overføres med sæd er ukjent, men kan ikke utelukkes. I infiserte 
besetninger kan sæd teoretisk forurenses med Salmonella. Vekst i fortynnet sæd ved 20º C i 1-4 dager kan 
ikke utelukkes ved antibiotikaresistens. Det foreligger, etter det en kjenner til, ikke publikasjoner hvor en 
har studert forekomst og vekst av Salmonella i rånesæd, eller sett på om Salmonella kan spres til nye 
besetninger via kunstig sædoverføring.  
Det er ingen testing for Salmonella på seminstasjonen. SPF-besetningen for eksport av purker er, med 
unntak av en prøve, testet serologisk negativ for Salmonella (<1:40). 
Salmonella representerer moderat/liten helserisiko for norske griser, men Salmonella er en zoonose, og 
økt forekomst i den norske svinpopulasjonen representerer økt smittepress overfor mennesker.  
Salmonella er en B-sykdom og positive besetninger blir båndlagt i henhold til FOR 1995-01-31 nr 107: 
Forskrift om overvåking av og kontroll med forekomsten av Salmonella hos levende storfe og svin.    
 

5.6. MRSA ST398 

MRSA ST398 er en fare ved import av levende svin og muligens sæd fra Nederland fordi: 
En stor andel av grisene i Nederland er smittet med MRSA ST398. Bakterien er ikke påvist hos griser i 
Norge ved prøvetaking i besetninger. 
Sannsynligheten for at MRSA kan overføres med sæd er ukjent, men kan ikke utelukkes. I infiserte 
besetninger kan sæd teoretisk forurenses med MRSA ST398. Vekst i fortynnet sæd ved 20º C i 1-4 dager 
kan ikke utelukkes ved antibiotikaresistens. Det foreligger, etter det en kjenner til, ikke publikasjoner om 
studier som har studert forekomst og vekst av MRSA ST398 i rånesæd, eller sett på om bakterien kan spres 
til nye besetninger via kunstig sædoverføring.  
Det er ingen testing for MRSA ST398 på seminstasjonen. SPF-besetningen for eksport av purker er, ved 
gjentatte prøver testet negativ for MRSA ST398.  
MRSA ST398 representerer ingen helserisiko for norske griser, men introduksjon av bakterien i den norske 
svinepopulasjonen kan resultere i økt smittepress mot humane helseinstitusjoner.  
MRSA er ikke på listen over meldepliktige smittestoffer hos dyr. Det vil sannsynligvis ikke bli pålagt 
offentlige restriksjoner ved funn av MRSA hos svin. 
 

5.7. Oppsummering av aktuelle farer 
Tabell 1. Fareidentifisering ved import av levende purker og fersk sæd fra Nederland per 1.1.2012 

Agens Til stede i Nederland 
Kan overføres med Fare 

Purker Sæd Purker Sæd 

PRRSv Ja Ja Ja Ja Ja 

SIv Ja Ja Nei Ja Nei 

PRCv Ja Ja Nei Ja Nei 

TGEv Ukjent* Ja Ukjent Ja** Ja** 

Salmonella Ja Ja Ukjent Ja Ja** 

MRSA ST398 Ja Ja Ukjent Ja Ja** 

* forekommer sannsynligvis  
** mangel på kunnskap, føre var 
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6. Risikovurdering for import av sæd 

Følgende sykdomsagens vurderes videre, for sæd: PRRS, TGEv, Salmonella og MRSA. 
 
I punkt 6.1 vurderes kun sannsynligheten for at importert sæd inneholder smittestoffene. I punkt 6.2 
vurderes sannsynligheten for at smitten spres til norske griser.  
 

6.1. Introduksjon av sykdomsagens med sæd 

Agens vil introduseres med importert sæd hvis alle følgende begivenheter forekommer samtidig: 

 Agens er til stede i seminstasjonen 

 Agens er uoppdaget i seminstasjonen 

 Agens er til stede i sæden som importeres til Norge og overlever transport 
 Agens er uoppdaget i sæden  

 
I det følgende vurderes sannsynligheten for at hvert av leddene oppstår, gitt at foregående ledd har 
funnet sted og vurdert i et 10-års perspektiv.   
 

6.1.1 Sannsynlighet for at agens er til stede i Topigs seminstasjon 
Seminstasjonen er relativt nyetablert og har høy grad av biosikkerhet for en rekke agens, inkludert PRRSv. 
Alle tre agens er hyppig forekommende i Nederland. 
PRRSv: Veldig lav, pga. god dokumentasjon siden oppstart (2009), spesiell status som “unsuspected”, krav 
ved rekruttering av råner. Seminstasjonen har holdt seg fri for PRRS i ca 2 år. 
TGEv: Ukjent. Ikke testet. Ingen krav ved rekruttering av råner.   
Salmonella: Ukjent. Ikke testet. Ingen krav ved rekruttering av råner.   
MRSA: Ukjent. Ikke testet. Ingen krav ved rekruttering av råner.   
 

6.1.2 Sannsynlighet for at agens er uoppdaget i seminstasjonen, gitt at det er til stede 
Uoppdagede agens kan skyldes mangelfull testing, lav sensitivitet på tester, eller introduksjon av smitte 
etter testing. 
PRRS: Veldig lav, fordi stasjonen er grundig testet og testen som brukes har høy sensitivitet (97-99 %), 
prevalens for PRRS er høy i infiserte besetninger. Stasjonen testes regelmessig. Eneste alternativ er hvis 
PRRSv introduseres kort tid før sæduttak (innen et tidsintervall tilsvarende inkubasjonstid + testintervall). 
TGEv: Veldig høy, pga. sjelden klinikk på voksne dyr og ingen testing.  
Salmonella: Veldig høy, pga. sjelden klinikk og ingen testing.  
MRSA: Veldig høy, pga. ingen klinikk og ingen testing. 
 

6.1.3 Sannsynlighet for at agens er til stede i sæden som importeres til Norge og overlever 
transport (gitt at agens er til stede og uoppdaget på seminstasjonen) 

Det importers 35-40 sæddoser, fra 4-5 ulike råner hver 3. uke. Det oppholder seg 320 råner ved stasjonen. 
Dette innebærer at sæden ved hver import kommer fra 1-2 % av rånene på stasjonen.   
PRRS: Moderat til høy, fordi PRRS sprer seg raskt til mange råner, og fordi sæd ofte infiseres i den 
viremiske fasen. Mengden infektivt virus i sæd synker med tid etter uttak. 
TGEv: Veldig lav. TGE skilles ut i en aktiv infeksjonsfase på opptil noen uker, gjennom feces. Sæd kan 
forurenses, men mengde virus antas lav og vil synke med tiden etter tapping. Forurensning motvirkes av 
gode hygieniske rutiner ved sæduttak, kun voksne, klinisk friske råner i sædproduksjon, kortvarig 
utskillelse, relativt lav overlevelse i miljøet i en seminstasjon. 
Salmonella: Veldig lav til lav. Hyppig forekomst av Salmonella i nederlandsk svinepopulasjon motvirkes av 
gode hygieniske rutiner ved sæduttak, kun voksne, klinisk friske råner i sædproduksjon, relativ lav 
dyretetthet, lav og intermitterende utskillelse av Salmonella, tilsetning av Neomycin og Penicillin i 
fortynningsvæsken.  



 

22 Veterinærinstituttets rapportserie 1-2012 · Import av yorkshire genmateriale fra Nederland 

MRSA: Lav til moderat. Hyppig forekomst av MRSA i nederlandsk svinepopulasjon og høy prevalens i en 
smittet besetning, motvirkes av gode hygieniske forhold under uttak og tilsetning av Neomycin og 
Penicillin i fortynningsvæsken. 
 

6.1.4 Sannsynlighet for at agens ikke oppdages før sæden introduseres i importbesetningen 
(gitt at agens er til stede og uoppdaget i sæden) 

PRRSv: Veldig høy. Ingen testing. Kan reduseres til veldig lav hvis sæden testes med PCR.  
TGEv: Veldig høy. Ingen testing. 
Salmonella og MRSA: Veldig høy.  Ingen testing. Kan reduseres til veldig lav ved dyrking fra sæd (før 
tilsetning av antibiotika). 
 

6.1.5 Oppsummering per agens  

Tabell 2. Sannsynlighet for at importert sæd inneholder PRRSv.  
Sannsynlighet for hvert ledd gjelder under forutsetning av at tidligere ledd er positive (Ex: Sannsynlighet for at 
importert sæd er infisert vurderes som moderat til høy gitt at eksportbesetningen er infisert og infeksjonen er 
uoppdaget). 

PRRSv i sæd Sannsynlighet Kommentarer

1. Eksportseminstasjon er 
infisert  Veldig lav Høy biosikkerhet, rekruttering av råner kun 

fra PRRSv-negative besetninger 

2. Infeksjon er uoppdaget (gitt 
at seminstasjonen er infisert) Veldig lav 

Hyppig testing, sensitiv metode, høy 
prevalens av infiserte griser. 
Sannsynligheten kan reduseres ytterligere 
ved test av donorrånene umiddelbart før og 
2-3 uker etter tapping 

3. Importert sæd er infisert (gitt 
uoppdaget smitte på 
seminstasjonen) 

Moderat/Høy Ved nyinfeksjon på stasjonen kan mange råner i 
en periode være viremiske.  

4. Infeksjon i sæd påvises ikke 
ved import (gitt at sæden er 
infisert) 

Veldig høy Ingen testing. Sannsynligheten kan reduseres 
til veldig lav hvis sæden testes med PCR 

Konklusjon: AGENS IMPORTERES VELDIG LAV  

 
 

Tabell 3. Sannsynlighet for at importert sæd inneholder TGEv  
Sannsynlighet for hvert ledd gjelder under forutsetning av at tidligere ledd er positive  

TGEv i sæd Sannsynlighet Kommentarer

1. Eksportseminstasjon er 
infisert  Ukjent Ingen testing 

2. Infeksjon er uoppdaget (gitt 
at seminstasjonen er infisert) Veldig høy Ingen testing, sjeldent klinikk på voksne dyr 

3. Importert sæd er infisert (gitt 
uoppdaget smitte på 
seminstasjonen) 

Veldig lav 
Kortvarig utskillelse, voksne råner, hygiene 
under sæduttak, råner tappes ikke ved feber 
eller diaré, virus inaktiveres i sæden med tid 

4. Infeksjon i sæd påvises ikke 
ved import (gitt at sæden er 
infisert) 

Veldig høy Ingen testing. Sannsynligheten kan reduseres 
til veldig lav hvis sæden testes med PCR 

Konklusjon: AGENS IMPORTERES VELDIG LAV  
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Tabell 4. Sannsynlighet for at importert sæd inneholder Salmonella  
Sannsynlighet for hvert ledd gjelder under forutsetning av at tidligere ledd er positive. 

Salmonella i sæd Sannsynlighet Kommentarer

1. Eksportseminstasjon er infisert  Moderat? 
Høy biosikkerhet, men høyt smittepress I 
Nederland. Gjennomsnitt i et 10-års 
perspektiv 

2. Infeksjon er uoppdaget (gitt at 
seminstasjonen er infisert) Veldig høy Ingen testing eller klinikk. Sannsynligheten 

kan reduseres til lav ved testing 

3. Importert sæd er infisert (gitt 
uoppdaget smitte på stasjonen) Veldig lav/lav 

Intermitterende utskillelse, voksne råner, 
råner tappes ikke ved feber eller diaré, 
hygiene under sæduttak, tilsetning av 
antibiotika i sæden – kun resistente 
stammer 

4. Infeksjon i sæd påvises ikke 
ved import (gitt at sæden er 
infisert) 

Veldig høy Ingen testing. Kan reduseres til veldig lav 
ved dyrkning fra hvert ejakulat.  

Konklusjon: AGENS IMPORTERES VELDIG LAV/LAV  

 
 

Tabell 5. Sannsynlighet for introduksjon av MRSA til importbesetning med sæd.  
Sannsynlighet for hvert ledd gjelder under forutsetning av at tidligere ledd er positive. 

MRSA i sæd Sannsynlighet Kommentarer

1. Eksportseminstasjon er infisert  Ukjent Høy biosikkerhet, men høyt smittepress I 
Nederland 

2. Infeksjon er uoppdaget (gitt at 
seminstasjonen er infisert) Veldig høy 

Ingen testing eller klinikk. 
Sannsynligheten kan reduseres til lav ved 
testing 

3. Importert sæd er infisert (gitt 
uoppdaget smitte på 
seminstasjonen) 

Lav/Moderat 
Finnes på hud og i omgivelsene. 
Tilsetning av antibiotika i sæden – kun 
resistente stammer 

4. Infeksjon påvises ikke ved import 
(gitt at sæden er infisert) Veldig høy Ingen testing. Kan reduseres til veldig 

lav ved dyrkning fra hvert ejakulat.  

Konklusjon: AGENS IMPORTERES LAV/MODERAT  

 
 

6.2. Eksponering av norsk svinepopulasjon for agens 

Hvis importert sæd inneholder agens, kan norsk svinepopulasjon (i tillegg til importbesetningen) 
eksponeres for agens enten gjennom råner som skal til Norsvins seminstasjon, eller gjennom overføring til 
miljø, personal, osv. I hvert tilfelle må flere hendelser inntreffe: 
  
A. Eksponering via råner 

1. Agens overføres til dyr i importbesetningen, OG 
2. Agens overføres til råner født i importbesetningen, OG 
3. Agens oppdages ikke før råner overføres til seminstasjonen.   
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B. Eksponering via miljø m.m. 
1. Agens overføres til dyretransporter, personer, utstyr, luft, osv. OG 
2. Agens kommer i kontakt med norske griser. 

 
 

For hver smittevei (via råner eller via miljø m.m.) vurderer vi sannsynligheten for at hvert av leddene 
inntreffer, gitt at forrige har inntruffet.  
 
6.2.1 Eksponering via råner 

1. Sannsynlighet for at agens overføres til griser i importbesetningen. 
Agens kan befinne seg i sæd, og forurenset emballasje. Sannsynlighet for overføring til 
importbesetningen vil derfor avhenge av  

a. Mulighet for overføring til inseminerte purker i forbindelse med inseminasjon 
b. Rutiner for slusing av sædpakken inn i besetningen, og mulighet for smitte til dyr i 

besetningen. 
 
PRRSv: Vurdert høy. Kan finnes både i sæden og som forurensning. Kjent å kunne smitte in utero. 
Sannsynlighet for overføring via sæd til mottakerpurker er antatt høy, men avhenger av 
infeksjonsdose. Sannsynligheten for smitte via emballasje anses veldig lav/neglisjerbar. 
 
TGEv: Vurdert veldig lav. Sannsynlighet for overføring in utero fra sæd er ukjent, med utelukkes 
ikke i fravær av bedre kunnskap. Uterus har godt uspesifikt immunforsvar under brunst, og er ikke 
målorgan for TGEv. Sannsynligvis svært lave doser. Ingen dokumentasjon på at TGEv er overført 
via sæd. 
 
Salmonella og MRSA: Vurdert lav. Sannsynlighet for overføring in utero fra sæd er ukjent, med 
utelukkes ikke i fravær av bedre kunnskap. Uterus har godt uspesifikt immunforsvar under brunst, 
og er ikke målorgan for Salmonella. Sannsynligvis lave doser, men vekst i sæden ved 20º C i 1-4 
dager kan ikke utelukkes ved antibiotikaresistens.  
Rutiner for innslusing av sædpakken kan redusere sannsynligheten for å overføre agens fra 
forurenset emballasje.  
 

2. Sannsynlighet for at agens overføres til råner født i importbesetningen, gitt at griser i 
importbesetningen er infisert.  
 
Sannsynligheten for at minst en råne blir smittet vurderes som veldig høy for alle fire agens. 
 

3. Sannsynlighet for at agens ikke oppdages før rånene overføres til seminstasjonen, gitt at de er 
infisert.  
 
PRRSv: testing foregår på mange nivåer: 

 Inseminerte purker: testing planlagt av minst 50 % av inseminerte purker, slik at alle 
donorråner er representert. Siden sannsynlighet for overføring av PRRS via sæd er ujevn 
mellom purker, vil noen kunne smittes selv om andre er negative. Horisontal overføring vil 
føre til serokonvertering hos flere dyr enn de som er smittet in utero. Med Elisa kan 
antistoffer påvises etter 9-13 dager. En slik testing er derfor utilstrekkelig til å garantere 
at sæden var fri for smitte, selv om alle donorråner er representert. 

 Råneisolat 1: Det overføres råner til råneisolat 1 hver 6. uke. Det tas prøver av alle råner 
etter 3-4 uker. Testes for PRRSv.  

 Råneisolat 2: Rånene testes for PRRSv også i råneisolat 2 før de overføres til 
seminstasjonen. 

 Topigs seminstasjon: I løpet av isolasjonstiden på 12 uker (hver isolasjonsperiode er på 6 
uker) er Topigs seminstasjon i Nederland blitt testet 6 ganger for PRRSv i tillegg til klinisk 
observasjon. Det vil være mulighet for å utvide testingen i importbesetningen og av råner 
i råneisolat 1 hvis eksportbesetningen skulle bli positiv før ungrånene forlater isolat 1. Det 
forutsettes at Topigs umiddelbart vil informere Norsvin ved positive funn. 
 

Sannsynligheten for uoppdaget PRRSv vurderes derfor som neglisjerbar på det tidspunktet 
ungrånene overføres til seminstasjonen.  
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TGEv: TGE vil antagelig gi symptomer på grisunger ved smitte av importbesetningen. I de gitte 
forutsetningene er det foreløpig ingen planlagt rutinetesting, hverken på Topigs seminstasjon, 
inseminerte purker, eller i råneisolatene.  
Sannsynligheten for at agens ikke oppdages vurderes som lav. Den kan reduseres til neglisjerbar 
ved testing av alle ungråner i råneisolat 1. 
 
Salmonella og MRSA: Vanligvis uten symptomer hos gris. Importbesetningen testes en gang i året i 
regi av det nasjonale overvåkingsprogrammet for Salmonella. Ingen testing for MRSA er planlagt. 
Sannsynlighet for uoppdaget smitte er veldig høy.  
Sannsynligheten for uoppdaget smitte kan reduseres vesentlig ved å teste alle råner i isolat 1 for 
MRSA og Salmonella etter 3-4 uker i isolatet. Sannsynligheten for uoppdaget smitte kan reduseres 
ytterligere ved å teste miljøprøver i tillegg til enkeltdyr. 
 

6.2.2 Eksponering via miljø, transportbiler, personale m.m. 
1. Sannsynlighet for at agens overføres fra importbesetningen eller råneisolater til transportbiler, 

personer, utstyr, luft, osv.  
 
Importbesetningen har hittil tatt imot sæd fra utlandet (Sverige og Finland), slik at det antas å 
være gode rutiner for biosikkerhet. Isolatene har spesielle hygienerutiner som vil redusere 
sannsynligheten for spredning til omgivelsene.  
 

2. Sannsynlighet for at agens kommer i kontakt med norsk svinepopulasjon 
 
Importbesetningen ligger isolert (> 5 km fra nærmeste svinebesetning), og selger ikke livdyr til 
andre besetninger i Norge. 
 
Dyr til slakt sendes direkte til slakteri. Ordinære rutiner for slaktehygiene, inklusivt vask og 
desinfeksjon av transportbiler, antas å ville beskytte mot spredning av både PRRSv,TGEv, 
Salmonella og MRSA. For eksempel slakting på fredager gjør at transportbiler kan stå tomme i 
helgen etter vask og desinfeksjon, og før de transporterer dyr fra andre besetninger. 
 
Det testes hyppig for PRRSv. Derfor vil eventuell smitte raskt oppdages og tiltak iverksettes, noe 
som hindrer videre smitte også via miljø, transportbiler etc.  
 
Sannsynligheten for spredning til andre svinebesetninger antas derfor som veldig lav til 
neglisjerbar for PRRSv, og som veldig lav for TGEv, Salmonella og MRSA.  
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6.2.3 Oppsummering per agens 

Tabell 6. Sannsynlighet for eksponering av norsk svinepopulasjon for PRRSv hvis importert sæd er infisert 

Eksponeringsvurdering, PRRSv i sæd Sannsynlighet Kommentarer

A. Smitte via råner   

1. Agens overføres til purker i 
importbesetning (ved inseminasjon) Høy  Inseminasjon kjent overføringsvei, 

doseavhengig 

2. Agens overføres til råner (gitt at 
besetningen er smittet) Veldig høy Veldig smittsom sykdom 

3. Agens oppdages ikke før råner 
settes inn på seminstasjonen(gitt at 
rånene er smittet) 

Neglisjerbar 

Fortløpende testing av Topigs 
seminstasjon mens ungrånene er i isolat 
(12 uker), testing av purker i 
importbesetningen og testing av råner i 
isolat 1 og 2 

Konklusjon: EKSPONERING AV 
SEMINSTASJONEN VIA RÅNER NEGLISJERBAR  

B. Smitte via 
miljø/personer/dyretransporter   

1. Agens overføres til 
miljøet/omgivelsene (kommer ut av 
importbesetningen gitt at den er 
smittet) 

Veldig høy Luftbåren smitte, virus i feces 

2. Agens i kontakt med svin i andre 
besetninger (gitt at det kommer ut av 
besetningen) 

Veldig 
lav/Neglisjerbar

Isolasjon, personsluse og avstand. Griser 
kun til råneisolat og direkte til slakt. 
PRRS vil raskt oppdages pga testing. 

Konklusjon: EKSPONERING AV ANDRE 
SVINEBESETNINGER VIA MILJØ 

VELDIG LAV/
NEGLISJERBAR  
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Tabell 7. Sannsynlighet for eksponering av norsk svinepopulasjon for TGEv hvis importert sæd er infisert 

Eksponeringsvurdering, TGEv i sæd Sannsynlighet Kommentarer

A. Smitte via råner   

1. Agens overføres til purker i 
importbesetning (ved inseminasjon) Veldig lav  Overføring ikke dokumentert, lav dose, 

føre var 

2. Agens overføres til råner (gitt at 
besetningen er smittet) Veldig høy Veldig smittsom sykdom 

3. Agens oppdages ikke før råner 
settes inn på seminstasjonen(gitt at 
rånene er smittet) 

Lav Klinikk vanlig hos grisunger. Kan 
reduseres til neglisjerbar ved testing   

Konklusjon: EKSPONERING AV 
SEMINSTASJONEN VIA RÅNER 

VELDIG LAV/
NEGLISJERBAR 

Kan reduseres til neglisjerbar ved 
testing   

B. Smitte via 
miljø/personer/dyretransporter   

1. Agens overføres til 
miljøet/omgivelsene (kommer ut av 
importbesetningen gitt at den er 
smittet) 

Høy Virus i feces 

2. Agens i kontakt med svin i andre 
besetninger (gitt at det kommer ut av 
besetningen) 

Veldig lav Isolasjon, biosikkerhet og avstand 

Konklusjon: EKSPONERING AV ANDRE 
SVINEBESETNINGER VIA MILJØ VELDIG LAV  
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Tabell 8. Sannsynlighet for eksponering av norsk svinepopulasjon (seminstasjonen) for Salmonella hvis importert 
sæd er infisert 

Eksponeringsvurdering, 
Salmonella i sæd 

Sannsynlighet Kommentarer 

A. Smitte via råner   

1. Agens overføres til importbesetning 
ved inseminasjon (gitt at sæden er 
smittet) 

Lav 

Fravær av kunnskap, førevar, 10-års 
perspektiv. Det foreligger ingen 
dokumentasjon på at Salmonella har 
smittet mellom besetninger via sæd. 

2. Agens overføres til råner (gitt at 
importbesetningen er smittet) Veldig høy Bakterien overlever lenge i miljøet 

3. Agens oppdages ikke før råner 
flyttes til seminstasjonen (gitt at 
rånene er smittet) 

Veldig høy 

Kun årlig testing av importbesetningen, 
symptomfritt. Sannsynligheten kan 
reduseres til lav/veldig lav ved å teste alle 
råner pluss miljøprøver i råneisolat 1 

Konklusjon: EKSPONERING 
SEMINSTASJONEN VIA RÅNER LAV Endres til veldig lav/neglisjerbar hvis råner 

og miljøprøver testes i råneisolat 1 

B. Smitte via 
miljø/personer/dyretransporter   

1. Agens overføres til 
miljøet/omgivelsene(kommer ut av 
importbesetningen gitt at den er 
smittet)  

Høy Overføres til feces, personale,…m.m. 
Salmonella er motstandsdyktig i miljøet 

2. Agens kommer i kontakt med svin i 
andre besetninger (gitt at bakterien 
kommer ut av importbesetningen) 

Veldig lav Isolasjon, biosikkerhet og avstand 

Konklusjon: EKSPONERING AV ANDRE 
SVINEBESETNINGER VIA MILJØ VELDIG LAV  
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Tabell 9. Sannsynlighet for eksponering av norsk svinepopulasjon for MRSA ST398 hvis importert sæd er infisert 

Eksponeringsvurdering 
MRSA ST398 I sæd 

Sannsynlighet Kommentarer 

A. Smitte via råner   

1. Agens overføres til 
importbesetning (gitt at importsæden 
er infisert) 

Lav 

Fravær av kunnskap, føre var. Det 
foreligger ingen dokumentasjon på at MRSA 
ST398 har smittet mellom besetninger via 
sæd. 

2. Agens overføres til råner (gitt at 
importbesetningen er smittet) Veldig høy Høy prevalens, bakterien overlever lang tid 

i miljøet 

3. Agens oppdages ikke før råner inn 
på seminstasjonen(gitt at 
importbesetningen er smittet og 
smitten ikke er oppdaget) 

Veldig høy 

Ingen testing av importbesetningen, 
symptomfritt. Endres til lav/veldig lav hvis 
alle råner og miljøprøver testes i 
råneisolat 1 

Konklusjon: EKSPONERING AV 
SEMINSTASJONEN VIA RÅNER LAV Endres til veldig lav/neglisjerbar hvis råner 

og miljøprøver testes i råneisolat 1 

B. Smitte via miljø   

1. Agens overføres til 
miljøet/omgivelsene (gitt at 
importbesetingen er smittet) 

Høy MRSA er motstandsdyktig i miljøet 

2. Agens i kontakt med svin i andre 
besetninger (gitt at 
importbesetningen er smittet og 
smitten ikke oppdaget) 

Veldig lav  Isolasjon, biosikkerhet og avstand 

Konklusjon: EKSPONERING AV ANDRE 
SVINEBESETNINGER VIA MILJØ VELDIG LAV  

 
 

6.3. Konsekvenser ved eksponering av norsk svinepopulasjon for agens 

6.3.1 PRRSv  
Hvis PRRSv kommer inn i den norske svinepopulasjonen vil det ha store helsemessige og økonomiske 
konsekvenser. Fra utlandet er det rapportert 5-20 % produksjonstap i nysmitta besetninger. For Norsvin vil 
introduksjon av PRRSv ha negativ effekt på eksporten. PRRS er en B sykdom og ved første påvisning i Norge 
vil en vurdere bekjempelse med nedslakting av positive besetninger. Sverige lyktes med en slik strategi i 
2007. Smitten kan spres via livdyr, luft (3km), dyretransporter, sæd, personer og utstyr. PRRSv har ingen 
konsekvenser for human helse. 
Konsekvenser ved eksponering av norske griser utenom importbesetningen og råneisolatene, for PRRSv 
importert med yorkshiresæd, vurderes derfor som svært alvorlige. 
 

6.3.2 TGEv 
Hvis TGEv kommer inn i den norske svinepopulasjonen vil det ha stor økonomisk og dyrevelferdsmessig 
betydning for svineproduksjonen. TGEv inngår i det nasjonale overvåkingsprogrammet for spesifikke 
virusinfeksjoner hos svin i Norge. 
Konsekvenser ved eksponering av norske griser utenom importbesetningen og råneisolatene, for TGEv 
importert med yorkshiresæd, vurderes derfor som alvorlige. 
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6.3.3 Salmonella 
Det er svært lav forekomst av Salmonella hos norske griser.  
Med unntak av noen få spesielt svinepatogene varianter, fører infeksjon med Salmonella sjelden til 
sykdom hos norske griser.  
De økonomiske konsekvensene kan bli store for den enkelte produsent som rammes pga. pålagte 
bekjempelsestiltak. Økt forekomst av Salmonella hos griser representerer økt risiko for smitte til 
mennesker via svinekjøtt. 
Sannsynligheten for at norsk svineproduksjon eksponeres for Salmonella gjennom kontakt med personer 
(røktere, bønder) som selv kommer fra, eller som har vært på ferie i land hvor Salmonella er langt mer 
vanlig forekommende både hos mennesker og dyr, anses som betydelig større enn gjennom den beskrevne 
importen av rånesæd fra Nederland. Dette vurderes å gjelde selv om Salmonella skulle introduseres til 
seminstasjonen, fordi sæd ikke er en kjent smittevei for Salmonella. 
Konsekvenser ved eksponering av norsk svinepopulasjon med Salmonella pga. import av sæd vurderes 
derfor av moderat betydning. 
 

6.3.4 MRSA ST398  
Det er ikke påvist MRSA ST398 hos norske griser prøvetatt ute i besetninger.  
MRSA ST398 fører ikke til sykdom hos norske griser. Økt forekomst av MRSA hos griser representerer økt 
fare for smitte over til norske helseinstitusjoner.  
Mulig forekomst av MRSA i importert sæd vurderes å representere veldig lav tilleggsrisiko for import til 
Norge i forhold til import med mennesker med kontakt til utlandet. Dette vurderes å gjelde selv om MRSA 
skulle introduseres til seminstasjonen, fordi sæd ikke er en kjent smittevei for MRSA. 
Konsekvenser ved eksponering av norsk svinepopulasjon med MRSA ST398 pga. import av sæd vurderes 
derfor av liten betydning. 
 

6.4. Totalvurdering av risiko 

I dette avsnittet samles alle vurderinger som er gjort vedrørende import av agens, spredning av agens, og 
konsekvenser ved spredning når spredning kan være aktuell (ikke neglisjerbar sannsynlighet). I tillegg 
angis effekten av foreslåtte tilleggstiltak. 
Under forutsetningene som er lagt til grunn, og delvurderingen slik de er begrunnet ovenfor, er følgende 
vurderinger gjort: 
 

6.4.1 Risiko for import av PRRSv til den norske svinepopulasjonen via sæd 
Sannsynligheten for at importert sæd inneholder PRRSv vurderes som veldig lav. Dette skyldes høy 
biosikkerhet (kun råner fra PRRSv frie besetninger, og råner som selv er testet negative) og hyppig testing 
i eksportseminstasjonen. 
Hvis sæd likevel skulle inneholde PRRSv, vurderes sannsynligheten for eksponering av norske griser 
(utenom importbesetning og råner i isolat) som: 

 neglisjerbar via råner (pga testing av purker, fortsatt overvåking av den nederlandske 
seminstasjonen mens rånene står i norske isolater, og testing av råner i isolat 1 og 2 før 
overføring til seminstasjonen), og  

 veldig lav via miljø, dyretransportbiler, ansatte m.m. pga høy biosikkerhet. På grunn av 
fortløpende testing både i Topigs seminstasjon, importbesetningen og av råner i isolat, vil 
eventuell smitte med PPRSv raskt oppdages slik at ekstra tiltak kan iverksettes.   

Sannsynligheten for at sæd inneholder uoppdaget PRRSv OG at det samtidig skjer en spredning til 
norske griser utenfor importbesetning og råneisolat 1 vurderes som neglisjerbar. 
 

6.4.2 Risiko for import av TGEv via sæd 
Sannsynligheten for at importert sæd inneholder TGEv vurderes som veldig lav. Dette skyldes høy 
biosikkerhet med lav sannsynlighet for forurensning av sæden (skilles ut i feces), kortvarig utskillelse, 
voksne klinisk friske dyr, inaktivering i sæd. 
Hvis sæd likevel skulle inneholde TGEv, vurderes sannsynligheten for eksponering av norske griser (utenom 
importbesetning og råner i isolat) som: 
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 veldig lav til neglisjerbar via råner, fordi sæd ikke regnes som spredningsvei for TGEv; og fordi 
infeksjon i importbesetnignen ville mest sannsynlig oppdages pga. klinikk hos grisungene. Kan 
reduseres ytterligere ved testing i råneisolat 1.   

 veldig lav via miljø, dyretransportbiler, ansatte m.m. pga høy biosikkerhet.   
Sannsynligheten for at sæd inneholder uoppdaget TGEv OG at det samtidig skjer en spredning til 
norske griser utenfor importbesetning og råneisolat 1 vurderes som veldig lav til neglisjerbar. 
Sannsynligheten kan reduseres til neglisjerbar ved testing av ungråner i råneisolat 1. 
 

6.4.3 Risiko for import av Salmonella via sæd 
Sannsynligheten for at importert sæd inneholder Salmonella vurderes som veldig lav til lav. Dette skyldes 
intermitterende utskillelse, lav prevalens, lav sannsynlighet for forurensning av sæden med feces, og bruk 
av antibiotika i sæden. 
Hvis sæd likevel skulle inneholde Salmonella, vurderes sannsynligheten for eksponering av dyr utenfor 
importbesetningen og råneisolatene som lav via råner (pga moderat sannsynlighet for overføring til 
importbesetningen), og som veldig lav via miljø, dyretransportbiler, ansatte m.m., pga høy biosikkerhet. 
Sannsynligheten for spredning kan reduseres til veldig lav/neglisjerbar vha. testing av alle råner i 
råneisolat 1. 
 
Sannsynligheten for at sæd inneholder uoppdaget Salmonella OG at det samtidig skjer en spredning til 
norske griser utenfor importbesetning og råneisolater, vurderes som veldig lav. Den kan reduseres ved 
testing av råner i råneisolat 1. 
 
Konsekvenser ved eksponering av norsk svinepopulasjon med Salmonella pga. import av sæd vurderes av 
moderat betydning. 
 

6.4.4 Risiko for import av MRSA ST398 via sæd. 
Sannsynligheten for at importert sæd inneholder MRSA ST398 vurderes som lav til moderat. Dette skyldes 
moderat sannsynlighet for forurensning (noe høyere enn for Salmonella og TGEv), og bruk av antibiotika i 
sæden. 
Hvis sæd likevel skulle inneholde MRSA ST398, vurderes sannsynligheten for eksponering av dyr utenfor 
importbesetningen som lav via råner (pga moderat sannsynlighet for overføring til importbesetningen), og 
som veldig lav via miljø, dyretransportbiler, ansatte m.m. pga høy biosikkerhet. 
 
Sannsynligheten for at sæd inneholder uoppdaget MRSA ST398 OG at det skjer en spredning til norske 
griser utenfor importbesetning og råneisolater, vurderes som lav. 
Den kan reduseres ved testing av råner i råneisolat 1. 
Konsekvenser ved eksponering av norsk svinepopulasjon med MRSA ST398 pga. import av sæd vurderes av 
liten betydning.  
 

7. Risikovurdering for import av purker 

Følgende agens sykdom vurderes for import av purker:  

 PRRSv 
 SIv 

 TGEv 

 PRCv 
 Salmonella 

 MRSA ST398 
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7.1. Introduksjon av aktuelle sykdomsagens til Norge, forbi importisolater 

Sykdomsagens vil introduseres til importbesetning (via ungpurker) eller Norsvins seminstasjon (via 
ungråner) hvis alle følgende begivenheter forekommer samtidig: 

 Agens er til stede i eksportbesetningen 

 Agens forblir uoppdaget i eksportbesetningen inntil avkommet til importerte purker introduseres i 
importbesetningen 

 Agens er til stede i de 15-20 purkene som importeres til Norge 

 Agens overlever transporten til Norge 

 Agens oppdages ikke i purkene innen avkommet introduseres i importbesetningen 
 Agens overføres til avkommet 

 Agens oppdages ikke i avkommet innen de introduseres i importbesetningen (purkene) eller 
Norsvins seminstasjon (rånene) 

 

7.1.1 Sannsynlighet for at eksportbesetningen er infisert ved eksporttidspunktet. 
Generelt om eksportbesetningen: SPF besetning med god smittehygiene. 
 
Dokumentert smittestatus: 
PRRSv: Fri, godt dokumentert (78-488 prøver årlig siden 2007)  
SIv: uavklart – var negativ i 2009 (120 prøver), noe positivt i 2010-11, usikkert om det er pandemisk H1N1 
eller svineadapterte varianter (17 positive for H1N1 av 40 prøver i 2011, 2 av de positive for H3N2) 
TGEv: Ikke testet i perioden 2007-2011  
PRCv: Ikke testet i perioden 2007-2011, men antatt positive 
Salmonella: Testet i 2010 (serologi 1 positiv(OD>40) av 42 prøver) og 2011 (36 prøver, ingen positive) 
MRSA ST398: Testet siden 2007, 6-66 prøver årlig, totalt 199. Alle negative. Ukjent prøvemateriale. 
 
Sannsynlighet for at smitte introduseres: 
Alle agens utenom TGEv er kjent endemisk i Nederland. Status for TGEv er uavklart pga manglende 
testing. 
 
Estimert sannsynlighet for at agens er til stede i eksportbesetningen på eksporttidspunktet: 
PRRSv: Veldig lav  
SIv: Veldig høy 
TGEv: Ukjent  
PRCv: Veldig høy 
Salmonella: Lav/veldig lav 
MRSA ST398: Lav/veldig lav 
 

7.1.2 Sannsynlighet for at agens forblir uoppdaget i eksportbesetningen inntil avkommet til 
importerte purker introduseres i importbesetningen (gitt at eksportbesetningen er 
smittet) 

Etter at purkene som importeres har forlatt eksportbesetningen holdes de i importisolat 1 cirka 3 uker før 
grising. Deretter overføres avkommet til importisolat 2, der de oppholder seg i minimum 5 måneder. Det 
går derfor cirka 6 måneder fra purkene forlater eksportbesetningen til avkommet overføres til 
importbesetningen. I denne perioden kan eventuell påvisning av agens i eksportbesetningen føre til ekstra 
tiltak i norske isolater. 
 
I følge generelle importregler skal alle eksportdyrene oppholde seg i isolat i 30 dager i eksportlandet, og 
testes for alle farer omtalt her. I dette tilfelle vil dette være i opprinnelsesbesetningen, som antas å ha 
god nok smittehygiene for å fungere som isolat. Mulighet for kontaminering av purkene etter testing er i så 
fall tilstede. 
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På bakgrunn av eksportbesetningens testingsregime er det sannsynlig at besetningen blir testet flere 
ganger i de 6-7 månedene som går fra purkene har forlatt eksportbesetningen, til ungpurkene skal flyttes 
over fra isolat 2 til importbesetningen.   
 
PRRSv: Sannsynlighet for ikke å oppdage nyintrodusert PRRSv er veldig lav ved rutinetesting i denne 
perioden. 
SIv: Er påvist. 
PRCv: Veldig høy sannsynlighet for å ikke oppdage pga. manglende testing, men antas til stede.  
TGEv: Sannsynlighet for å ikke oppdage agens er veldig høy. TGE ville antagelig ikke gi symptomer fordi 
dyrene antas immune pga. PRCv, ingen rutinetesting. Sannsynligheten kan reduseres til veldig liten hvis 
det gjennomføres testing i besetningen. 
Salmonella: Sannsynlighet for å ikke oppdage agens vurderes som moderat, fordi det brukes serologisk 
testing av relativ få dyr. 
MRSA ST398: Sannsynlighet for ikke å oppdage agens vurderes som moderat, pga lite rutinetesting, men 
god sensitivitet på besetningsnivå.   
 

7.1.3 Sannsynlighet for at agens er til stede i de 15-20 purkene som importeres til Norge 
Eksportbesetningen består av 380 purker og 2800 oppstallingsplasser for ungdyr. De 15-20 dyrene som 
importers er en liten andel av denne besetningen, og ingen av sykdommene som omtales har 100 % 
prevalens. Vi antar likevel at noen av dyrene som plukkes ut for eksport vil være smittet hvis besetningen 
er smittet. Salmonella kan være et unntak pga. lav prevalens.   
 

7.1.4 Sannsynlighet for at agens overlever transporten til Norge 
Hvis agens er til stede i livdyrene når de forlater besetningen vil de være til stede når de ankommer 
importisolatet. Eventuell desinfiserende vask av purkene ved ankomst (Virkon S) vil ikke fjerne MRSA eller 
Salmonella fra dyrene, fordi agens også finnes på slimhinner og i tarminnhold (Salmonella).  
 

7.1.5 Sannsynlighet for at agens ikke oppdages hos de importerte purkene innen avkommet 
introduseres i importbesetningen (purker) eller seminstasjonen (råner) 

Alle purkene skal testes mot alle farer i eksportisolatet, to ganger for Salmonella (dyrkning), og en gang 
for de andre. Resultatene skal foreligge før transport til Norge.  
I tillegg skal alle purkene testes etter 2-4 uker i importisolat 1 for virussykdommene. For Salmonella skal 
de testes i uke 1 (kort tid etter transporten) og uke 3, begge ganger ved dyrkning fra avføringsprøver. For 
MRSA skal det tas én prøve per dyr (nesesvaber) i løpet av oppholdet. Vurder å teste for MRSA samtidig 
som det tas prøver for Salmonella. 
  
Det er en veldig liten mulighet for at purkene kan kontamineres etter testing i eksportisolatet, enten fra 
eksportbesetningen eller under transporten til Norge.  
  
Det antas at det vil være positive funn for antistoffer mot PRCv og SIv. 
SIv og PRRSv-testing har høy sensitivitet (97-99 %), og sannsynligheten for ikke å oppdage infeksjon ved 
angitt testing vurderes som veldig lav/neglisjerbar. 
TGEv/PRCv-testing har også høy sensitivitet (93 %, med 95 % KI 77-99 %), og sannsynligheten for ikke å 
oppdage infeksjonen med angitt testregime vurderes som veldig lav/neglisjerbar. 
Testsensitiviteten for Salmonella ved bakteriologi er lav på individnivå. Alle purker skal testes 2 ganger i 
eksportisolat og 2 ganger i importisolat. Sannsynligheten for ikke å oppdage infeksjon i populasjonen av 
importerte purker vurderes som veldig lav. Vurder å analysere miljøprøver i tillegg til individsprøver.  
Testsensitiviteten for MRSA ST398 er moderat/høy på individnivå. Alle purker skal testes en gang i 
eksportisolatet, og en gang i importisolat 1. Sannsynligheten for ikke å oppdage infeksjon vurderes som 
veldig lav. Vurder å analysere miljøprøver i tillegg til individsprøver. 
 

7.1.6 Sannsynlighet for at agens overføres til avkommet 
Vertikal overføring in utero er kjent for PRRSv, ikke de andre agens. Overføring forutsetter at purkene er 
viremiske under drektigheten. Dette vil skje hvis purkene smittes kort før, eller under drektigheten, for 
eksempel under transport. 
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Horisontal overføring vil kunne skje i importisolat 1, hvis purkene skiller ut virus eller bakterier i denne 
perioden på cirka en måned. Det forutsetter at de er relativt nyinfiserte for virusinfeksjoner (cirka 14 
dager for SIv til en måned for PRRSv). 
 
Avkommet vil bli eksponert for eventuelle agens i 4-5 dager, fra fødsel til avvenning. I denne perioden 
regnes de normalt som godt beskyttet mot virusinfeksjoner som moren eventuelt har hatt, pga. overføring 
av maternell immunitet i råmelk. Dette gjelder i mindre grad Salmonella og MRSA. Dette gjelder også i 
liten grad nyinfiserte purker, som har begrenset mengder antistoff på fødselstidspunktet.  
 
Sannsynligheten for overføring til avkommet, hvis purkene er infisert (aktive utskillere), vurderes som høy 
for Salmonella, og veldig høy for andre aktuelle farer.  
 

7.1.7 Sannsynligheten for at agens i avkom ikke oppdages innen avkommet introduseres i 
importbesetningen (purker) eller seminstasjonen (råner). 

Avkommet skal oppholde seg minst 5 måneder i importisolat 2. Der skal et representativt utvalg av -
grisene testes ved 12 ukers alder og i tillegg skal alle griser som skal brukes i avl (anslagsvis 75-90) testes 
før flytting til importbesetning eller seminstasjon. 
Virus vil testes med serologisk test. MRSA ST398 og Salmonella vil testes vha. dyrking fra enkeltindivider 
og eventuelt miljøprøver. 
 
Ved infeksjon med virus vil antistoffnivået nå målbare nivåer etter 2-4 uker. Nivået vil holde seg over 
deteksjonsgrensen i minst 6 måneder. Eventuelle maternelle antistoffer antas å vare i 8-10 uker. 
Hvis avkommet er infisert med PRRSv, SIv, TGEv eller PRCv forventes prevalens av serologisk positive dyr å 
være høy. Antall dyr som serokonverterer vil øke med tiden etter hvert som smitten sprer seg.  
 
Testens sensitivitet på besetningsnivå (minst et av dyrene tester positivt) avhenger av testens sensitivitet 
på individnivå og prevalens av infiserte dyr i besetningen.  
For de aktuelle virusene og MRSA ST398 antas prevalensen å være høy.  Siden alle dyrene (75-90 avkom) 
som skal flyttes videre til importbesetningen eller seminstasjonen testes, vil til og med en moderat 
sensitivitet for MRSA-påvisning på individnivå, kompenseres av det store antallet tester. Sannsynligheten 
for at ingen gir positivt resultat hvis agens er til stede, vurderes som neglisjerbar.  
For Salmonella kan det tenkes at kun et fåtall av dyrene vil være bærere. I tillegg kan det være 
intermitterende utskillelse også hos unge dyr. Hvis testing foregår i form av dyrkning fra avføring vil det 
derfor være mulighet for ikke å oppdage infeksjon. Denne muligheten vil være lavere ved dyrkning også 
fra miljøprøver og betydelig lavere ved serologisk testing for Salmonella, men da er det samtidig mulighet 
for falske positive reaksjoner. 
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7.1.8 Oppsummering per agens 
 

Tabell 10. Sannsynlighet for introduksjon av PRRSv til importbesetning via livdyr.  
Sannsynlighet for hvert ledd gjelder under forutsetning av at tidligere ledd er positive. 

Introduksjon PRRSv livdyr Sannsynlighet Kommentarer

1. Eksportbesetningen er 
infisert  Veldig lav Høy biosikkerhet, aldri påvist PRRSv 

2. Infeksjon i 
eksportbesetningen er 
uoppdaget (gitt at 
eksportbesetningen er smittet) 

Veldig lav Testing flere ganger i året, sensitiv metode 

3. Purkene for eksport er 
infisert (gitt uoppdaget smitte i 
eksportbesetningen) 

Veldig høy  

4. Agens overlever transport 
(gitt at purkene er smittet) Veldig høy  

5. Infeksjon hos purkene er 
uoppdaget (gitt at de er 
smittet) 

Veldig 
lav/Neglisjerbar 

15-20 dyr i nær kontakt testes, høy test 
sensitivitet og prevalens av agens, alle dyr 
testes 2 ganger 

6. Agens overføres til 
avkommet (gitt uoppdaget 
smitte hos purkene) 

Veldig høy Vertikalt og/eller horisontalt 

7. Infeksjon hos avkommet er 
uoppdaget (gitt at de er 
smittet) 

Neglisjerbar 
75-90 dyr i nær og langvarig kontakt testes, 
høy test sensitivitet og prevalens av agens, 
alle dyr testes 2 ganger 

KONKLUSJON: Agens importeres NEGLISJERBAR
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Tabell 11. Sannsynlighet for introduksjon av SIv (utenom pandemisk) til importbesetning via livdyr.  
Sannsynlighet for hvert ledd gjelder under forutsetning av at tidligere ledd er positive. 

Introduksjon SIv livdyr Sannsynlighet Kommentarer

1. Eksportbesetningen er 
infisert  Veldig høy Serologisk positiv for H1N1 og H3N2, ikke 

dokumentert å være pandemisk 

2. Infeksjon i 
eksportbesetningen er 
uoppdaget (gitt at 
eksportbesetningen er smittet) 

Er oppdaget  

3. Purkene for eksport er 
infisert (gitt uoppdaget smitte i 
eksportbesetningen) 

Veldig høy  

4. Agens overlever transport 
(gitt at purkene er smittet) Veldig høy  

5. Infeksjon hos purkene er 
uoppdaget (gitt at de er 
smittet) 

Veldig 
lav/neglisjerbar 

15-20 dyr i nær kontakt testes, høy test 
sensitivitet og prevalens av agens, testes 2 
ganger 

6. Agens overføres til 
avkommet (gitt uoppdaget 
smitte hos purkene) 

Veldig høy Horisontal smitte 

7. Infeksjon hos avkommet er 
uoppdaget (gitt at de er 
smittet) 

Neglisjerbar 
75-90 dyr i nær og langvarig kontakt testes, 
høy test sensitivitet og prevalens av agens, 
alle dyr testes 2 ganger  

KONKLUSJON: Agens importeres NEGLISJERBAR
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Tabell 12. Sannsynlighet for introduksjon av TGEv til importbesetning via livdyr.  
Sannsynlighet for hvert ledd gjelder under forutsetning av at tidligere ledd er positive. 

Introduksjon TGEv livdyr Sannsynlighet Kommentarer

1. Eksportbesetningen er 
infisert  Ukjent Ikke testet, status i Nederland ukjent  

2. Infeksjon i 
eksportbesetningen er 
uoppdaget(gitt at 
eksportbesetningen er smittet) 

Veldig høy Ingen testing 

3. Purkene for eksport er 
infisert (gitt uoppdaget smitte i 
eksportbesetningen) 

Veldig høy  

4. Agens overlever transport 
(gitt at purkene er smittet) Veldig høy  

5. Infeksjon hos purkene er 
uoppdaget (gitt at de er 
smittet) 

Veldig 
lav/neglisjerbar 

15-20 dyr i nær kontakt testes, høy test 
sensitivitet og prevalens av agens, testes 2 
ganger 

6. Agens overføres til 
avkommet (gitt uoppdaget 
smitte hos purkene) 

Veldig høy Horisontal smitte 

7. Infeksjon hos avkommet er 
uoppdaget (gitt at de er 
smittet) 

Neglisjerbar 
75-90 dyr i nær og langvarig kontakt testes, 
høy test sensitivitet og prevalens av agens, 
alle dyr testes 2 ganger  

KONKLUSJON: Agens importeres NEGLISJERBAR
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Tabell 13. Sannsynlighet for introduksjon av PRCv til importbesetning via livdyr.  
Sannsynlighet for hvert ledd gjelder under forutsetning av at tidligere ledd er positive. 

Introduksjon PRCv livdyr Sannsynlighet Kommentarer

1. Eksportbesetningen er 
infisert  Veldig høy Ikke testet, høy prevalens i Nederland 

2. Infeksjon i 
eksportbesetningen  er 
uoppdaget(gitt at 
eksportbesetningen er smittet) 

Veldig høy Ingen testing 

3. Purkene for eksport er 
infisert (gitt uoppdaget smitte i 
eksportbesetningen) 

Veldig høy  

4. Agens overlever transport 
(gitt at purkene er smittet) Veldig høy  

5. Infeksjon hos purkene er 
uoppdaget (gitt at de er 
smittet) 

Veldig 
lav/neglisjerbar 

15-20 dyr i nær kontakt testes, høy test 
sensitivitet og prevalens av agens, testes 2 
ganger 

6. Agens overføres til 
avkommet (gitt uoppdaget 
smitte hos purkene) 

Veldig høy Horisontal smitte 

7. Infeksjon hos avkommet er 
uoppdaget (gitt at de er 
smittet) 

Neglisjerbar 
75-90 dyr i nær og langvarig kontakt testes, 
høy test sensitivitet og prevalens av agens, 
alle dyr  testes 2 ganger  

KONKLUSJON: Agens importeres NEGLISJERBAR
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Tabell 14. Sannsynlighet for introduksjon av Salmonella til importbesetning via livdyr.  
Sannsynlighet for hvert ledd gjelder under forutsetning av at tidligere ledd er positive. 

Introduksjon Salmonella livdyr Sannsynlighet Kommentarer

1. Eksportbesetningen er 
infisert  Lav/Veldig lav Kun en positiv serologi, høy biosikkerhet, 

kan smitte fra personer  

2. Infeksjon i 
eksportbesetningen er 
uoppdaget (gitt at 
eksportbesetningen er smittet) 

Moderat Lite testing, men med serologi 

3. Purkene for eksport er 
infisert (gitt uoppdaget smitte i 
eksportbesetningen)  

Høy   

4. Agens overlever transport 
(gitt at purkene er smittet) Veldig høy  

5. Infeksjon hos purkene er 
uoppdaget (gitt at de er 
smittet) 

Veldig lav 

15-20 dyr i nær kontakt testes, lav test 
sensitivitet (dyrking) og prevalens av agens 
Testing (dyrking) av alle dyr 2 ganger før 
import og 2 ganger i isolat 1. 

6. Agens overføres til 
avkommet (gitt uoppdaget 
smitte hos purkene) 

Høy Horisontal smitte, moderat til lav prevalens  

7. Infeksjon hos avkommet er 
uoppdaget (gitt at de er 
smittet) 

Lav/Veldig lav 

75-90 dyr i nær og langvarig kontakt testes, 
lav test sensitivitet og prevalens av agens, 
høyere sannsynlighet for å oppdage 
infeksjon ved å supplere med miljøprøver. 

KONKLUSJON: Agens importeres VELDIG LAV/
NEGLISJERBAR Neglisjerbar hvis avkom testes serologisk  
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Tabell 15. Sannsynlighet for introduksjon av MRSA ST398 til importbesetning via livdyr.  
Sannsynlighet for hvert ledd gjelder under forutsetning av at tidligere ledd er positive. 

Introduksjon MRSA livdyr Sannsynlighet Kommentarer

1. Eksportbesetningen er 
infisert  Lav/Veldig lav Høy biosikkerhet, kan smitte med 

personer. Ingen positive prøver. 

2. Infeksjon i 
eksportbesetningen er 
uoppdaget (gitt at 
eksportbesetningen er smittet) 

Moderat Lite testing 

3. Purkene for eksport er 
infisert (gitt uoppdaget smitte i 
eksportbesetningen) 

Veldig høy  

4. Agens overlever 
transport(gitt at purkene er 
smittet) 

Veldig høy  

5. Infeksjon hos purkene er 
uoppdaget (gitt at de er 
smittet) 

Veldig lav 15-20 dyr i nær kontakt testes, god test 
sensitivitet og høy prevalens av agens 

6. Agens overføres til 
avkommet (gitt uoppdaget 
smitte hos purkene) 

Veldig høy Horisontal smitte, også via miljøet 

7. Infeksjon hos avkommet er 
uoppdaget (gitt at de er 
smittet) 

Neglisjerbar 
75-90 dyr i nær og langvarig kontakt testes, 
god test sensitivitet og høy prevalens av 
agens, vurder å supplere med miljøprøver 

KONKLUSJON: Agens importeres NEGLISJERBAR

 

 

7.2. Eksponering av norsk svinepopulasjon for agens 

Det er funnet en neglisjerbar sannsynlighet for å importere alle agens utenom Salmonella, med mindre 
det brukes serologi ved import.  
Kun Salmonella vurderes derfor her.  
 
Hvis Salmonella introduseres til importbesetningen via ungpurker, vil den kunne spres videre enten via 
miljø, personale, transportbiler m.m., eller via råner til seminstasjonen. Det henvises til tidligere analyse 
etter import av infisert sæd, hvor dette er diskutert (avsnitt 6.2). Eneste forskjell er at infiserte purker vil 
kunne smitte andre dyr mer effektivt enn når smitte introduseres med sæd. 
 
Hvis Salmonella introduseres til Norsvins seminstasjon via ungråner, er sannsynligheten for spredning til 
andre råner i stasjonen veldig høy. 
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Tabell 16. Sannsynlighet for eksponering av norsk svinepopulasjon (seminstasjonen) for Salmonella ved import 
med livdyr (gitt at ungpurker er infisert) 

Eksponeringsvurdering, Salmonella i 
livdyr Sannsynlighet Kommentarer 

A. Smitte via råner   

1. Agens overføres til importbesetning 
fra ungpurker (gitt at de er smittet) Veldig høy  

2. Agens overføres til råner (gitt at 
besetningen er smittet) Veldig høy Bakterien overlever lenge i miljøet 

3. Agens oppdages ikke før råner 
flyttes til seminstasjonen (gitt at 
rånene er smittet) 

Veldig høy 

Kun årlig testing av importbesetningen, 
symptomfritt. Sannsynligheten kan 
reduseres til lav/veldig lav ved å teste alle 
råner i isolat 1 

Konklusjon: EKSPONERING 
SEMINSTASJONEN VIA RÅNER VELDIG HØY Se kommentar over 

  

B. Smitte via 
miljø/personer/dyretransporter   

1. Agens kommer ut av besetningen 
(gitt at importbesetningen er smittet)  Høy Overføres til gjødsel, personale,…m.m. 

Salmonella er motstandsdyktig i miljøet 

2. Agens kommer i kontakt med svin i 
andre besetninger (gitt at bakterien 
kommer ut av importbesetningen) 

Veldig lav Isolasjon, biosikkerhet og avstand 

Konklusjon: EKSPONERING AV ANDRE 
SVINEBESETNINGER VIA MILJØ VELDIG LAV  

 
 

7.3. Konsekvenser ved eksponering av norsk svinepopulasjon for agens 

Dette er aktuelt her kun for Salmonella, og det henvises til avsnitt 6.3. 
 

7.4. Totalvurdering av risiko 

Under forutsetningene som er lagt til grunn, og delvurderingen slik de er begrunnet ovenfor, er følgende 
vurderinger gjort: 
 
Sannsynligheten for å importere PRRSv, SIv, PRCv, TGEv og MRSA til importbesetningen via import av 
drektige purker, vurderes som neglisjerbar. 
 
Sannsynligheten for å importere Salmonella til importbesetningen eller Norsvins seminstasjon via import 
av drektige purker, vurderes som neglisjerbar hvis avkommet testes serologisk i tillegg til påbudte 
dyrkningsprøver. Ellers vurderes sannsynligheten som veldig liten til neglisjerbar.  
 
Konsekvenser ved eksponering av norsk svinepopulasjon med Salmonella pga. import av livpurker vurderes 
av moderat betydning.  
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8. Konklusjon 

Både PRRSv, SIv, TGEv, PRCv, Salmonella og MRSA ST398 ble vurdert som farer ved import av livdyr. Kun 
PRRSv, TGEv, Salmonella og MRSA ST398 ble vurdert som farer ved import av sæd. Mens PRRSv er kjent å 
kunne overføres med sæd, er situasjonen ukjent for TGEv, Salmonella og MRSA ST398, og disse tas med 
av føre var hensyn, pga. en teoretisk mulighet for kontaminering av sæd. SIv og PRCv regnes ikke å kunne 
overføres via sæd, og de er derfor ikke definert som farer ved import av sæd. 
 
Under de forutsetninger som er lagt til grunn (blant annet et 10 årsperspektiv), er totalvurdering av risiko 
ved import av sæd som følger: 

 PRRSv: Sannsynligheten for at importert sæd inneholder PRRSv vurderes som veldig lav. 
Sannsynligheten for at eventuell PRRSv i sæden i tillegg spres til norske griser utenfor 
importbesetning og råneisolat 1 vurderes som neglisjerbar. 

 TGEv: Sannsynligheten for at importert sæd inneholder TGEv vurderes som veldig lav. 
Sannsynligheten for at eventuell TGEv i sæden i tillegg spres til norske griser utenfor importbesetning 
og råneisolater, vurderes som veldig lav til neglisjerbar. Sannsynligheten for spredning kan reduseres 
til neglisjerbar ved adekvat testing.  
Konsekvenser ved eksponering av norsk svinepopulasjon utenom importbesetningen og råneisolatene, 
for TGEv importert med yorkshiresæd, vurderes som alvorlige. 

 Salmonella: Sannsynligheten for at importert sæd inneholder Salmonella vurderes som veldig lav til 
lav. Sannsynligheten for at eventuell Salmonella i sæden i tillegg spres til norske griser utenfor 
importbesetning og råneisolater, vurderes som veldig lav. Vurderingen er befestet med stor 
usikkerhet pga. manglende kunnskap om rånestasjonens smittestatus, eventuelle stammers resistens 
til anvendte antibiotika, og mulighet for smitteoverføring med sæd. Sannsynligheten kan reduseres 
ved testing av råner i råneisolat 1. 
Konsekvenser ved eksponering av norsk svinepopulasjon med Salmonella pga. import av sæd vurderes 
av moderat betydning.  

 MRSA ST398: Sannsynligheten for at importert sæd inneholder MRSA ST398 vurderes som lav til 
moderat. Sannsynligheten for at eventuell MRSA ST398 i sæden i tillegg spres til norske griser utenfor 
importbesetning og råneisolater, vurderes som lav. Vurderingen er befestet med stor usikkerhet pga. 
manglende kunnskap om rånestasjonens smittestatus, eventuelle stammers resistens til anvendte 
antibiotika, og mulighet for smitteoverføring med sæd. Sannsynligheten kan reduseres ved testing av 
råner i råneisolat 1. 
Konsekvenser ved eksponering av norsk svinepopulasjon med MRSA ST398 pga. import av sæd vurderes 
av liten betydning. 
 

Under de forutsetninger som er lagt til grunn (blant annet en engangshendelse og grundig testing), er 
totalvurdering av risiko ved import av livdyr som følger: 

 PRRSv, SIv, PRCv, TGEv og MRSA ST398: Sannsynligheten for å importere disse agens til 
importbesetningen eller Norsvins seminstasjon via import av drektige purker, vurderes som 
neglisjerbar. 

 Salmonella: Sannsynligheten for å importere Salmonella til importbesetningen eller Norsvins 
seminstasjon via import av drektige purker, vurderes som veldig liten til neglisjerbar. Den kan 
reduseres til neglisjerbar hvis avkommet testes serologisk i tillegg til påbudte dyrkningsprøver.  
Konsekvenser ved eksponering av norsk svinepopulasjon med Salmonella pga. import av livpurker 
vurderes av moderat betydning.  

 
Siden det er muligheter for innføring av agens, og/eller dyr med positiv serologi, er det viktig at adekvate 
beredskapsplaner er på plass før import foretas. Gode hygieniske rutiner i isolatene og i 
importbesetningen for å hindre spredning via personale, dyretransport m.m. er viktig. Begge forhold 
forutsettes i vår vurdering.
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Tabell 17. Oppsummering av sannsynligheter for import av agens til Yorkshire importbesetning, spredning av 
agens til Norsvins seminstasjon eller andre besetninger i tilfelle agens importeres, og kombinert sannsynlighet for 
import og spredning.  

  PRRSv SIv TGEv PRCv Salmonella MRSA ST398 

IMPORT AV SÆD 

Agens 
importeres Veldig lav - Veldig lav - Veldig lav 

/Lav Lav/ Moderat 

Agens spres via: 
ungråner Neglisj. - Neglisj. 

/Veldig lav - Lav Lav 

spres via: 
personer, 
dyretransporter, 
miljø... 

Neglisj. 
/Veldig lav - Veldig lav - Veldig lav Veldig lav 

Agens 
importeres og 
spres 

Neglisj. - Neglisj. 
/Veldig lav - Veldig lav Lav 

IMPORT AV PURKER 

Agens 
importeres Neglisj. Neglisj. Neglisj. Neglisj. Neglisj. 

/Veldig lav Neglisj. 

Agens spres via: 
ungråner - - - - Veldig høy - 

spres via: 
personer, 
dyretransporter, 
miljø... 

- - - - Veldig lav - 

Agens 
importeres og 
spres 

Neglisj. Neglisj. Neglisj. Neglisj. Neglisj. 
/Veldig lav Neglisj. 

 

9. Bakgrunnsdokumentasjon 

9.1. Husdyrnæringens tilleggskrav ved import av rånesæd  

KOORIMP vil vurdere hver sædimport i forhold til avsenderlandets dyrehelsemessige situasjon på 
oppsamlingstidspunktet. Innslusing av sæd i norske besetninger skal også vurderes spesielt for hver import.  
 
Tilleggskrav PRRS: 
 
Det skal importeres sæd bare fra stasjoner der alle dyra er dokumentert klinisk fri for, ikke vaksinert mot 
og serologisk negative for antistoff mot PRRS. (Dette er et offentlig krav for å kunne bruke sæden i norske 
besetninger, selv om det ikke er et offentlig krav til eksporterende stasjon). 
 
Ved import av frossen sæd fra land som har PRRS kreves rånene undersøkt for antistoff mot PRRS med 
negativt resultat før sæduttak og tidligst 3 uker etter sæduttak.  
 
Ved import av fersk sæd fra land som har PRRS kreves isolering av alle mottakerdyr. Isolatet skal 
tilfredsstille offentlige krav til isolat og ha en avstand på minst 3 km fra annet grisehold. Før 
mottakerdyrene kan frigis fra isolatet skal det minst 4 uker etter inseminering være undersøkt for 
antistoff mot PRRS med negativt resultat. 
 
Import av sæd fra land som er fri for PRRS kan etter spesiell vurdering skje uten isolering av mottaksdyr. 
 
Gjelder fra 24/09 2009.  
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9.2. Husdyrnæringens tilleggskrav ved import av levende gris 

Det er størst risiko for å spre smitte ved flytting av levende dyr sammenliknet med sæd og embryo. Norsk 
husdyrnæring vil derfor alltid anbefale å importere nytt avlsmateriale i form av sæd og embryo fremfor 
import av levende dyr.  
 
Dersom man velger å importere livdyr, forutsettes det at importør tar kontakt med KOORIMP på forhånd 
slik at KOORIMP kan vurdere eksportbesetningen, og krav til helsestatus i denne. Nedenfor gis det oversikt 
over minimumskrav ved import av levende gris. Fullstendig oversikt over tilleggskrav vil bli utarbeidet 
etter at importør har kontaktet KOORIMP slik at dyrehelsesituasjonen i avsenderlandet og 
eksportbesetning kan vurderes.  
 
Eksportbesetningen:  
Besetningen skal ha vært lukket (ikke inntak av levende dyr) i minst ett år.  
Det skal ikke vaksineres mot PRRS, svineinfluensa eller Aujeszky’s disease i besetningen.  
PMWS: tilsvarende krav som ved omsetning i Norge.  
Brucella suis: Besetningen skal være undersøkt for Brucella suis (serologi). 
Det skal ha vært tatt ut støvprøver fra miljøet der grisene har gått får de ble overført til isolasjonssted. 
  
Krav til eksportdyr: 
Dyrene skal være født i eksportbesetningen.  
Eksportdyrene skal i løpet av de siste 30 før sending isoleres og undersøkes med negativet resultat for:  
Salmonella (dyrking av feces to ganger med minst 14 dagers intervall). Dette er ikke et krav ved import fra 
Sverige eller Finland, men det rådes til å gjennomføre testing også ved import fra disse landene.  
Svineinfluensa (serologi) (H1N1, H3N2) 
PRRS (porcine reproductive and respiratory syndrome) (serologi) (både felt- og 
vaksinevirus/europeisk/amerikansk) 
TGE (transmissible gastroenteritis) (serologi) 
PED (porcine epidemic diarrhea) (serologi) 
PRCV (porcine respiratory coronavirus) (serologi) 
Mykoplasma hyopneumonia (serologi) 
Actinobacillus pleuropneumonia serotype 5 (serologi) 
Leptospira pomona (serologi) 
Methicillinresistente stafylokokker (MRSA) (nesesvaber) 
Behandling:  
Behandling mot inn- og utvortes parasitter i løpet av siste 7 dagene før dyra eksporteres til Norge.  
 
Etter ankomst til Norge: 
Importdyra skal isoleres i minst to måneder etter ankomst til Norge. Isolatet skal tilfredsstille offentlige 
krav til isolat.  
 
Reaksjonsmønster ved brudd på kravene 
Det er skrevet en avtale mellom organisasjonene bak KOORIMP om å vurdere nødvendige tiltak dersom 
man ikke frivillig følger tilrådingene i forbindelse med importer.  
 
Dokumentasjon for oppfyllelse av KOORIMPs tilleggskrav ved import er et krav i landbrukets 
kvalitetssystem (KSL). Manglende oppfyllelse av KOORIMPs tilleggkrav kan gi KSL-trekk for melk- og 
kjøttproduksjon. For å unngå KSL-trekk på slakt krever kjøttbransjen at all kjøttproduksjon fra gården 
(dvs fra alle dyreslag hvor det er utarbeidet KSL-krav) oppfyller KSL-standarden.  
 
I forbindelse med forsikringsutbetalinger kan dyreeiere som ikke følger KOORIMPs tilleggskrav ved 
importer kunne få en avkorting i erstatningen.  
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I tillegg vil avlsorganisasjonene nekte å levere sæd til og utføre semintjenester i besetningen, og 
slakteriene vil nekte omsetning og formidling av levende dyr til og fra besetningen 
 
Gjelder fra: 24/09 2009 
 

9.3. Sammendrag av FOR 2006-02-14 nr 199 

Offentlige krav til isolat ved import av levende svin til Norge (FOR 2006-02-14 nr 199: Instruks til 
Mattilsynet, Distriktskontorene, vedrørende isolasjon og undersøkelse av dyr.) 
 
Isolasjonstid minimum 2 måneder 
Følgende bestemmelser er spesielt viktige i forbindelse med risikovurderingen:  

 Isolatet skal godkjennes av Mattilsynet. Svin skal isoleres innendørs og bygningen skal ligge 
minimum 3 km unna dyrehold med arter som er mottakelig for aktuelle sykdommer/agens. Det er 
spesifikke krav til smittebeskyttelse for personer, håndtering av gjødsel og for å unngå kontakt 
med ville dyr. 

 Mattilsynet skal føre tilsyn med vask og desinfeksjon av transportmiddelet, med dyra ved ankomst 
og minst én gang ukentlig de 4 første ukene.  

 Blodprøver: Etter 4 uker i isolat skal det tas blodprøver av alle dyr for undersøkelse med henblikk 
på antistoffer mot agens som kan forårsake:  

o Obligatorisk: PRRS, svineinfluensa, PED, TGE, PRCV,  
o Etter vurdering: Brucellose, Klassisk svinepest, Afrikansk svinepest, Leptospirose (6 

serotyper), AD og SVD. 

 Fecesprøver: For undersøkelse med henblikk på Salmonella i uke 1 og 3, alle dyr 
 

9.4. Generelt om smitte med sæd 

Dette kapitelet er i det vesentlige skrevet ut fra Maes D et al 2008,  Guérin B and Pozzi N 2005, Althouse 
GC and Rossow K 2011 og AQIS, 1999 og 2000;  
Kunstig sædoverføring er smittemessig sett en gunstig metode for introduksjon av nye gener i en 
populasjon. Det er imidlertid en rekke mikrober, både apatogene og patogene, bakterier og virus som kan 
forekomme i sæd. 

Sæd kan kontamineres på grunn av systemisk infeksjon (bakteriemi/viremi) eller lokal infeksjon i 
urin og kjønnsorganer hos donor. Sæden kan også kontamineres (fra forhuden, hud, avføring, luft, 
omgivelser) i forbindelse med sæduttak, bearbeiding eller bruk av sæden.  
Det er dokumentert at en del infeksjoner, som for eksempel klassisk svinepest og PRRS, kan overføres og 
forårsake sykdom hos mottakerdyrene i forbindelse med kunstig sædoverføring. Hvorvidt tilstedeværelse 
av et smittestoff i sæden vil forårsake infeksjon og sykdom hos purka og/eller embryo/foster avhenger av 
mengde agens, virulens og evne til oppformering i purkas kjønnsorganer. 

På grunn av faren for omfattende smittespredning via bruk av kunstig sædoverføring, er 
seminstasjoner underlagt et offentlig regelverk: FOR 2003-07-17 nr 972: Forskrift om dyrehelsemessige 
vilkår for produksjon, import, eksport og bruk av rånesæd. Det er krav til smitteforebyggende tiltak og 
systematisk testing for å dokumentere at rånene på seminstasjonen er fri for definerte smittestoffer som 
kan overføres med sæd, for eksempel PRRS.   
 
Generelle tiltak for å redusere faren for smitte med definerte smittestoffer via sæd 

 Rekruttere råner kun fra besetninger som er dokumentert fri for de aktuelle agens 

 Teste alle råner før innsett i rånekarantene 

 Teste alle råner etter minimum 4 ukers opphold i rånekarantene og før flytting til seminstasjon 
 Regelmessig testing av et representativt utvalg av råner på seminstasjon 

 Klinisk overvåking av rånene, tappe sæd kun fra friske råner med normal temperatur 

 Hvert ejakulat kan testes for forekomst av definerte smittestoffer, for eksempel PRRSv, med RT-
PCR (en meget sensitiv metode). 

 All sæd tilsettes bredspektrede antibiotika som hemmer oppvekst av bakterier. 
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Patogener som er påvist i rånesæd  
Bakterier  

 Brucellose 

 Chlamydier 

 Leptospirer (bratislava og muenchen) er påvist i genitaltraktus hos råner og det antas at smitte 
kan overføres med sæd (Ellis et al. 1985; Ellis et al. 1986) 

 Mycoplasma sp (lite aktuelt hos gris) 

 Tuberkulose 
Ved produksjon av sæd er seminstasjonene pålagt å tilsette antibiotika som reduserer faren for oppvekst 
av patogene bakterier. På grunn av mulig resistens hos bakteriene kan en imidlertid aldri garantere at en 
sæddose er fri for patogene bakterier.  
 

Virus 

Faren for at sæd inneholder et gitt virus er størst i den akutte fasen av en infeksjon. Mengden av virus i 
sæden er også størst i denne fasen, men ved for eksempel PRRSv kan sæden inneholde virus selv om den 
viremiske fasen av infeksjonen er over.  Det er også viktig å merke seg at sæden kan være infisert før 
rånen viser tegn på sykdom.  Ved å tappe sæd kun av klinisk friske, feberfrie råner er faren for å overføre 
en infektiv dose med for eksempel PRRSv lav.  
 
Følgende sykdommer hos gris er vist å kunne overføres via kunstig sædoverføring: 

 Klassisk svinepest; det er godt dokumentert at klassisk svinepest kan smitte via sæd. 

 Afrikansk svinepest; det antas at dette viruset kan smitte via sæd, men det er ikke dokumentert 
 Japanese encephalitis 

 PRRS; det er godt dokumentert at PRRSv kan spres via kunstig sædoverføring. 

 Aujeszkys’ sykdom; høye doser av AD-virus er påvist i sæd, smitte kan trolig spres via sæd, men 
sæd regnes ikke som en viktig faktor i smittespredningen.  

 
Agens som er påvist i sæd, men hvor det ikke er vist eller eventuelt ikke undersøkt om sæd representerer 
reel fare for spredning av sykdommen (AQIS, 1999 og 2000; Larochelle et al. 2000): Maes D et al 2008) 

 Munn- og klauvsjuke; påvist i sæd (lave doser), men ikke dokumentert overføring av smitte. Faren 
for smittespredning via sæd antas å være lav.  

 Swine vesicular disease; påvist i sæd (lave doser), men ikke dokumentert overføring av smitte. 

 Enterovirus encephalomyelitis (Teschen disease) 
 Porcine adenovirus 

 Pestivirus (bovine viral diarrhoea) 
 Porcine parvovirus 

 Reovirus 

 Rubulavirus (paramyxovirus Mexico) 
 PCV2; påvises ofte i sæd, og sæd antas å være en viktig årsak til smittespredning.  

 
Influensavirus og TGEv er ikke isolert fra sæd og det er ikke påvist spredning av disse smittestoffene i 
forbindelse med kunstig sædoverføring. Sæden kan teoretisk kontamineres med disse vira via aerosoler og 
fekal forurensning (TGEv) i forbindelse med uttak og preparering av sæden.  
I motsetning til ved aerogen smitte er smitte via kunstig sædoverføring en spesifikk handling som 
oppdretter kontrollerer. Helserisikoen opptrer primært spesifikt på de purkene som har fått overført 
sæden, og på det tidspunktet når purkene får overført sæd. Risikoen for ukontrollert spredning kan derfor 
begrenses ved å øke graden av overvåking og isolasjon i forbindelse med inseminasjonen, som for 
eksempel, isolasjon av purkene og testing etter en optimal periode i forhold til hvilke agens man frykter 
mest. 
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9.5. Generelt om diagnostiske testresultater 

Ved fravær av entydige symptomer på infeksjon kan diagnostiske tester anvendes for å oppdage infeksjon. 
Slike undersøkelser gir sjelden 100 % sikkerhet.  
 
Sikkerheten for å si om en gruppe dyr («populasjonen») er infisert eller ikke, dvs. om minst ett dyr er 
infisert, avhenger av størrelsen på populasjonen, andel dyr som er infisert («prevalens»), antall dyr som 
testes (”utvalg”), samt testens evne til å differensiere mellom infiserte og ikke infiserte dyr. Hvis man 
kjenner til testens egenskaper og har gode holdepunkter for å forutsi hvilken prevalens en sykdom har i en 
populasjon, kan man beregne nødvendig størrelse på utvalget for å oppnå en viss grad av sikkerhet. De 
vanligste tabellene forutsetter at testen er perfekt, dvs. at den vil med sikkerhet skille et infisert dyr fra 
et ikke infisert dyr. I praksis er dette aldri tilfellet, og vi viser her effekten av testens egenskaper. 
 
I importsituasjoner testes ofte alle dyrene. I en slik situasjon vil antall infiserte dyr, samt testens 
egenskaper, avgjøre sikkerheten vi har for å si om gruppen er infisert eller ikke.  
 
Testens sensitivitet er sannsynligheten for å oppdage infeksjon hos et infisert dyr. Den angir 
sannsynligheten for å gi et positivt svar hvis dyret er infisert. Tester med høy sensitivitet er gode til å 
oppdage infiserte dyr, de gir få falske negative resultater, og er ønskelige for å hindre smittespredning 
eller sikre behandling. 
 
Sannsynligheten for å oppdage infeksjon hos minst ett dyr avhenger av antall infiserte dyr som testes (Se 
Figur 6).  
 
Ved testing av 15-20 importerte purker i importisolat 1, eller 15 råner i råneisolat 1, er sannsynligheten 
for å ikke oppdage infeksjon hvis den er til stede i gruppen lavere enn 1% hvis minst 2 dyr er smittet og 
testen har en høy sensitivitet (minst 90%). Hvis testen har en svært lav sensitivitet (30%), kan en likevel ha 
en høy sannsynlighet for å oppdage infeksjon hvis et stort antall testede dyr er infisert. Sannsynligheten 
for å ikke oppdage infeksjon hvis den er til stede i gruppen er da lavere enn 1% hvis minst 13 dyr er 
smittet.  Derfor er infeksjoner som lett sprer seg i en gruppe lettere å oppdage, selv med tester som er 
svake på individnivå. 
Ved testing av 40-70 avkom, som har oppholdt seg i samme importisolat 2 i flere måneder, vil 
sannsynligheten for å oppdage infeksjon være enda høyere.  
 

 
Figur 6. Sannsynlighet for å oppdage infeksjon i en gruppe, avhengig av antall dyr som er infisert (x-akse) og 
testens sensitivitet (ulike kurver) 
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Testens spesifisitet angir evnen til å gi et negativt svar hos dyr som ikke er infisert. Tester med høy 
spesifisitet gir få falske positive, og bidrar til å hindre unødvendige smitteforebyggende tiltak eller 
behandlinger. Sannsynlighet for at det skal oppstå falske positive testresultater øker med antall dyr som 
testes (Se Figur 7). 
 

 
Figur 7. Sannsynlighet for å få minst et falsk positiv testresultat i en gruppe, avhengig av antall dyr som ikke er 
infisert og som testes (x-akse) og testens spesifisitet (ulike kurver). 

 
Høy treffsikkerhet krever høy sensitivitet og høy spesifisitet. Som regel går disse egenskapene i motsatt 
retning, og en kombinasjon av tester er ofte nødvendig.  
 

9.6. Beskrivelse av spesifikke agens 

9.6.1 PRRSv 
Den generelle omtalen er basert på Zimmermann et al. 2006. 
 
Agens: PRRS forårsakes av PRRSv, et RNA-virus i familien Arteriviridae. Det finnes flere stammer, og to 
hovedgrupper av virusstammer, en europeisk og en amerikansk. Ulike stammer av virus har ulik 
patogenitet. 
 
Utbredelse: Sykdommen PRRS ble først rapportert fra USA i 1987, og den spredte seg fort over store deler 
av Nord-Amerika. I Europa ble det første tilfellet rapportert fra Tyskland i 1990, og viruset ble isolert 
første gang i 1990 i Nederland. Sykdommen spredte seg så til Belgia, England, Frankrike og Spania i 1991, 
og til Danmark i 1992  Sverige hadde et utbrudd av PRRS i 2007, men smitten ble raskt utryddet etter 
omfattende testing og nedslakting (Frøsling et al. 2009). Norge, Sverige og Finland er per dd fri for PRRSv. 
Infeksjonen er endemisk i de fleste andre svineproduserende land. 
 
Sykdomsbilde: Inkubasjonstiden er 3-7 dager. Infeksjon med PRRSv i en fullt mottakelig populasjon fører 
oftest til alvorlige sykdomsutbrudd. Men infeksjonen kan også være vanskelig å diagnostisere, det finnes 
milde og subkliniske former. Det siste ses særlig der smitten er endemisk.  
 
Utbrudd i en nysmittet kombinert besetning deles gjerne i tre faser; innledende fase som domineres av 
influensalignende symptomer, midtfasen med reproduksjonsproblemer som medfører omløp, aborter, 
mumifiserte fostre, dødfødsler og svake grisunger, samt lungesymptom hos smågriser og slaktegriser, og 
sluttfasen hvor forholdene normaliseres. Et besetningsutbrudd av PRRS kan medføre reduksjon i 
produksjonen på 5 – 20 %, og infeksjonen kan persistere i besetningen i mange år. I en dansk undersøkelse 
var prevalensen av seropositive purker 75 %, mens den i slaktegrisbesetninger var 92 %. I en annen 

Testens 
Spesifisitet 
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undersøkelse var gjennomsnittsprevalensen i infiserte smågrisbesetninger 25 % og i besetninger med 
slaktegriser 35 % (Mortensen et al. 1994). 
 
Mange råner kan være viremiske uten at det registreres kliniske symptomer, eventuelt ses forbigående 
feber, redusert matlyst, og redusert kjønnsdrift (Bouma et al. 2000, Prieto et al. 2005). Overvåking av 
PRRSv på seminstasjoner må derfor baseres på spesifikke tester.  
 

Patogenese: PRRSv kan isoleres fra de fleste infiserte griser 1-10 dager etter infeksjon. Viremien varer 
sjelden mer enn 20-30 dager, avhengig av type virus og alder på grisene. Viruset replikerer først og fremst 
i monocytt/makrofag cellelinjer. Virus kan skilles ut med sæden også etter at den viremiske fasen er over. 
Viruset kan forbli i organene i flere måneder, og replikerer til tross for antistoffer (Bouma et al. 2000). I 
en studie var ti av elleve dyr fortsatt bærer av virus 105 dager etter eksperimentell smitte (Horter et al. 
2002). Det er uklart om tilstedeværelse av PRRSv i sæd skyldes at virus replikerer i celler i rånens 
kjønnsorganer for eksempel spermatocytter, eller om de kommer til sæden via infiserte monocytter og 
makrofager som kommer fra blodet uten at virus replikerer i kjønnceller (Prieto et al. 2005). Det er 
rapportert at sæd fra smittede råner inneholder et større antall umodne spermceller, som inneholder virus 
(Sur et al. 1997). Forfatterne mener det er en mulighet for at virus replikerer i disse cellene, og at 
konsentrasjonen av virus kan øke i forbindelse med lagring av sæd. 
 

Smittevei: Infiserte griser skiller ut PRRSv via respirasjonsluft, spytt, neseflodd, urin, avføring, melk og 
sæd. Viruset er svært smittsomt og infeksjonen spres hovedsakelig ved direkte kontakt til infiserte griser 
via munn og nese.  Viruset kan også smitte over lengre avstander via aerosol, spesielt i fuktig og kaldt 
klima, med en antatt maks avstand på 3 – 4 km.  
Spredning av PRRSv via personer, dyretransporter, klær, fottøy og gjenstander anses å være av betydning, 
spesielt i kaldt og fuktig vær (Dee et al. 2002). Teoretisk kan smitte også spres mekanisk med 
kontaminerte kanyler, fluer med mer, men det er usikkert om dette har praktisk betydning.   
 
Smitte med sæd via kunstig sædoverføring er dokumentert t både epidemiologisk og eksperimentelt. 
Risikoen for å spre PRRSv til nye besetninger fra infiserte råner via sæd anses å være høy. Viruset er 
isolert fra sæd før antistoffrespons i serum og opp til 92 dager etter infeksjon (AQIS, 1999). Største 
virusmengder i sæd er funnet 7 dager etter infeksjon (Bouma et al. 2000). Det finnes store individuelle 
variasjoner blant råner i evnen til å skille ut virus i sæd (Christopher-Hennings et al. 2001).  
 
Laboratoriediagnostikk: Det finnes flere stammer, men med felles epitoper, som kan brukes til sensitive 
tester, f.eks. IDEX Elisa. De mer spesifikke testene gir lett falske negativer. Det tar 6-21 d før antistoffer 
kan påvises. Antistofftitret er maks etter 4-6 uker og forsvinner 4-10 måneder etter infeksjonen.  
 
RT-PCR er meget sensitiv og spesifikk test for å påvise PRRS virus i sæd, og angis å detektere så lite som 
100 TCID50/sæddose. Det er 20 ganger lavere dose enn hva som i eksperimentelle studier er vist å 
resultere i infeksjon hos én av 5 purker infisert via kjønnsveien (Benfield et al 2000). RT-PCR er langt mer 
sensitiv enn virusisolasjon (Van Rijn PA et al. 2004). 
Negativ RT-nPCR for PRRSv i ufortynnet sæd er en sterk indikasjon på at den aktuelle sæddosen ikke 
inneholder PRRSv, og at den i alle fall ikke inneholder en infektiv mengde virus. Testen kan være positiv 
på grunn av tilstedeværelse av genkomponenter fra PRRSv selv om det ikke er infektivt virus i sæden. 
 

Infektiv dose  
ID50 er den mengde virus som trengs for at 50 % av eksponerte griser skal smittes. ID50 for PRRSv er i en 
undersøkelse angitt til å være ca 10 4.5 ved inseminering (Benfield et al. 2000).  
 
TCID50 (Tissue culture ID50) den mengde virus som vil forårsake patologiske forandringer hos 50 % av 
cellene i en cellekultur. I en rapport fant Prieto et al. 1996,  7x102 TCID50 /ml i fersk sæd. Ved fortynning 
15-30 ganger tilsvarer det 4x101 TCID50 /ml fortynnet sæd. Det tilsvarer 4x103 TCID50 PRCV i en dose 
fortynnet sæd (100 ml) 
Sykdomsprofylakse: Det finnes flere kommersielle vaksiner.  
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PRRSv - Overvåking i Norge 

Norsk overvåking for PRRSv er kombinert med overvåking for Aujeszky’s disease (AD), som følger ESAs 
retningslinjer for å beholde fri status for AD (Lium et al. 2010).  
Hvert år tas det prøver av griser fra følgende kategori besetninger: 
Alle foredlings- og formeringsbesetninger) og alle purkeringer. Det tas dessuten prøver fra et tilfeldig 
utvalg av besetninger med purker (cirka 300) og et utvalg av slaktegrisbesetninger (60 besetninger). 
 
En evaluering av overvåkingsresultatene i 1992-1996 ble foretatt av Larry Paisley (1997 rapport a,b 
Veterinærinstituttet, Seksjon for Epidemiologi). Han konkluderte med at resultatene i 1996, når 4 968 
prøver fra 468 besetninger ble funnet negative, tydet på at færre enn 0,02 % av norske svin og færre enn 
0,7 % norske besetninger var smittet. Samme program er gjentatt hvert år med negative resultater, noe 
som er en sterk dokumentasjon på at Norge er fri for PRRSv. Resultatene viste imidlertid også at hvis fem 
norske besetninger var smittet med PRRSv, ville det være en risiko på 58 % for at ingen av disse ble testet. 
Prøvetaking av alle avlsbesetninger garanterer imidlertid at sykdommen ikke finnes blant disse ved 
prøvetakingstidspunktet. 
 
Importrestriksjoner: Det finnes ingen OIE standard for importbetingelser spesifikke for PRRSv. 
FOR 2006-02-14 nr 199: Instruks til Mattilsynet, Distriktskontorene, vedrørende isolasjon og undersøkelse 
av dyr har bestemmelser for testing med henblikk på PRRSv ved import av levende svin og rånesæd og 
husdyrnæringens krav både for import av livdyr og for import av rånesæd gir angir hvilke tiltak som skal 
gjennomføres i forbindelse med importer til Norge (se 10.1 – 10.3).  
 
En risikovurdering fra AQIS i Australia (AQIS, 2000; AQIS, 2002), som er fri for PRRS, anbefaler følgende 
beskyttelse ved import av sæd: 
Rånen skal være født og oppvokst i et land som AQIS godkjenner som fri for PRRS,  
eller 
Rånen skal komme fra en seminstasjon uten PRRS-vaksinering og hvor alle råner i isolasjonsenheten er 
testet negative for antistoffer mot PRRSv, og under opphold på seminstasjonen skal rånene testes med 
maksimum 6 måneders intervaller, skal være testet, sammen med minst tre ”in-contact pigs”, med IDEXX 
eller annen test godkjent av AQIS, i forbindelse med uttakene, minst 28 d etter siste uttak og tidligst 3 
måneder før første uttak. IDEXX Elisa bør regnes som positiv hvis ratio prøve/positiv kontroll er lik eller 
større enn 0,3. 
I tillegg skal hvert uttak av sæd testes for PRRSv ved PCR eller bioassay, i en lab godkjent av AQIS. 
 
En kvantitativ evaluering av risikoen ved import av 10-25 levende svin fra Danmark foretatt ved 
Veterinærinstituttet (Paisley 1997) konkluderer med at en serologisk test av importdyrene i Danmark og en 
i Norge er tilstrekkelig beskyttelse hvis det ikke kan forekomme infeksjon mellom de to testene. Hvis en 
slik mulighet finnes, f.eks. pga aerogen smitte under transport, ville en testing av importbesetningen gi 
tilstrekkelig trygghet. 
 
PRRSv er B-sykdom og positive funn vil håndteres i henhold til FOR 1990-02-05 nr 144: Forskrift om 
intrukser for A-,B- og C- sjukdommer (dyresjukdommer) og FOR 2002-06-27 nr 732: Forskrift om 
bekjempelse av dyresjukdommer. 
 

9.6.2 SIv 
Den generelle omtalen er basert på Olsen et al. 2006. 
 
Agens: Svineinfluensa (SI) er forårsaket av influensa A-virus tilhørende Orthomyxoviridae. De vanligste 
serotypene for svineinfluensavirus er svineadapterte varianter av H1N1, H3N2 og H1N2 (Van Reeth et al. 
2008). I 2009 smittet pandemisk H1N1 2009 virus fra mennesker til gris (Forgie et al. 2011).   
 

Forekomst: Svineadapterte varianter av influensavirus finnes endemisk i de fleste svineproduserende land 
inkludert Nederland, Danmark og Sverige. Infeksjon med influensavirus (unntatt pandemisk H1N1 2009 
virus) er aldri påvist hos gris i Norge, til tross for aktiv overvåking siden 1997 (Lium et al. 2011). 
Pandemisk H1N1 2009 virus ble introdusert i den norske svinepopulasjonen ved smitte fra mennesker 
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høsten 2009 (Hofshagen et al. 2009). Overvåkingsprogrammet for 2010 viste at grisene i 41 % av 
besetningene hadde antistoffer mot pandemisk H1N1 2009 v.  
 

Sykdomsbilde: Svineinfluensa er en veldig smittsom, akutt virussykdom som angriper luftveiene hos svin.  
De mest fremtredende sykdomstegnene er feber, nedsatt matlyst, neseflodd, nysing og hoste. Infeksjonen 
rammer et stort antall dyr i løpet av kort tid, men dødeligheten er lav.  Infeksjonen kan kompliseres av 
andre bakterielle eller virus sykdommer. Infeksjon med influensavirus resulterer i moderate til betydelige 
produksjonstap. 
 
Smitteveier: Svineinfluensa smitter ved nærkontakt mellom dyr, og kan transporteres med aerosol over 
korte avstander. Utbrudd skjer hovedsakelig på senhøsten eller om vinteren. Det er ingen viremisk fase, 
og viruset påvises vanligvis ikke utenfor luftveien med assosierte lymfeknuter.  Det antas at influensavirus 
kan kontaminere sæd, men en regner ikke med at sykdommen kan spres via kunstig sædoverføring, og det 
er ingen rapporter om at det har forekommet.  
 
Patogenese: Influensavirus hos gris er knyttet til reseptorer i luftveien. Det er ingen viremisk fase.  
 
Laboratoriediagnostikk: Antistoffer mot influensavirus kan påvises med ELISA test og antistoffer mot 
spesifikke varianter av H1N1 og H3N2 kan påvises vha hemagglutination inhibition test (HI). Det finnes 
sensitive PCR-tester. 
 
Overvåking i Norge: Svineinfluensa er med i det nasjonale overvåkings- og kontrollprogrammet for 
spesifikke virusinfeksjoner hos svin. Alle serumprøver som samles for undersøkelse med henblikk på AD 
testes også for svineinfluensa. Blodprøvene blir innledningsvis testet for antistoffer mot Influensa A virus 
med ELISA-test. Positive prøver i ELISA-testen blir så testet med HI-test for å skille mellom ulike varianter 
influensavirus inkludert pandemisk H1N1 2009 virus. Prøveantall og prøvetakingsregime tilsvarer det som 
er beskrevet under PRRS (Lium et al 2011).  
 

Importrestriksjoner: Det finnes ingen OIE standard for importbetingelser spesifikke for influensavirus. 
 
FOR 2006-02-14 nr 199: Instruks til Mattilsynet, Distriktskontorene, vedrørende isolasjon og undersøkelse 
av dyr har bestemmelser for testing med henblikk på SIv ved import av levende svin og rånesæd og 
husdyrnæringens krav både for import av livdyr og for import av rånesæd gir angir hvilke tiltak som skal 
gjennomføres i forbindelse med importer til Norge (se 10.1 – 10.3). 
 
I en risikovurdering fra AQIS i Australia, som også er fri for svineadapterte varianter av influensavirus, 
anbefales ingen spesifikke tiltak med henblikk på influensavirus ved import av sæd fordi risikoen for 
overføring via kunstig sædoverføring anses som neglisjerbar (AQIS, 2000). 
Aktuelle tiltak kan være å kreve at seminstasjonen er fri, at aktuelle råner er serologisk negative, at 
rånene er klinisk friske ved sædtapping.  
 
SIv er B-sykdom og positive funn vil håndteres i henhold til FOR 1990-02-05 nr 144: Forskrift om intrukser 
for A-,B- og C- sjukdommer (dyresjukdommer) og FOR 2002-06-27 nr 732: Forskrift om bekjempelse av 
dyresjukdommer. 
 

9.6.3 TGEv 
Den generelle omtalen er basert på Saif et al. 2006. 
 
Agens: TGE forårsakes av TGEv, et coronavirus. Viruset er ustabilt ved romtemperatur, men meget stabilt 
ved lave temperaturer. Det er følsomt for en rekke desinfeksjonsmidler. TGEv er nært beslektet med PRCv 
og det er kryssimmunitet mellom disse to.   
 

Forekomst: TGEv er endemisk forekommende i mange land, men har aldri vært påvist i Norge. Etter at 
PRCv ble endemisk i mange svinebesetninger verden over har betydningen av og forekomsten av TGE 
avtatt. Status i Nederland er uklar. 
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Sykdomsbilde: Inkubasjonstiden er fra 18 timer til 3 dager. TGEv er en svært smittsom virussykdom som 
hos mottakelige griser under 2-3 uker forårsaker oppkast og vandig, gulfarget, illeuktende, fettet diaré 
som kan inneholde komponenter av ufordøyd melk. Morbiditeten er nærmere 100 % hos griser under 1 uke. 
høy. Dødeligheten er vanligvis under 10-15 %. Griser over 3 uker overlever vanligvis, men blir satt tilbake i 
tilvekst. Eldre griser, inkludert mottakelige purker, har redusert matlyst, kortvarig, moderat diaré og 
oppkast. I endemisk infiserte besetninger er symptomene moderate. Det er vanligvis mest problemer med 
TGEv i vinterhalvåret da viruset overlever best i miljøet i denne årstiden. 
 
Smitteveier: Viruset skilles ut i store mengder med avføring, og den viktigste smitteveien er fekal-oral. 
Virus kan også smitte med aerosoler. De fleste infiserte griser skiller ut virus kun i en ukes tid. Katter, 
hunder og fugler kan være smittereservoar. Det er også angitt at fluer kan fungere som mekaniske 
vektorer. Siden virus skilles ut med avføring kan det teoretisk tilføres sæd med fekal forurensing, men det 
er ikke rapportert funn i sæd, og det er ikke rapportert mistanke om at TGEv er spredt med sæd i 
forbindelse med kunstig sædoverføring. Selv om sæden skulle være forurenset med TGEv, er det lite 
sannsynlig at viruset vil etablere seg og spres videre fra mottakerdyret i forbindelse med kunstig 
sædoverføring.  
 
Patogenese: Viruset tas opp oralt og bindes til epitelceller i jejunum og ileum hvor det replikerer og 
destruerer cellene med påfølgende atrofi av villi. Det resulterer i redusert enzymaktivitet, malabsorpsjon, 
osmotisk diaré og rask dehydrering. Dødsårsaken er dehydrering og acidose.  TGEv rammer hardest hos 
unge griser på grunn av at de har mindre evne til å reparere skade på tarmepitelet. 
 
Laboratoriediagnostikk: TGEv kan påvises ved RT-PCR, immunhistokjemi eller virusisolasjon. Antistoffer 
mot TGEv kan påvises ved ELISA-test som skiller mellom TGE og PRCV.  
 
Overvåking i Norge: TGEv inngår i det nasjonale overvåkings og kontrollprogrammet for spesifikke 
virusinfeksjoner hos svin. Alle serumprøver som samles for undersøkelse med henblikk på AD testes også 
for TGE. Prøveantall og prøvetakingsregime tilsvarer det som er beskrevet under PRRSv. Det er aldri påvist 
TGEv  i Norge (Lium et al. 2010).  
 
Importrestriksjoner: I henhold til OIEs Terrestrial  Animal Health Code, Chapter 15.5 Transmissible 
gastroenteritis,  anbefales det at en ved import av rånesæd krever attest for at donorrånen ikke viste tegn 
på TGE på tappetidspunktet, og at den enten har vært minst 40 dager på en stasjon hvor ingen råner har 
vist tegn på TGE siste 12 måneder og donorrånen har vært testet negativ for TGEv i løpet av de siste 30 
dager før tapping, eller sæden kommer fra et land hvor TGE er meldepliktig og hvor det ikke har vært 
registrert kliniske tilfeller de siste 3 år. 
 
Ved import av levende griser anbefales det at dyrene som eksporteres er klinisk friske, og at de enten 
kommer fra en besetning hvor det ikke har vært tegn på TGE siste 12 måneder før eksporten og dyrene er 
testet negative for TGE i løpet av de siste 30 dager før eksporten, eller dyrene kommer fra et land hvor 
TGE er meldepliktig og hvor det ikke har vært registrert kliniske tilfeller de siste 3 år. 
 
FOR 2006-02-14 nr 199: Instruks til Mattilsynet, Distriktskontorene, vedrørende isolasjon og undersøkelse 
av dyr har bestemmelser for testing med henblikk på TGEv ved import av levende svin og rånesæd og 
husdyrnæringens krav både for import av livdyr og for import av rånesæd gir angir hvilke tiltak som skal 
gjennomføres i forbindelse med importer til Norge (se 10.1 – 10.3).  
 
For å unngå å få inn TGEv ved innkjøp av griser bør en stille krav om at selgerbesetningen skal være testet 
serologisk negativ for antistoffer mot TGEv. Innkjøpte griser bør settes i karantene og testes etter 4 uker i 
karantene.   
 
I en risikovurdering fra AQIS i Australia (2000), som også er fri for TGEV, vurderes faren for spredning av 
TGE med sæd som lav, konsekvensen av introduksjon av TGEv vurderes imidlertid som alvorlig, og det 
anbefales å sette i verk tiltak for å redusere faren for å overføre TGEv i forbindelse med import av sæd. 
Følgende tiltak kan vurderes: 

 Importer kun fra land fri for TGE,  
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 Krev serologisk testing av donorråner (2-4 uker etter siste sæduttak!) 

 Krev at seminstasjonen som donorrånene står på er testet fri for TGEv og at det ikke har vært 
kliniske tegn på TGE siste 12 måneder. (NB voksne dyr viser sjelden kliniske symptomer!) 

 

9.6.4 PRCv 
Den generelle omtalen er basert på Saif et al. 2006. 
 
Agens: PRCv er et coronavirus som er nær beslektet med og regnes som en mutant av TGEv. Viruset ble 
diagnostisert første gang i Belgia i 1984. Det er sterk kryssimmunitet mellom TGEv og PRCv.  I land som 
har både TGEv og PRCv (som Nederland) gir infeksjon med PRCv god immunitet mot infeksjon med TGEv. 
 

Forekomst: PRCv er endemisk forekommende i mange land, inkludert Nederland, men viruset har aldri 
vært påvist hos gris i Norge.  
 

Sykdomsbilde: PRCv forekommer i mange varianter med ulik patogenitet, men de fleste varianter gir ingen 
eller kun moderate luftveissymptomer. Viruset infiserer vanligvis griser rundt avvenning.   
 

Smitteveier: PRCv spres ved direkte kontakt med sekreter fra nesen og med aerosoler. Viruset er meget 
smittsomt. Grisene skiller ut virus i cirka 2 uker. Siden PRCv ikke, eller i kun liten grad, skilles ut med 
avføring, anses det å være mindre fare for at sæd kontamineres med PRCV enn med TGEv.  Det foreligger 
ingen rapporter om at PGEv er påvist i sæd, og det er ikke rapportert spredd med kunstig sædoverføring. 
Det antas å være svært lite sannsynlig at PRCv spres til og etablerer seg i nye populasjoner i forbindelse 
med kunstig sædoverføring. 
 
Patogenese: PRCv har affinitet til celler i luftveien (neseslimhinne, luftrør, bronkier og bronkioler) og 
forårsaker nekrose i epitel i bronkier og bronkioler.  
 
Laboratoriediagnostikk: PRCv påvises ved RT-PCR, immunhistokjemi eller virusisolasjon. Antistoffer mot 
PRCv påvises ved ELISA-test som kan skille mellom TGE og PRCv.  
 
Overvåking i Norge: PRCv inngår indirekte i det nasjonale overvåkings og kontrollprogrammet for 
spesifikke virusinfeksjoner hos svin.  Alle serumprøver som samles for undersøkelse med henblikk på AD 
testes også for PRCv med en test som ikke diskriminerer mellom PRCv og TGEv. Ved positiv reaksjon vil 
det bli testet videre for å fastslå om det er TGEv eller PRCv. Prøveantall og prøvetakingsregime tilsvarer 
det som er beskrevet under PRRSv.  
 
Importrestriksjoner: Det finnes ingen OIE standard for importbetingelser spesifikt for PRCV. 
FOR 2006-02-14 nr 199: Instruks til Mattilsynet, Distriktskontorene, vedrørende isolasjon og undersøkelse 
av dyr har bestemmelser for testing med henblikk på PRRSv ved import av levende svin og rånesæd og 
husdyrnæringens krav både for import av livdyr og for import av rånesæd gir angir hvilke tiltak som skal 
gjennomføres i forbindelse med importer til Norge (se 10.1 – 10.3).  
 
For å unngå å få inn PRCv ved innkjøp av griser bør en stille krav om at selgerbesetningen skal være testet 
serologisk negativ for antistoffer mot PRCV. Innkjøpte griser bør settes i karantene og testes etter 4 uker i 
karantene.   
I en risikovurdering fra AQIS i Australia (2000), som også er fri for PRCV, konkluderes det med at det ikke 
er nødvendig med spesifikke tiltak med henblikk på PRCV ved import av sæd fordi risikoen for overføring 
via kunstig sædoverføring anses som svært lav, og konsekvensene av introduksjon som små. 
 

9.6.5 Salmonella 
Den generelle omtalen er basert på Griffith et al. 2006. 
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Agens: Det finnes over 2 500 varianter innen bakterieslekten Salmonella. Dette er mage-tarmbakterier 
som kan forårsake diaré hos mange arter inkluder gris og menneske. Evnen til fremkalle sykdom varierer 
sterkt mellom  ulike varianter.  
Utbredelse: Salmonellabakterier forekommer over hele verden, ofte hos symptomfrie bærere både blant 
dyr og mennesker. Forekomsten av Salmonella hos norske husdyr, inkludert gris, er meget lav. Det er godt 
dokumentert gjennom det offentlige overvåkingsprogrammet for Salmonella hos husdyr. 
Forekomsten av Salmonella i lymfeknuter hos slaktegriser (0-0,15 %) er svært lav sammenlignet med de 
fleste andre land.  I EFSAS baseline undersøkelse for Salmonella hos gris i 2008 ble Salmonella påvist i 
prøver fra 60 % av avlsbesetningene i Nederland, og 8 % av slaktegrisene testet positivt på lymfeknuter 
(EFSA 2009a).  
 
Sykdomsbilde: Infeksjon med Salmonella hos gris kan forårsake tyntflytende, sterkt gulfarget diaré, særlig 
hos smågriser og slaktegriser.  De fleste tilfeller av infeksjon med Salmonella hos gris vil imidlertid forløpe 
uten tegn på sykdom. I Norge har det ikke blitt diagnostisert sykdom hos gris forårsaket av infeksjon med 
Salmonella på flere tiår. Salmonella er en viktig zoonose som kan smitte til mennesker ved kontakt med 
infiserte griser eller indirekte via forurensede matvarer, drikkevann eller gjenstander. 
 
Patogenese 

Smittevei: Bakterien skilles ut med avføring og kan smitte ved direkte kontakt til dyr som skiller ut 
bakterien, via forurenset fôr, drikkevann og gjenstander eller ved kontakt med ville fugler, gnagere og 
pinnsvin. Mennesker kan være viktig smittekilde for Salmonella. Salmonella overlever godt utenom grisen 
og kan påvises for eksempel i gjødsel flere måneder etter at de ble tilført. Vi har ikke funnet 
publikasjoner som indikerer at Salmonella spres mellom besetninger via sæd og kunstig sædoverføring hos 
gris. Derimot finnes det publikasjoner som indikerer at Salmonella kan spres med sæd hos fjørfe 
(Iaffaldano et al 2010, Rieber et al 1995).  
 
Laboratoriediagnostikk: Salmonella påvises vanligvis ved dyrkning fra fersk avføring eller miljøprøver. I 
forbindelse med besetningskontroller er det også aktuelt å vurdere serologisk testing. Ved serologi kan en 
ikke skille mellom ulike varianter av Salmonella, og positiv serologi er ikke ensbetydende med at 
vedkommende dyr fortsatt er utskiller av Salmonella. 
 
Sykdomsprofylakse 

Overvåking i Norge: Norske avlsbesetninger overvåkes årlig for forekomst av Salmonella, og det har ikke 
vært positive prøver de siste 10 år. I tillegg testes årlig lymfeknuter fra ca 3000 slaktegriser og purker. 
Forekomsten av Salmonella har vært stabilt lav i alle år siden 1995. ???.  
 
Eksisterende importrestriksjoner: Det finnes ingen OIE standard for importbetingelser spesifikt for 
Salmonella 
FOR 2006-02-14 nr 199: Instruks til Mattilsynet, Distriktskontorene, vedrørende isolasjon og undersøkelse 
av dyr har bestemmelser for testing med henblikk på PRRSv ved import av levende svin og rånesæd og 
husdyrnæringens krav både for import av livdyr og for import av rånesæd gir angir hvilke tiltak som skal 
gjennomføres i forbindelse med importer til Norge (se 10.1 – 10.3).  
 

9.6.6 MRSA ST 398  
Agens: Varianter av Staphylococcus aureus regnes som en del av normalfloraen hos gris.   MRSA ST398 er 
en spesiell variant av MRSA som de siste 5-6 årene har blitt påvist hos griser i mange land. (de Neeling et 
al. 2007, Khanna et al. 2008, Voss et al. 2007, Weese et al. 2010) 
 
Utbredelse: MRSA ST 398 ble rapportert fra griser første gang i 2005. Senere er bakterien rapportert som 
hyppig forekommende hos griser i mange land. En såkalt baseline undersøkelse utført i regi av EFSA ble 
MRSA ST398 påvist hos griser i de fleste land (EFSA 2009b). Gjennomsnittlig andel MRSA positive 
svinebesetninger i hele EU var 26,9 og andelen positive avlsbesetninger i Nederland var 12,8%. 
 
Sykdomsbilde: MRSA ST398 er ikke mer sykdomsfremkallende hos gris enn andre varianter av 
Staphylococcus aureus.  Stafylokokker isoleres av og til fra hudinfeksjoner, endokarditter og byller. 
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Patogenese: Pyogen bakterie som først og fremst finnes på neseslimhinne og hud og infiserer sår. 
 
Smittevei: MRSA ST398 smitter først og fremst ved direkte kontakt. Sæd antas å kunne være forurenset 
med MRSA ST398 på grunn av forurensning med støv og avføring. Vi har ikke funnet publikasjoner som 
dokumenterer funn av MRSA ST398 i sæd, eller overføring av MRSA ST 398 med sæd. 
 
Laboratoriediagnostikk: MRSA ST398 påvises ved bakteriologiske prøver fra neseslimhinne, hud eller 
miljøprøver.  
 
Sykdomsprofylakse: Gode rutiner for smittebeskyttelse ved innkjøp av dyr, persontrafikk og 
dyretransporter. 
 
Overvåking i Norge: MRSA ST398 ble ikke påvist i prøver fra griser i norske svinebesetninger i forbindelse 
med EFSAs baselinestudie i 2008, og heller ikke i en studie gjennomført av Helsetjenesten for svin i 
samarbeid med Veterinærinstituttet og NVH hvor 1000 griser fra 200 besetninger ble testet. I en 
undersøkelse i regi av NORMVET i 2011 ble det påvist MRSA ST398 i prøver tatt fra griser etter avlivning på 
et bestemt slakteri. NORMVET skal i 2012 gjennomføre en ny testing for MRSA ved prøvetaking i 200 
svinebesetninger.  
 
Eksisterende importrestriksjoner: OIE har ingen retningslinjer angående MRSA i forbindelse med import av 
levende griser eller sæd. Det er ingen importrestriksjoner knyttet til MRSA bortsett fra at KOORIMP krever 
testing for bakterien ved import av griser. 
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11. Høring 

Foreløpig rapport ble sendt på kort høring til KOORIMP ved Nina Svendsby, ETT Finland (tilsvarer det 
norske KOORIMP) ved Pirjo Kortesniemi, Svensnka Djurhälsovården ved Sten-Olof Dimander, og Per 
Wallgren ved Sveriges Veterinärmedisinks Anstalt. Her følger et sammendrag av innspillene. 
 
KOORIMP har ingen innvendinger mot vurderingene og konklusjonene i rapporten, men presiserer at det 
for Norsvin og næringen er viktig å sikre at en eventuell organisert import av drektige purker og rånesæd 
fra Nederland ikke resulterer i spredning av Salmonella til norske svinebesetninger. 
 
ETT, Finland refererer til erfaringer med importer av rånesæd fra Danmark og Tyskland i henholdsvis 2009 
og 2010.  Sæden ble importert til to karantenebesetninger. Følgende risikoestimater ved import av sæd 
ble lagt til grunn i Finland: 

 PRCV og SIv: neglisjerbar risiko 
 Salmonella: neglisjerbar risiko 
 PRRS: lav risiko.  

Følgende krav/tester ble gjennomført: 
 I eksportlandet 

o PRRS-fri stasjon 
o PRRS-testing av besetningene som rånene rekrutteres fra 
o Testresultater fra stasjonen inkludert donorrånene i løpet av siste 60 dager 
o Ekstra test av donorrånene 14 dager etter sæduttak 

 I Finland  
o Testing (serologi) av alle inseminerte purker etter 4 og 8 uker (denne testingen omfattet 

også TGE/PRCV og SIv) 

Svenska Djurhälsovården (SDV) uttrykker at risikovurderingen synes å være rimelig, men peker på at det, 
på grunn av kort svarfrist, ikke har vært tid til å gå grundig inn i rapporten. Det presiseres at Norge ved 
import fra Nederland må være spesielt oppmerksom på faren for å introdusere MRSA til norske griser. Ved 
vurdering av import av svinegener fra Danmark til Sverige i 2009 ble det besluttet å tillate kun import av 
fersk sæd som ble frosset i Sverige inntil alle testresultater var bekreftet negative. 
Det signaliseres at hvis importen fra Nederland blir realisert, vil SVD foreta en ny vurdering av kravene ved 
import av griser og sæd fra Norge til Sverige.  
 
Per Wallgren (SVA) har gjort en omfattende vurdering av forslaget til risikovurdering (vedlagt). Han viser 
innledningsvis til en svensk risikovurdering “Ytrande angående Förslag från SDS/SvDHV om import av färsk 
sperma från Danmar för frysning i Sverige”,  Yttrande 2009-09-30 som SVA laget på oppdrag fra Svenska 
Djurbönders Smittsyddskontroll i 2009.  
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Per Wallgren mener en må anta at TGE forekommer i Nederland selv om det ikke har vært kliniske tilfeller 
de siste årene. Han etterlyser mer testing for forekomst av Salmonella og MRSA hos ungråner, og mener 
konklusjonen LAV/Moderat fro MRSA kan være for optimistisk.  
Wallgren etterlyser tydeligere beskrivelse av hvilke tiltak som skal settes i verk ved eventuelle positive 
funn for agens som det testes for. 
 
 

 



















Tromsø 
Stakkevollvn. 23 b ∙ 9010 Tromsø 
9010 Tromsø 
t 77 61 92 30 ∙ f 77 69 49 11
vitr@vetinst.no

Bergen 
Bontelabo 8 b ∙ 5003 Bergen
Pb 1263 Sentrum ∙ 5811 Bergen
t 55 36 38 38 ∙ f 55 32 18 80
post.vib@vetinst.no

Sandnes 
Kyrkjev. 334 ∙ 4325 Sandnes
Pb 295 ∙ 4303 Sandnes
t 51 60 35 40 ∙ f 51 60 35 41
vis@vetinst.no

Harstad 
Havnegata 4 ∙ 9404 Harstad
9480 Harstad
t 77 04 15 50 ∙ f 77 04 15 51
vih@vetinst.no

Trondheim 
Tungasletta 2 ∙ 7047 Trondheim
7485 Trondheim
t 73 58 07 27 ∙ f 73 58 07 88
vit@vetinst.no

Oslo 
Ullevålsveien 68 ∙ 0454 Oslo
Pb 750 Semtrum ∙ 0106 Oslo
t 23 21 60 00 ∙ f 23 21 60 01
post@vetinst.no

Ve
te

ri
næ

ri
ns

ti
tu

tt
et

 1
/2

01
2 

—
 w

w
w

.v
et

in
st

.n
o 
∙ 

Fo
rm

: 
G

R
AF

 A
S/

H
an

ne
 M

ar
i 

Jo
rd

sm
yr

, 
Ve

te
ri

næ
ri

ns
ti

tu
tt

et

Veterinærinstituttet er et nasjonalt forskningsinstitutt innen 
dyrehelse, fi skehelse, mattrygghet og dyrevelferd med uav-
hengig forvaltningsstøtte til departementer og myndigheter 
som  primæroppgave. Beredskap, diagnostikk, overvåking, 
referansefunksjoner, rådgivning og risikovurderinger er de 
viktigste virksomhetsområdene.

Veterinærinstituttet har hovedlaboratorium i Oslo og 
 regionale laboratorier i Sandnes, Bergen, Trondheim, 
Harstad og Tromsø, med til sammen ca. 360 ansatte.

www.vetinst.no




