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Du som dyreeier er ansvarlig for at dyra dine har god helse. For å beholde den gode dyrehelsa må
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Film om smittebeskyttelse i geiteholdet:

Du er smittevernsjefen!
Du som dyreeier er ansvarlig for at dyra dine
har god helse. For å beholde den gode
dyrehelsa må vi tenke forebygging av smittsomme sykdommer framfor bekjempelse. NSG
har laget en film om ekstern smittebeskyttelse i
geiteholdet. Se filmen og bli inspirert til godt
smittevern.
Av: Ingrid R. Østensen, rådgiver geit i NSG

N

SG har, i samarbeid med Mattilsynet og Helsetjenesten for geit,
laget en film om gode tiltak som
hindrer smitte av sjukdommer i geiteholdet.
Videoen er filmet og redigert av Georg
Blichfeldt, lektor ved medielinja ved Målselv
videregående skole, og elevene Viljar
Fjellheim Vekve og Ruben Kåre Nesvold.
Filmen tar utgangspunkt i melkegeitproduksjon, men er også aktuell for andre
som driver med småfe.
Vi besøker to geitemelksprodusenter i
Troms, Hilde og Widar Marvik i Nordreisa
og Magnus Bergstad i Målselv. De har vært
med i prosjektet Friskere geiter, et prosjekt
hvor hele geiteholdet i Norge sanerte for de
tre sjukdommene CAE, paratuberkulose og
byllesjuke. Etter endt sanering har fokuset
på forebyggende helsearbeid blitt enda
viktigere for produsentene. Vi får høre
hvilke tanker Marvik og Bergstad har
rundt smittebeskyttelse, og hvilke tiltak de
har på sine bruk:
- Bruk av smittesluse
- Levering av melk og slaktedyr
- Livdyrsalg og livdyrkjøp
- Semin

Mattilsynet kan etter
søknad gi dispensasjon.
- Bukker kan selges innen en region, men,
selger må oppfylle visse helsekrav.
Han/hun må skrive en egenerklæring og
få en veterinærattest som bekrefter
helsestatus for besetningen og bukkene.

Hvor kan du se filmen:
YouTube
Søkeord: Smittebeskyttelse geit

NSG sine hjemmesider
Under menyvalget GEIT

- Alle husdyrhold må ha en smittevernplan. Dette kravet er allerede tatt
inn i KSL sin sjekkliste ved egenrevisjon.

Ekstern
smittebeskyttelse:
Ekstern smittebeskyttelse skal hindre
overføring av smittestoffer utenfra og
inn i besetningen.

I tillegg minner Liv Sølverød, lederen av
Helsetjenesten for geit, oss om den formidable innsatsen som er lagt ned i forbindelse med sanering, og hvor viktig det
er med godt smittevern for å holde de
friske dyra friske. Vi får også gode råd fra
avlssjefen i NSG, Thor Blichfeldt, om hva
du bør tenke på når du skal ta inn nytt
genetisk materiale i besetningen.
Mattilsynet har i sin nye Dyrehelseforskrift, gjeldende fra 1. juli 2018, skjerpet
kravene til smittebeskyttelse i geiteholdet:
- Det er ikke lenger tillatt å flytte hunndyr av geit mellom besetninger.
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