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I melkeproduksjon er det vanlig å ta kalven vekk fra mora kort tid etter fødselen. Dette kan være fordelaktig
fordi det gir redusert risiko for overføring av smittestoffer fra mora til kalven. Ulempene med den tidlige
separasjonen er at kalven fratas muligheten for naturlig opptak av melk, og at moras omsorg for og opplæring
av kalven hindres. Basert på en litteraturgjennomgang vurderes hvilke av disse to motstridende hensyn som
bør tillegges størst vekt under norske forhold.
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Innledning
God kalvehelse er viktig for å oppnå god dyrevelferd og lønnsom husdyrproduksjon. Kort tid etter
fødselen utsettes den nyfødte kalven for smittestoffer
fra omgivelsene, inkludert mora, og kalver er de første
leveukene spesielt utsatt for diaré og luftveislidelser
(1). Statistikk over sykdomsforekomst hos kalv er i
de fleste land mangelfull. Gulliksen og medarbeidere
estimerte den reelle forekomsten av diaré og luftveislidelser i Norge til henholdsvis 5,5 % og 4,1 %
hos kalver opp til seks måneders alder i melkekubesetninger (2). I en patoanatomisk undersøkelse av
65 kalver under ett års alder fra 37 norske melkekubesetninger ble det påvist pneumoni og enteritt hos
henholdsvis 27,7 % og 15,4 % (3). I en svensk undersøkelse ble 236 døde kvigekalver obdusert, og enteritt
var vanligste dødsårsak første levemåned, mens
pneumoni totalt sett var vanligste dødsårsak hos kvigekalver og kviger frem til første kalving (4). I melkeproduksjon ligger dødeligheten hos kalver på cirka 5 % i
Norge (3), mens den i USA og England ligger mellom
5 – 10 % (1, 5-7). Flere undersøkelser har vist høyere
forekomst av infeksjonssykdommer og høyere dødelighet hos kalver med økende besetningsstørrelse, og
årsaken antas blant annet å være større smittepress i
store besetninger (3, 8-11).
Escherichia coli, rotavirus, bovint coronavirus og
Cryptosporidium spp. er til sammen angitt å være årsak
til 75 – 95 % av infeksjonssykdommene hos spedkalver

verden over (12). Bovint respiratorisk syncytialvirus
(BRSV), parainfluensavirus-3 (PIV-3) og bovint coronavirus er vanlig forekommende virus i luftveiene hos
storfe i Norge. Salmonella spp., Clostridium spp. og
Eimeria spp. forårsaker mer sporadiske sykdomsproblemer hos kalv i Norge. Mycobacterium avium subsp.
paratuberculosis (MAP), bovint virusdiarévirus (BVDV)
og Mycoplasma bovis er vanlig forekommende hos
storfe i mange andre europeiske land. De tre sistnevnte smittestoffene gir alvorlige sykdomsproblemer
hos storfe, og spedkalven er sentral for smittespredningen.
I kjøttfeproduksjonen er det vanlig å la kalven die
mora i seks til åtte måneder, mens det i melkeproduksjonen er vanlig å ta kalven vekk fra mora umiddelbart
eller kort tid etter fødsel. Rutinen i melkeproduksjonen har vært praktisert i mange tiår, og har vært
nevnt som én av grunnene til at paratuberkulose svært
sjelden påvises hos storfe i Norge i dag (Tormod Mørk,
personlig meddelelse).
Skal hensynet til dyrenes velferd prioriteres, bør ku
og kalv få være sammen etter fødsel (13, 14). Omsorg
for og beskyttelse av eget avkom er en sterkt motivert
atferd (15), og oppstalling sammen med mora og diing
er begge vist å ha gunstig effekt på kalven (14, 16).
Allerede fem minutter etter fødsel kan sterke bånd
mellom ku og kalv være etablert (17). Undersøkelser
i Canada har vist at både ku og kalv påføres betydelig
stress ved separasjon allerede få timer etter fødsel, og
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de atferdsmessige reaksjonene øker i styrke de første
14 dagene etter fødsel. Imidlertid konkluderte forfatterne med at fordelene med økt tilvekst og sosial
læring oppveide for ulempene med økt vokalisering
(14). I en dansk undersøkelse ble det observert at
moras tilstedeværelse økte kalvens absorpsjon av
antistoffer fra råmelk selv når diing ble forhindret på
grunn av jurnett (16). Kalver som fikk die de 14 første
levedøgn, hadde tre ganger høyere tilvekst sammenliknet med kalver som fikk melk i bøtte tilsvarende
10 % av kroppsvekten fordelt på to fôringer per døgn
(14). Ved felles oppstalling av ku og kalv er det vist
at kalvene lærer både eteatferd og sosial atferd, og
kalver som vokste opp individuelt havnet lavere på
rangstigen i kuflokken enn kyr som fikk vokse opp
sammen med mora de første leveukene (16, 18, 19).
Denne litteraturstudien gir en oversikt over de
mest aktuelle sykdomsfremkallende smittestoffene hos
spedkalv, deres reservoar og smitteveier. I diskusjonen
gis en oppsummering av kuas betydning for overføring av smittestoffer til kalven i melkefôringsperioden
under norske forhold. Formålet med litteraturstudien
var å klarlegge risikoen for overføring av smittestoffer
fra morku til kalv.

Escherichia coli
E. coli F5 kan forårsake diaré og bakteriemi hos
spedkalv, og bakterien er vanlig årsak til sykdom allerede første leveuke (7, 10, 20). Ved diaré etter første
leveuke blir E. coli vanligvis isolert sammen med andre
smittestoffer. E. coli er sjelden årsak til diaré hos eldre
storfe (10, 20).
E.coli F5 ble i en norsk undersøkelse påvist i feces
fra fem av totalt 191 kalver under ett år med diaré (21),
mens bakterien i Nederland ble påvist i feces fra 2,6 %
av 424 kalver under 21 dager som i utgangspunktet var
friske (12). I Canada ble E. coli påvist i feces hos 38,4
% av 252 diarékalver rekvirert til hospital. Kalvene var
under 19 dagers alder, og bakteriemi ble påvist hos 31
% av kalvene med E.coli som vanligste isolat (7). Av
to grupper på 90 og 79 kalver under tre ukers alder i
USA med kraftig diaré og/eller påkjent allmenntilstand
ble bakteriemi påvist hos henholdsvis 31 % og 24 % av
kalvene, og E. coli var vanligste agens (22).
Bakterien overføres fekalt-oralt til nye kalver med
nedsmittet utstyr, binge, fôr og vann. E. coli oppformeres kraftig i tynntarmen hos diarékalver, og syke
individer er ekstreme smitteutskillere (10, 23). Mora
representerer i henhold til litteraturen liten risiko for
overføring av E. coli-smitte til nyfødt kalv (10). Ved
høy bakterieforekomst i miljøet, for eksempel i fødebingen, kan imidlertid bakterier på kuas jur og hud lett
overføres til kalven (22). Friske storfe i alle aldere kan
tjene som reservoar for E. coli, og patogene stammer
av bakterien kan persistere i besetningen ved å sirkulere hos dyr i alle aldersgrupper.
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Rotavirus
Bovint gruppe A rotavirus forårsaker diaré hos kalver
under tre ukers alder og påvises hyppigst hos én uke
gamle kalver (24, 25). Etter få dager er vanligvis de
fleste angrepne kalver restituerte (25). Hos voksne
storfe kan bovint gruppe B og C rotavirus forårsake
diaré, mens bovint gruppe A rotavirus sjelden påvises i
denne aldersgruppen (26).
Rotavirus er påvist i 10-40 % av fecesprøver fra
kalver med diaré (7, 21, 27-29). Viruset påvises også
hyppig sammen med andre smittestoffer og hos friske
kalver, og det kan derfor være vanskelig å utpeke
rotavirus som primært agens ved sykdom (9, 12, 29).
I en norsk undersøkelse ble rotavirus påvist i 10 %
av fecesprøver fra kalver under tolv måneders alder
med diaré, og antistoff mot viruset ble påvist i 2/3 av
blodprøver fra kalver mellom fem og tolv måneders
alder (21).
Smitteveien er fekal-oral og spedkalver utsettes for
smitte fra andre kalver, ungdyr og miljøet (10, 21, 25,
30). Infiserte spedkalver kan skille ut store mengder
virus og føre til nedsmitting av miljøet.

Coronavirus
Coronavirus-infeksjon forårsaker både diaré og luftveisproblemer hos storfe i alle aldre (10, 21, 31). Hos
kalv forårsaker viruset diaré og eventuelt hoste de tre
første leveukene og oftest mellom syvende og tiende
levedøgn (12, 20). De fleste kalver restituerer etter tre
til seks dager (31-33). Viruset forårsaker også vinterdysenteri som opptrer som faranger med diaré og hoste,
og hvor voksne dyr i besetningen ofte viser alvorligere
sykdomstegn enn kalvene (31, 34). Så langt ser det ut
til at samme virus forårsaker både diaré hos spedkalv
og vinterdysenteri (31).
Coronavirus er vanlig forekommende i feces fra
kalver både med og uten diaré (20, 35). Coronavirus ble ikke påvist som diaréårsak i en studie som
inkluderte 424 kalver under 21 dagers alder fra 108
melkekubesetninger i Nederland (12), og heller ikke i
191 diaréprøver fra kalver under ett års alder i norske
melkekubesetninger (21). Antistoff mot coronavirus
hos storfe i Norge ble påvist i 80,7 % av 135 melkekubesetninger (21).
Coronavirus er som rotavirus vidt utbredt hos storfe
verden over (10, 21). Smittespredningen skjer via
feces, aerogent via sekret fra nese og munnhule, eller
fra miljøet som er forurenset fra andre kalver, ungdyr
og voksne individer (25, 31, 32). Infiserte storfe kan
skille ut store mengder virus og føre til nedsmitting av
miljøet (10, 31). I en eksperimentell studie med smitteoverføring til seronegative kyr og kalver viste kyrne
alvorligere sykdomstegn enn kalvene. Høy virusutskillelse ble påvist i kort tid tidlig i sykdomsforløpet, og
antistoff mot coronavirus ble påvist i serum i mange
måneder etter gjennomgått infeksjon (31).
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Infeksjon med bovint virusdiarévirus (BVDV) kan gi
subklinisk infeksjon, reproduksjonsproblemer inkludert abort, misdannelser og svakfødte kalver, perakutt
diaré, hemoragisk syndrom, ”mucosal disease” og
svekket immunsystem. Smitte i første trimester av drektigheten kan føre til transplacental overføring av BVDV
og at det fødes tilsynelatende normale, men persistent
infiserte kalver. En mindre andel av persistent infiserte
dyr utvikler ”mucosal disease” etter reinfeksjon med
cytopatogen stamme av BVDV, og denne manifestasjonen oppstår hyppigst hos ungdyr mellom seks og
24 måneders alder (10, 36, 37).
Persistent infiserte dyr er viktigste smittekilde, og
dyr i alle aldere er mottakelige. Infiserte dyr skiller ut
store mengder virus i spytt, neseflod, feces, sæd, urin,
tårer og melk (10, 37). Virus overføres ved direkte og
indirekte kontakt eller transplacentalt hos infiserte kyr
(10, 37).
Betydningen av BVDV for spedkalv er usikker. I
endemisk infiserte besetninger vil spesifikke antistoffer
i råmelk gi kalvene beskyttelse mot BVDV til de er tre
til seks måneder gamle (10, 38). Et nasjonalt overvåkings- og kontrollprogram for BVDV ble igangsatt i
1992, og viruset har ikke vært påvist i norske storfebesetninger siden 2005 (39).

Clostridium spp.
Sykdom forårsaket av C. perfringens og C. chauvoei
forekommer sporadisk hos kalv, og begge bakteriene
gir vanligvis sykdom med et kortvarig og fatalt forløp
(10, 40). C. perfringens kan forårsake hemoragisk enteritt og tarmnekrose hos vanligvis syv til ti dager gamle
kalver (10, 41). C. chauvoei forårsaker miltbrannsemfysem som vanligvis opptrer hos kalver og ungdyr
over seks måneders alder, men sykdommen er påvist
hos kalver ned til fire måneders alder (Knut Romsås
Breden, personlig meddelelse). Typiske sykdomstegn
ved miltbrannsemfysem er sterk allmennpåkjenning,
halthet og uttalte lokale hevelser (10, 40).
C. perfringens ble påvist i 36,2 % og 30,2 % av
fecesprøver fra henholdsvis 141 kalver med diaré og
129 kalver med normal avføring i Brasil (41).
Smitteoverføring til kalv skjer via opptak fra miljøet
(10, 42). I litteraturen angis ikke mordyret å representere større risiko for nedsmitting av miljøet enn andre
dyr (10). Bakteriene er vanlig forekommende i jord og
tarmkanalen hos de fleste dyr. De kan danne sporer
og gjøre miljøet smittefarlig i årevis (10, 42).

Salmonella spp.
En rekke serotyper av Salmonella kan gi sykdom hos
kalv, og sykdomsforløpet varierer fra perakutt, akutt
og subakutt til friske smitteutskillere (43, 44). Kliniske
sykdomstegn hos kalv første levemåned er feber,
nedstemthet, nedsatt appetitt, diaré samt dehydrering
(10, 44).
Salmonella spp. kan introduseres i miljøet med

levende dyr (husdyr og viltlevende dyr av en rekke
arter, inkludert insekter), vann og fôr, gjødsel og
gjødselspredning, mennesker og utstyr (45). Fekal-oral
smitteoverføring er vanligst, men smitte kan også overføres via conjunctiva og øvre luftveier. Vertikal smitteoverføring er ikke påvist. Dyr infisert med Salmonella
Dublin, kan forbli kroniske smittebærere og kan skille
ut bakterien i feces og melk i lang tid (10, 44). Kronisk
infeksjon forekommer hyppigere hos kyr enn kalver,
og utskillelse er hos ku påvist i opptil 391 dager etter
infeksjon (10, 45). Salmonella spp. kan skilles ut i
store mengder fra infiserte kyr postpartum (43). Påvisning av bakterien i melk skyldes i de fleste tilfeller
forurensning fra miljøet, men enkelte kronisk infiserte
kyr kan overføre smitte med melk direkte til kalven
ved diing (10, 46, 47). Syke kalver kan skille ut opptil
109 bakterier per gram feces og smitter lett hverandre
indirekte selv ved individuell oppstalling (44, 48).
Nyfødte kalver kan utsettes for stor smittebelastning
de første timene etter fødsel, og 65 % av kalvene i en
smittet besetning skilte ut Salmonella i feces 24 timer
etter fødsel (49).
Salmonella spp. kan oppformeres i organisk
materiale som brukes til strø i fødebinger, og det er på
slike steder påvist opptil 107 bakterier per gram (50).
Infisert drikkevann kan være smittefarlig i opptil ni
måneder (10). Subklinisk utskillelse er påvist i opptil
18 måneder i besetninger uten tegn til sykdom eller
nedsatt produksjon (51).
I det nasjonale overvåkings- og kontrollprogrammet for Salmonella undersøkes 2000-3000
storfelymfeknuter årlig, og Salmonella spp. påvises
sjelden (39). Siden 2001 er det etter klinisk mistanke
påvist Salmonella spp. i cirka ti norske storfebesetninger (Tormod Mørk, personlig meddelelse). Salmonella spp. ble ikke påvist i 500 fecesprøver fra 37
norske melkekubesetninger med kalvehelseproblemer
(Gulliksen, Lie, Jor, Østerås, upublisert).

Mycoplasma bovis
Mycoplasma bovis har affinitet for slimhinner og kan
forårsake pneumoni, otitis media og artritt hos unge
kalver samt mastitt hos kyr (52). Kalver i infiserte
besetninger smittes vanligvis i løpet av de første leveukene og har høyest utskillelse fra nesen i løpet av de
to første levemåneder (53). Ofte angripes mange dyr i
besetningen og resultatet kan bli kronisk infeksjon med
opptil 30 % dødelighet (53, 54). Mikroben kan påvises i
luftveiene hos tilsynelatende friske kalver (53, 55).
I Europa er det estimert at M. bovis er ansvarlig
for 25-35 % av tilfellene av respirasjonslidelser hos
kalv (56). M. bovis ble antatt å være viktig primært
agens ved utbrudd av luftveislidelse hos kalver i ni
franske besetninger etter transport, mens PIV-3, BRSV
og BVDV ble antatt å ha mindre betydning (55). I
undersøkelsen ble bronkioalveolær skylling foretatt
på 90 syke kalver og 45 kalver uten sykdomstegn,
og M. bovis ble påvist hos henholdsvis 82 % og 79 %
av kalvene (55). I en norsk undersøkelse ble ikke
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antistoff mot M. bovis påvist i serum fra 1348 kalver fra
135 melkekubesetninger (57). M. bovis viser økende
utbredelse verden over (52).
Smitte kan overføres direkte og indirekte fra andre
dyr, via melk og ventilasjonssystemet (58). Kalver som
skiller ut bakterien i respirasjonssekret angis å være
vanligste smittekilde (53). Til tross for at bakterien
mangler cellevegg, kan den overleve opptil to uker i
vann, 20 dager i strø og inntil to måneder i melk ved
lav temperatur (53). Undersøkelser har vist at pasteurisering eller bruk av melkeerstatning har vært effektivt
for å redusere sykdomsforekomsten (59-62). Imidlertid
ble M. bovis ikke påvist i 50 råmelksprøver tatt under
et utbrudd (60). Smitten kan elimineres fra en besetning ved tett overvåking og utsjalting av positive dyr
(10).

Andre virale luftveisinfeksjoner hos kalv
Bovint respiratorisk syncytialvirus (BRSV) og parainfluensavirus-3 (PIV-3) er, i tillegg til M. bovis, vanlig
å påvise ved luftveisinfeksjon hos kalv og ungdyr (10,
63). Luftveisinfeksjoner oppstår særlig etter stressende
hendelser som transport eller omgruppering av dyr
(55, 64).
I en norsk undersøkelse ble antistoffer mot PIV-3
og BRSV påvist hos henholdsvis 50,2 % og 31,2 % av
tilfeldig utvalgte kalver mellom fem og tolv måneders
alder, og i 89,6 % og 71,1 % av 135 besetninger. I
undersøkelsen ble det konkludert med at forekomst
av antistoff mot bovint coronavirus og høy andel
kalver med antistoff mot BRSV medførte økt risiko for
luftveisproblemer på besetningsnivå, mens tilsvarende
sammenheng ikke ble påvist for PIV-3 (57). Virusinfeksjoner er angitt å være primært agens ved de
fleste bakterielle luftveislidelser i nedre luftveier hos
storfe (65, 66). Dette understøttes av en dansk undersøkelse som konkluderte med at bakterier sjelden
er primær årsak til luftveisinfeksjoner hos kalv (67).
I undersøkelsen ble det etter trakealskylling påvist
potensielt patogene bakterier i nedre luftveier hos 68 %
av 56 klinisk friske kalver under 4 måneders alder,
og bakterieforekomsten var høy hos 32 % av kalvene
(67).
Både syke og friske eldre kalver og voksne dyr
antas å utgjøre viktigste smittereservoar, og disse fører
til nedsmitting av miljøet (10, 63). Respirasjonspatogener hos storfe er vidt utbredt (63, 64).

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP)
er en obligat patogen bakterie som er vanlig forekommende hos storfe og forårsaker livslang infeksjon.
Bakterien fører til kronisk, granulomatøs enteritt med
diaré og gradvis avmagring til tross for god appetitt.
Inkubasjonstiden er vanligvis to til fem år, og kliniske
tegn oppstår sjelden før tre til fem års alder. Infiserte
dyr kan skille ut bakterien i 15-18 måneder før kliniske
sykdomstegn vises (10).
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I USA, Canada, Nederland, England og Danmark er
andelen smittede melkekubesetninger 20-80 %, mens
forekomsten er vesentlig lavere hos kjøttfe (8-44 %) (9, 10,
68-70). I smittede besetninger angis andelen smittede
kyr å være rundt 8 % for både kjøttfe og melkefe
(9, 10, 68-70). I Norge har forekomsten av paratuberkulose hos storfe vært svært lav siden 1970-tallet.
I 1996 ble det igangsatt et nasjonalt overvåkings- og
kontrollprogram for paratuberkulose, og bakterien
har etter dette vært påvist i elleve storfebesetninger.
I sju av besetningene var det importerte storfe, og de
øvrige hadde tett kontakt med geiter (Tormod Mørk,
personlig meddelelse).
Smitteoverføringen skjer vanligvis fekalt-oralt ved
opptak av nedsmittet fôr og vann, men prenatal infeksjon og smitte via råmelk og melk kan forekomme
(71). I smittede besetninger i Australia er transplacental
infeksjon angitt å forekomme hos 37 % av kyr med
klinisk sykdom, og hos 8,6 % av kyr uten kliniske
sykdomstegn (10, 72). I en tysk undersøkelse fra 1960
var tilsvarende tall 85 % og 58 % (73). Eksperimentelle
studier i Nederland har vist at MAP raskt spres i miljøet
både innendørs og utendørs når dyr som skiller ut
bakterien står i besetningen. Dette gjelder til og med
ved strenge rutiner for smittebeskyttelse. I samme
undersøkelse ble luftbåren spredning via støvpartikler
påvist (74). Forfatterne konkluderte med at moras
betydning for direkte smitteoverføring til den nyfødte
kalven trolig er mindre enn tidligere antatt.
Under diing kan kalven oppta bakterien direkte
fra melken, og det er funnet at opptil 45 % av kyr
med kliniske tegn skiller bakterien ut i melken (10).
I en undersøkelse fra Nederland ble det imidlertid
ikke funnet sammenheng mellom forekomst av paratuberkulose og diing (75). I Australia ble 137 besetninger studert for å finne mulige sammenhenger på
besetningsnivå mellom påvisning av paratuberkulose
og forhold ved kalveoppdrettet (76). Resultatene
fra studien viste at risikoen for klinisk sykt og/eller
seropositivt individ etter en saneringsperiode økte
med besetningsstørrelse, kalving i luftegård eller skur
sammenlignet med kalving i fødebinge, fôring av
kalvene kun én gang daglig og tildeling av kraftfôr
kun til avvente kalver. Det ble funnet redusert risiko
i de besetningene som lot kalvene få melk som ikke
kunne leveres til meieri (antibiotikaholding melk og
melk med høyt celletall). Årsaken til at melkefôring
kun én gang daglig ga økt risiko, antok forfatterne
skyldtes at kalvene da brukte mer tid på slikking på
omgivelsene, og at de derved fikk i seg bakterien fra
miljøet. Forfatterne konkluderte med at det i studien
ikke ble observert bestemte forhold ved kalveoppdrettet som var av stor betydning for kontroll av
sykdommen. Også i Danmark er det nylig observert at
tildeling av melk med høyt celletall til kalver ikke ga
økt risiko for infeksjon med MAP (77). MAP overlever
vanlig pasteurisering, tåler desinfeksjonsmidler relativt
godt og kan overleve opptil to år i miljøet (10).
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Eimeria

Cryptosporidium spp. er vanlig forekommende
gastrointestinale protozoer hos storfe (78, 79). Diaré
på grunn av C. parvum sees vanligvis hos kalver
første levemåned og hyppigst hos 8-15 dager gamle
kalver (80). Kalver kan skille ut oocyster allerede ved
tre dagers alder, og høyest utskillelse sees ved 10-14
dagers alder da opptil 1010 oocyster kan skilles ut
per gram feces (80, 81). Kryptosporidier forårsaker
vanligvis moderate sykdomstegn, men kan forårsake
alvorlig sykdom (10, 80). Kalver utvikler immunitet
etter gjennomgått infeksjon (82), og kviger og voksne
individer er sjelden utskillere av C. parvum (31, 83-87).
C. bovis og C. andersoni er vanlig forekommende hos
ungdyr og voksne storfe uten kliniske sykdomstegn
(84, 85, 87).
I en fransk undersøkelse av kalver mellom én
og tre ukers alder, ble feces fra 311 kjøttfekalver og
382 melkefekalver med eller uten diaré undersøkt
for kryptosporidier. Parasitten ble påvist hos 86 % av
kjøttfekalvene og hos 51,8 % av melkefekalvene. Den
høye forekomsten i melkefebesetningene var overraskende da kalvene ikke hadde kontakt med moren
etter fødsel, de fikk melkeerstatning, de ble oppstallet
i individuelle bokser som var vasket og desinfisert før
bruk, og hadde kun nesekontakt med andre kalver
(80). I en nederlandsk undersøkelse som inkluderte
424 klinisk friske kalver under 21 dagers alder, ble C.
parvum påvist hos 27,8 % (12). I enkelte studier er det
observert at opptil 100 % av kalvene er infisert (88,
89). Kryptosporidier er påvist i 53 % av norske melkekubesetninger (79). I en annen norsk undersøkelse
ble fecesprøver fra 68 kalver med diaré og 691 kalver
uten diaré undersøkt for kryptosporidier, og parasitten
ble påvist hos henholdsvis 38,3 % og 33 % av kalvene
(21).
Infeksjon oppstår etter opptak av oocyster fra
miljøet, og oocystene er infektive når de skilles ut
(78, 79). Oocystene kan overleve i miljøet i mange
måneder (10, 79, 80). Smittespredningen skjer fra feces
eller fra et nedsmittet miljø (12, 84, 90). I en undersøkelse fra Canada ble det påvist økt risiko for utskillelse
av C. parvum fra kalver som ble tatt vekk fra mora
umiddelbart etter fødsel sammenlignet med kalver som
ikke ble skilt fra mora umiddelbart etter fødsel (78).

Eimeria spp. er encellede protozoer som forårsaker koksidiose, og hos kalv er diaré etter tre ukers
alder vanligste sykdomstegn (92, 93). Ved alvorlige
utbrudd kan Eimeria spp. forårsake høy forekomst av
både vandig og blodig diaré samt høy mortalitet, og
eggutskillelsen kan overstige 106 egg per gram feces
(92). Parasitten påvises ofte hos unge kalver, mens
sykdomsforekomsten hos kalver oppstallet innendørs
er lav (10, 21, 93). Infiserte dyr utvikler immunitet, og
Eimeria påvises sjelden hos voksne storfe (10, 91, 94).
E. bovis og E. zuernii er vanlig hos storfe både innendørs og på beite, mens E. alabamensis i hovedsak
påvises ved sykdomsutbrudd på beite (10).
I en norsk undersøkelse ble 68 kalver med diaré og
691 kalver uten diaré undersøkt for Eimeria, og forekomsten var henholdsvis 46,6 % og 51,1 % (21).
Eimeria spp. er vanlig forekommende hos storfe
verden over (10). Smittekilden er i hovedsak andre
kalver og ungdyr som smitter ned beitet/miljøet (94).
Smitteveien er fekal-oral, og sykdom oppstår når
mottakelige individer utsettes for tilstrekkelig høy
smittedose, for eksempel ved beiteslipp av første-års
beitedyr på nedsmittede beiter (92-94). Både forekomsten av utskillere og antall oocyster per gram feces
(opp mot 350 egg per gram feces) økte blant voksne
kyr rundt partus, men eggutskillelsen per gram feces
var likevel betydelig lavere enn hos syke kalver (93).
Koksidiose opptrer særlig ved høy dyretetthet, og når
dyrene fôres fra bakken. Under gunstige forhold kan
Eimeria spp. overleve i miljøet i opptil to år, mens
parasitten i tørt og varmt vær dør etter få uker (10).

Giardia
Giardia duodenalis (også angitt som G. intestinalis og
G. lamblia) er vidt utbredt og vanlig forekommende
hos storfe (10, 84). Parasitten har vært angitt å forårsake diaré hos storfe (88), men nyere studier har ikke
påvist sammenheng mellom parasittforekomst og diaré
(21, 86, 91).
I Norge er Giardia påvist i 93 % av melkekubesetningene (79), og forekomsten hos kalver under
ett års alder med og uten diaré var henholdsvis 63,2 %
og 67,3 % (21). Høy forekomst hos klinisk friske kalver
og ungdyr er vist også i andre studier, og utskillelsen
avtar med økende alder (86, 91). 

Diskusjon
E. coli, rotavirus, bovint coronavirus, PIV-3, BRSV,
Clostridium spp, Cryptosporidium spp., Giardia spp.
og Eimeria spp. er vidt utbredt hos storfe. Disse smittestoffene kan forårsake alvorlig sykdom, men er også
vanlig forekommende hos kalver uten tegn til sykdom.
Syke individer er vanligvis kraftige smitteutskillere og
fører ofte til opphoping av smittestoffet i miljøet. Ei
frisk morku representerer sannsynligvis ikke større
smitterisiko for den nyfødte kalven enn andre kalver
og ungdyr i kalvens nærmiljø. Sykdom og svekket
immunsystem hos kyr rundt fødsel kan imidlertid føre
til økt utskillelse av smittestoffer (45, 93). For kalvenes
helse og velferd er det viktig at de nevnte smittestoffene i husdyrmiljøene holdes lavest mulig. De viktigste
tiltak for å unngå sykdom er god dyrehelse, god
hygiene, godt renhold og å sikre kalven beskyttende
antistoffer fra råmelk kort tid etter fødsel (20).
Gulliksen og medarbeidere fant økt risiko for
luftveislidelser hos kalver i melkekubesetninger hvis
kalvene ble oppstallet sammen med mora i over 24
timer etter fødselen, og hvis kalvene første leveuke
ble oppstallet i samme rom som kyrne. I studien
fremkommer ikke opplysninger om kalvenes nærhet
til ungdyra i besetningene, og forfatterne konkluderer
med at det er eldre kalver og ungdyr som utgjør det
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primære reservoaret for de fleste patogener hos kalv
(57). Også andre forfattere angir at miljøet og syke
kalver er viktigste smittekilde og reservoar for patogene bakterier (22, 95). I litteraturen angis ikke mora
å utgjøre spesiell risiko for overføring av respirasjonspatogener til avkommet (95, 96).
BVDV er i en særstilling med transplacental
overføring og persistent infiserte kalver som viktigste
smittevei. Den kliniske betydningen av BVDV-smitte
til spedkalver er usikker. Ved å båndlegge smittede
besetninger og identifisere og fjerne persistent infiserte
individer har BVD blitt utryddet fra Norge.
Salmonella spp. kan forårsake høy morbiditet og
mortalitet hos storfe i alle aldersgrupper. Syke dyr og
kroniske, friske smitteutskillere kan overføre smitte til
nyfødte kalver både direkte og indirekte ved nedsmitting av miljøet. Selv om enkelte kyr kan skille ut
bakterien i melken, angis ikke diing å være en risikofaktor med hensyn på smittespredning (10, 44). Salmonella forekommer kun sporadisk hos storfe i Norge.
For M. bovis og MAP er situasjonen annerledes.
Smittestoffene kan overføres fra kua via melken og
direkte fra luftveiene eller feces til nyfødt kalv. For
å unngå at den nyfødte kalven skal utsettes for disse
smittestoffene kan det, såfremt kalven ikke er smittet
intrauterint av sistnevnte mikrobe, være gunstig å ta
kalven vekk fra mora og andre smittefarlige dyr umiddelbart etter fødsel. Siden M. bovis ikke er påvist og
MAP svært sjelden påvises hos storfe i Norge, synes
det imidlertid i dag ikke å være grunnlag for å anbefale rutinemessig fjerning av kalven fra kua rett etter
fødsel for å hindre smitteoverføring.
Dersom kalver skal oppstalles sammen med mora
de første levedøgn eller leveuker, er det viktig at
miljøet tilpasses kalvenes behov. De nyfødte kalvene
må sikres nok råmelk av god kvalitet uansett tildelingsmåte. Risikoen for overføring av smittestoffer fra
kua til kalven i melkefôringsperioden er med dagens
smittesituasjon ikke slik at felles oppstalling og diing
bør frarådes. De gunstige helse- og velferdsmessige
fordelene ved felles oppstalling og diing kan derfor
utnyttes. Imidlertid utsettes dyrene for betydelig stress
ved adskillelse etter en begrenset periode med felles
oppstalling, og det er behov for mer forskning for å
finne fram til separasjonsmetoder som reduserer denne
ulempen.

Sammendrag
I artikkelen beskrives smitteveiene til infeksiøse agens
som er vanlig årsak til sykdom hos spedkalver i Norge.
Hensikten med studien var å vurdere hvorvidt felles
oppstalling og diing bør frarådes på grunn av risiko
for overføring av smittestoffer fra kua til kalven. E.coli,
rotavirus, bovint coronavirus, Clostridium spp., Cryptosporidium spp., Giardia og Eimeria spp. finnes vidt
utbredt hos storfe, og infiserte kalver kan føre til høyt
smittepress. Opptak av smitte fra miljøet er sentralt for
smitteoverføringen til den nyfødte kalven, og mora
vurderes ikke å representere en spesiell smitterisiko.
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Viktigste forebyggende tiltak for å unngå sykdom hos
kalvene er god dyrehelse, god hygiene, godt renhold
og høyt opptak av beskyttende antistoffer fra råmelk
kort tid etter fødsel. Transplacental overføring av
bovint virusdiarévirus i første trimester gir persistent
infiserte individer, og disse representerer det viktigste
smittereservoaret, mens smitteoverføring til nyfødte
kalver har usikker klinisk betydning. I Mycoplasma
bovis-positive besetninger blir kalvene ofte smittet i
løpet av de første leveukene. Kalver kan smittes ved
opptak av infisert melk, men også direkte eller indirekte fra andre dyr. Syke individer representerer høy
smittefare. Nyere undersøkelser har vist at Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, i tillegg til fekaloral og laktogen smittespredning, også spres aerogent,
og at intrauterin smitte er relativt vanlig. Viktigheten
av å ta kalven vekk fra mora umiddelbart etter fødsel
for å redusere smitteoverføring via melk angis derfor å
være mindre enn tidligere antatt. Etter forfatternes syn
er det ikke grunnlag for å hevde at mora representerer
større risiko for overføring av patogener til spedkalven
enn andre kalver og ungdyr i Norge i dag.

Summary
TRANSMISSION OF PATHOGENS FROM THE COW
TO THE PREWEANING CALF – a literature study
The purpose of this literature review was to
evaluate if it should be avoided to keep the cow
and calf together after birth because of the risk of
transmission of infectious pathogens from the cow to
the preweaning calf. The sources of transmission of
common infections in newborn calves are described.
E.coli, rotavirus, bovine coronavirus, Clostridium spp.,
Cryptosporidium spp., Giardia and Eimeria spp. are
ubiquitous, and infected calves can excrete extreme
numbers of microorganisms and cause contamination
of the environment. According to the literature, microorganisms in the environment represent a higher risk
than adults for transmission to the newborn, and hygienic measures and good passive immune status of the
newborn are important prophylaxes. Transplacental
transmission of bovine virus diarrhea virus may cause
persistently infected individuals, which represent the
most important route of viral shedding. Mycoplasma
bovis usually cause infection in newborn calves with
the pathogen often transmitted from the environment.
The importance of the cow for direct transmission to
the calf is dubious. Resent research has demonstrated
that Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis
can be spread by bio-aerosols, and that intrauterine
infection is quite common. Some authors suggest that
separation of the dam and calf might be less effective
in preventing the spread of this infection than previously anticipated. The authors’ conclusion is that cows
in Norway do not represent a greater risk of transmission of pathogens to the newborn calf than the other
calves and young animals in the herd.
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