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Når du har fått påvist LA-MRSA-positive dyr i din storfe- eller 

småfebesetning 

 

Hva er LA-MRSA? 

LA- MRSA er gule stafylokokkbakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Norge er et 

av de landene i verden med lavest forekomst av meticillinresistente Staphylococcus aureus   

( MRSA). Dette gjelder både hos mennesker og dyr. 

Norske myndigheter forsøker å hindre at LA-MRSA etablerer seg i besetninger, slik at dyra 

ikke blir et reservoar som kan smitte til mennesker. 

Når denne bakterien påvises i storfe- eller småfebesetninger, følger vi opp for å hindre at den 

etablerer seg og spres videre. Tiltakene i storfe- og småfebesetninger er ikke likt det som 

gjøres i svinebesetninger. God hygiene og eventuelt slakting av enkeltdyr, er aktuelle tiltak.  

Det er viktig å følge råd om smittebeskyttelse for å hindre at personer blir smittet av dyrene, 

og forhindre at personer tar med seg smitte ut av besetninger. 

Hva betyr det for meg? 

Vi anbefaler at du og din familie tester dere for MRSA. Ta kontakt med fastlege eller 

kommunelege. Det er gratis å ta prøven og du får svar i løpet av en uke. 

Hva skjer i besetningen? 

Mattilsynet vil pålegge restriksjoner på besetningen.  

Det betyr konkret:  

 Du kan ikke selge livdyr mens besetningen er pålagt restriksjoner.  

 Dyr kan sendes til slakt etter at du har innhentet tillatelse fra Mattilsynet og avtalt 

levering av dyr med slakteriet. 

 Du kan levere melk, men sjåføren skal benytte engangsovertrekk ved besøk i 

melkerommet og du skal se til at det er rent der sjåføren beveger seg, både i 

melkerommet og i arealet tankbilen parkerer.  

 Mattilsynet kan pålegge deg å gjennomføre tiltak i fjøset for å bli kvitt bakterien.  



 

 

 Mattilsynet vil komme og ta nye prøver. 

 Når de oppfølgende prøvene av dyrene er negative, oppheves restriksjonene. 

 

Hva må jeg gjøre selv? 

Det er viktig å begrense ferdsel i besetningen. Du er ansvarlig for at alle som skal inn i 

besetningen har fått informasjon om smittevern og smitteverntiltak. 

Bruk smittesluse og sørg for at det er hensiktsmessige oppsamlingsmuligheter for 

engangsovertekk som besøkende har benyttet.  

Følg råd om smittebeskyttelse:  
 
http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/svin/MRSA/#publikasjoner 
 
 
 
Annen informasjon:  

 LA- MRSA råd om smittebeskyttelse til storfeprodusenter 

 Informasjon om testing og behandling av MRSA hos personer 

http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/svin/MRSA/#publikasjoner

