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Smittespredning og mottak av innkjøpte dyr 
 
En jevnlig tilførsel av dyr til besetningen gir et høyt smittepress, spesielt med tanke på 
luftveislideser. Luftveislidelser er noe som har blitt utbredt i større grad de senere åra i de 
besetningene som kjøper inn mye dyr, f.eks. ved spesialisert storfekjøttproduksjon. For å 
hindre spredning av forskjellige sykdommer som kommer fra andre besetninger, anbefales det 
å ha en egen mottaksavdeling for innkjøpte dyr. Geno sin teststasjon bruker i dag 4 uker 
karantenetid på innkjøpte oksekalver, da 2 uker viste seg flere ganger å være for lite. 
Utvidelsen av karantenetiden har vist seg å fungere veldig bra, derfor bør innkjøpte dyr være 
isolert fra resten av flokken i minimum 4 uker, slik at en eventuell sykdom får tid til å bryte 
ut. Ved å hindre smitte, vil en mottaksadeling kunne gi en bedre dyrevelferd, samtidig gi 
lavere kostnader forbundet med behandling.  
 
Mottaksavdeling for innkjøpt kalv 
 
Ved spesialisert storfekjøttproduksjon kjøper man inn mange fôringskalver fra forskjellige 
besetninger, ofte med et jevnt tilsig gjennom året. I et slik opplegg vil det være en stor fordel 
å hindre smitte til de dyra som allerede er i fjøset.  
 
Et eksempel på mottaksavdeling for kalv vil være å ha et eget rom eller et separert bygg uten 
lufttilstrøming mellom rommene, dvs. tette vegger, uten tilknyttet ventilasjon. Uansett løsning 
er det viktig at røkteren bytter klær og sko (arbeidstøy), og vasker seg på hendene ved 
overgang fra mottaksavdelingen til eksisterende besetning. Her er det lurt å stelle eksisterende 
besetning før mottaksavdelingen så langt det lar seg gjøre. 
 
Kalv under 6 mnd skal ha tett liggeunderlag, tilgang til rent friskt vann helst tilpasset kalv, og 
tilgang til grovfôr og kraftfôr. Kalven bør ha en tørr og trekkfri liggeplass. Her er talle en 
veldig aktuell løsning. Kalvene liker seg som regel veldig godt i en talleavdeling, hvor de 
ligger lunt og mykt, og kan utøve naturlig atferd.   
 
 
 
  
 


