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Allmänt 

Kryptosporidios har blivit vanligare i mjölkbesättningar, dikobesättningar och kalvuppfödningsenheter 

i olika delar av landet. Urdjuret Cryptosporidum parvum kan förorsaka diarré hos kalvar.  Kalvarna får 

vanligen smittan från kalvar som har diarré och som i sin avföring avsöndrar urdjuret eller via 

boxkonstruktioner, drick- och utfodringskärl som nedsmutsats med diarré eller via hud som 

nedsmutsats med avföring, då djuren suger eller slickar huden. Urdjurets sporformer förblir infektiva 

i flera månader i boxkonstruktionerna, speciellt om de skyddas av avföring eller annat material.  

Kryptosporidier kan smitta från kalv till människa. Smittan kan också fås via livsmedel och dricksvatten, 

speciellt under resor utomlands, och i sådana fall kan människan smitta kalvar. Genom program för 

att bekämpa smitta, god hygien och gemensamma regler för försäljning av djur kan 

sjukdomssituationen hållas under kontroll.   

Om sjukdomsalstraren och symptom 

Kalvar insjuknar vanligen vid 1 - 3 veckors ålder. Symptom kan vara riklig, illaluktande diarré eller 

endast lindrigt lös avföring under en kort tid. Hos människa hör diarré, illamående och magsmärtor till 

sjukdomsbilden. Symptomen kan vara ytterst kraftiga och kräva sjukhusvård. Även symptomfria kalvar 

och människor kan sprida smittan.  

Den infektiva dosen som behövs för insjuknande är liten, och den individuella variationen i 

motståndskraft och symptomens styrka är stor både bland djur och människor. Kryptosporidierna är 

mycket toleranta både för yttre omständigheter och vanliga desinfektionsmedel, och därför behövs 

specialåtgärder för att kontrollera smitta.   

Skyddande 

Vid vård av spädkalvar ska mycket god handhygien alltid efterföljas eller händerna skyddas med 

handskar (engångshandskar eller diskhandskar). Tilläggsskydd fås genom att använda munskydd. 

Speciellt viktigt är det för nya arbetstagare och praktikanter att noggrant skydda sej.   

Personer som insjuknat i kryptosporidios kan sköta kalvar först efter att symptomen är över. Det är 

skäl att använda skyddshandskar i flera veckor då man hanterar kalvar eller deras dricka eller foder. 

Diskhandskar kan rengöras genom att tvätta dem i 60 grader och låta dem torka grundligt.   

Undersökning av prov 

C. parvum -smitta verifieras i tidigt skede av sjukdomen genom att undersöka avföringsprov från kalvar 

och människor. Om kalvarna har diarré eller om personer, som sköter kalvar har magsymptom, är det 

av vikt att utreda vilken smittalstraren är. Vid insjuknande hos människor bör läkare uppsökas och 

denna göras uppmärksam på kontakten till kalvar och kryptosporidier. 

Gällande kalvar lämpar sej bäst undersökning av individuella prov från kalvar som nyligen insjuknat i 

diarré. Flera prov undersöks alltid från en grupp (minst 3 - 5 prov). Kryptosporidier identifieras genom 

specialfärgning och med molekylbiologiska metoder verifieras att det är frågan om C. parvum. I kliniska 

fall kan snabbtest användas, men verifiering ska alltid ske genom laboratorieundersökning.  
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Anmälan 

Då C.parvum konstaterats på en gård ska alla de personer, som är i kontakt med kalvarna, varnas för 

smittrisken. En anteckning om specialsituation görs omedelbart i Naseva. Kalvar säljs till förmedling 

endast enligt instruktion för specialsituation (se nedan).  

Anteckningen om specialsituation kan inte avlägsnas innan en av veterinär uppgjord 

smittbekämpningsplan framgångsrikt har förverkligats (kalvarna har inte längre några symptom, 

förebyggande medicinering behövs inte och används inte).  
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Viktigaste åtgärder på gårdar för att minska smittrycket och bryta 

smittkedjan  

I fall av kryptosporidios gör veterinären upp en bekämpningsplan mot sjukdom för gården. 

Bekämpningen grundar sej på att förhindra allvarliga insjuknanden och brytande av smittkedjan, så 

att smitta inte sprids vidare till människor och djur.  

Mjölkbesättningar: 

1) God hygien i kalvningsplatserna och skyddande av den nyfödda kalven för fekal smitta. 

Se till att kalvarna har god tillgång till råmjölk. I problemsituationer, då sjukdom förekommer, 

lönar det sej vanligen att skilja kalven från modern genast efter kalvningen. Kon kan få slicka 

sin kalv, då kalven hålls t.ex. i en ren plastbunke, så att den inte kommer i kontakt med 

avföring och smutsigt strö. Kalvningsboxen rengörs efter varje kalvning och man ser till att 

följande kalv föds i ren omgivning. Kalvningsboxen används inte som sjukbox, inga sjuka djur 

eller kalvar i åldern 1 - 4 veckor hålls i boxen.  

 

2) Håll nyfödda kalvar skilda från äldre kalvar.  

Kalvarna flyttas från sina mödrar till rena, individuella boxar, där de hålls skilda från andra 

kalvar i 1 - 2 veckor. Efter det kan kalvar i samma ålder kombineras till små grupper.  

 

3) Uppfödning av kalvar i olika åldrar i bestående grupper.  

Kalvar i samma ålder hålls i samma grupper, och unga kalvar flyttas inte in i äldre kalvars 

grupper innan de är 2 månader gamla. Äldre kalvar insjuknar inte i kryptosporidios, och 

smittar inte ner yngre kalvar.  

 

4) Tvätt och desinfektion 

Kontinuerlig god hygien i kalvningsplatser och utrymmen för kalvar är viktigt. Mekanisk 

rengöring, tvätt med varmt vatten (över 60C°) och grundligt torkande av boxkonstruktioner 

och redkap efter tvätt är viktiga bekämpningsåtgärder för att minska smittrycket.  

 

Smittalstrarna är mycket tåliga och överlever flera månader skyddade av avföring eller annan 

smuts. Därför är noggrann tvätt viktig. Därtill bör boxarna hållas tomma för att säkerställa att 

de torkar ordentligt efter tvätt. Användning av sommarställen för kalvar, kalviglon eller 

utbytbara väggar får till stånd ett brytande av smittkedjan.  

 

Tvätt med högtryckstvätt medför att smittalstraren sprids med stänk från tvätten. Därför får 

inga djur, som är känsliga för smitta, finnas i närheten. Även den person som utför tvättandet 

ska skydda sej väl för stänk. Vid tvätt kan t.ex. en basisk, desinficerande tvättmedel användas 

för att få smutsen att lossa lättare. Dessa är dock inte effektiva mot kryptosporidiernas 

oocystor. Rekommenderat är att plocka isär boxkontruktioner vid mån av möjlighet och att 

rengöra dem på lämplig plats utanför djurutrymmen.  

 

Enligt veterinärens bedömning kan vid behov specialdesinfektionsmedel (t.ex. Keno™cox, 

Neopredisan och Kilcox Extra) användas för desinfektion av boxkonstruktioner och övriga 

redskap, som kommer i kontakt med kalvarna.  De ytor som desinficeras ska vara helt rena. I 
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det utrymme som desinficeras får under åtgärden inte finnas djur i samma luftutrymme och 

den person som utför desinfektionen ska skydda sej väl. Då desinfektionsmedel används, ska 

tillverkarens bruksanvisningar och skyddsinformationsblad alltid efterföljas.  

 

Porösa betong- och träytor, som är svåra att rengöra, kan även behandlas med kalkslam gjort 

av släckt kalk (SL 90). Efter rengöring och torkning sprids kalkslam på ytorna antingen genom 

pensling eller sprutning. Efter slammet torkat sköljs det lösa kalkdammet bort från ytorna 

innan kalvar tas in i boxen.  

 

ETT:s instruktion om kalkslam:  

”Kalkslam” 
  
10 kg släckt kal (industrifinkalk, SL 90) 
20 l vatten 
 
Blanda först 1/3 av vattnet med kalken till en jämn välling. Tillsätt resten av vattnet. Låt 
kalkmålet stå 1 - 3 dygn.  
 
Borsta loss gammal kalk med stålborste, fukta väggar och tak, dvs alla ytor som ska 
behandlas, och bred ut kalken på dem.  
1kg kalk räcker till ca 10 kvadratmeter.  
 

 

5) Medicinering 

Det viktigaste vid diarré hos kalvar är att upprätthålla vätskebalansen (elektrolytlösning via 

munnen). I allvarliga fall kan veterinären ordinera förebyggande medicinering vid sidan av 

övriga åtgärder för att minska dödligheten och lindra symptomen. Medicineringen flyttar dock 

spridningen av smittalstrare till senare, vilket bör beaktas vid smittspridning. Medicinering kan 

påverka utvecklingen av immunitet hos kalven.  

Veterinären bedömer behovet av förebyggande medicinering, och den används endast 

tillfälligt för att bryta smittkedjan. Förebyggande medicinering (halofuginon, Halocur) ges till 

nyfödda kalvar via munnen enligt produktresumén 2ml / 10 kg levande vikt en gång dagligen 

i 7 på varann följande dagar.  

För att undvika biverkningar ska medicinen doseras noggrant enligt vikt och ges samma tid på 

dygnet, efter utfodring. Medicinerade, symptomfria kalvar kan enligt nuvarande uppfattning 

med fördröjning avsöndra riklig mängd smittalstrare vid ca 3 veckors ålder och då smitta ner 

andra kalvar eller människor samt förorena omgivningen.  

Dikobesättningar 

I dikobesättningar baserar sej smittbekämpningen på god hygien och god motståndskraft 

samt på att bryta smittkedjan mellan kalvningsgrupper. Vid fall av sjukdom ska de kor, vilka 

ännu inte kalvat, fås till ren omgivning för kalvning. Kontakt mellan nyfödda kalvar och äldre 

kalvar, som bär smitta, ska förhindras. Grupper kan slås samman då kalvarna är tillräckligt 

gamla för att klara av en lindrig smitta eller då de inte längre är i risk för smitta.   
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Kalvuppfödningsenhet 

I en kalvuppfödningsenhet bemästras smitta genom engångsfyllda ankomstavdelningar och 

genom att isolera sjuka djur. De kalvar som insjuknar i diarré, ska genast skiljas från övriga 

kalvar, så att smittrycket hålls lågt. Efter en grupp kalvar med kryptosporidios rengörs boxen 

grundligt och man låter den torka helt innan nya kalvar tas in. Om boxkonstruktionerna i 

kalvuppfödningsenheten verkar vara smittokälla för nya råmjölkskalvar, är det skäl att utföra 

tvätt och desinfektion med specialdesinfektionsmedel eller kalka enligt veterinärens 

instruktioner. 

 

  

Regler för försäljning av djur 

Vuxna djur 

Kryptosporidios som sjukdom hos kalvar förorsakar inga förändringar i slakttransporterna, utan 

fullvuxna djur kan hämtas som vanligt. Kalvar under 2 månaders ålder skickas inte till slakt. Fullvuxna 

avelsdjur kan säljas till andra besättningar, men det är skäl att nämna om akuta sjukdomar hos kalv i 

hälsointyget.   

Förmedlingskalvar 

1) Råmjölkskalvar kan endast tas till förmedling om de är helt friska och de inte varit i kontakt med 

sjuka djur och de inte har fått förebyggande medicinering. De kalvar som ska till förmedling ska i fall 

av kryptosporidiosutbrott direkt efter födseln flyttas från ladugården eller till på annat sätt helt 

avskilda rena boxar, så att de undviker smitta. Tidig uppfödning av råmjölkskalvar lyckas bäst i iglon, 

som är fria från smittalstrare, eller i en avskild kalvavdelning i små grupper.  

2) Om förebyggande Halocur-medicinering används på gården, antecknas medicineringen i Naseva 

och på kalvkortet. De kalvar som medicinerats kan åka på förmedling då de är över 4 veckor gamla, 

eller traditionellt då de är över 2 månader. Endast i undantagsfall kan medicinerade kalvar förmedlas 

som råmjölkskalvar i 2 - 4 veckors ålder, om man kommit överens om saken med mottagaren.  

3) Spädkalvar som insjuknat i kryptosporidios och som med säkerhet redan tillfrisknat från diarrén, 

kan förmedlas tidigast vid över 3 veckors ålder. I den grupp, därifrån man säljer förmedlingskalvar, 

får inte finnas en enda sjuk kalv och inga symptom har fått förekomma på minst 2 veckor. Säkrast är 

att sälja kalvarna då de är äldre och avvanda från dricka, över 2 månader gamla.  


