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Veiruskita veldur bráðsmitandi skitu og 

oftar en ekki veirulugnabólgu líka. 

Veiruskita er tilkynningaskyldur sjúkdómur 

og þegar grunur leikur á að sjúkdómurinn 

sé að koma upp ber að tilkynna það til 

héraðsdýralæknis/MAST. Það eru 

eingöngu nautgripir sem smitast af 

veiruskitu en hún er ekki hættuleg fólki. 

 

Orsök: Veira af gerðinni Corona er oftast 

kölluð bovine cornavirus (BCoV). Veiran 

þrífst vel við kalt loftslag og getur helst 

valdið faraldri að hausti, vetri og vori. 

 

Einkenni: 

 Stuttur meðgöngutími. 

 Heiftarlegur niðurgangur – 

stundum blóð í skítnum. 

 Magaverkir. 

 Léleg átlyst og sljóleiki. 

 Uppþornun og slappleiki. 

 

 

 

 Mjólkurmagn minnkar verulega – 

allt að 30% minni mjólk í allt að sex 

mánuði. 

 Stundum hósti og nefrennsli – 

vísbending um sýkingu í 

öndunarfærum. 

 Lág dánartíðni. 

 Sum dýr ná sér eftir nokkra daga, 

eftir viku fer hjörðinni að mestu að 

batna, en mun lengri tíma tekur 

mjólkurframleiðsluna að komast 

upp aftur.  

 

Hver veikist: Það eru helst kálfar og 

ungneyti sem veikjast, en einnig fullorðnar 

kýr sem ekki hafa smitast áður.  

 

Dreifing smits:  

 Dreifist hratt innan hjarðarinnar – 

öll dýr í hjörðinni geta veikst. 

 Til umhugsunar! 

Í 156 tilfellum mældist líftala yfir 400 
þús á árinu 2013.  Í n 

 

 Til umhugsunar! 

Þéttleiki gripa í stíum þarf að vera hæfilegur.  Ef 
pláss er fullnýtt þarf að passa vel upp á að losa 
sig við gripi eftir því sem nýjir gripir stækka. 

o Leiðbeiningar um pláss eftir aldri og þyngd er 
hægt að finna í viðauka við reglugerð nr. 
438/2002 um aðbúnað nautgripa ! 
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 Smit dreifist auðveldlega með 

tækjum og tólum, fólki og dýrum. 

 Smit getur leynst í heilbrigðu dýri í 

langan tíma og smitað út frá sér 

(s.k. heilbrigður smitberi). 

 

Meðhöndlun:  Engin lyf virka beint en 

reynt er að milda einkennin. Mikilvægt er 

að láta veik dýr hafa gott aðgengi að 

hreinu vatni, góðu fóðri og salti. Góð 

umhirða veikra dýra stuðlar að því að 

fylgisýkingar komi síður upp. Illa höldnum 

dýrum má gefa vökva í æð til að laga 

uppþornun. 

 

 

Fyrirbyggjandi aðgerðir:  

 Smitvarnir á bænum:  

o Bóndinn ber sjálfur ábyrgð á sínum 

smitvörnun. 

o Fata- og skóskipti fyrir aðkomendur 

s.s. gesti, dýralækna, frjótækna, 

viðgerðar- og viðhaldsmenn, 

ráðunauta, tankbílstjóra, nágranna, 

skólakrakkar o.fl. 

o Ílát með sótthreinsi við innganga 

að fjósi/dýrarými. 

o Skipta um sótthreinsilög reglulega. 

o Þrífa og sótthreinsa tól og tæki sem 

fara milli bæja (t.d. 

klaufskurðarbás, mælitæki og 

verkfæri viðgerðarmanna). 

o Stoppa alla umgengni eins og hægt 

er í a.m.k. 3 vikur eftir að seinustu 

einkenni hafa komið fram.  

o Forðast að láta sláturbílstjóra koma 

inn í dýrarými til að sækja 

sláturgripi, afhenda þau úr sér rými 

sem hægt er að þrífa og 

sótthreinsa á eftir. 

 Lifandi dýr: 

o Ekki kaupa lifandi dýr (kálfa, kvígur 

o.fl.) frá bæjum þar sem grunur er 

um smit. 

o Fá heilbrigðisvottorð frá dýralækni 

við kaup á lifandi dýrum. 

o Ef veiruskita hefur komið upp á bæ, 

er ráðlagt að stoppa alla sölu á 

lifandi dýrum í a.m.k. 3 vikur.  

o Koma í veg fyrir að dýr með 

einkenni komist í snertingu við dýr 

frá öðrum búum. 

 

Fjárhagur: 

 Mikil lækkun í mjólkurnyt – allt að 

30% í sex mánuði að meðaltali. 

 Lakari mjólkurgæði. 

 Lakari frjósemi. 

 Lakari vöxtur kálfa. 

 Lakari dýravelferð. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að hægt er 

með góðum smitvörnum að halda kúabúi 

lausu við veiruskitu þó svo að bú mjög 

nálægt séu smituð.▄ 


