
USR – Sjukdomskoder med beskrivelser: oppdatert 01.09.16 

Storfe 

 

Småfe 

 

0 : Anmerkning 
4 : Delkassasjon 
5 : Helkassasjon 
 

Kode Navn Beskrivelse 

10 Byller Alle byller og infiserte sår som skjæres bort.  

12 Leverbyller Omfatter byller lokalisert i lever 

13 Leddbetennelse Alle forandringer som fører til total eller lokal kassasjon 
pga leddforandringer 

14 Hjertesekk- og/eller 
brysthinnebetennelse 

Alle betennelsesaktige, vanligvis fibrøse forandringer i 
brysthinne (på skrott og/eller lunge) og i hjertesekk, 
inkludert avgrensede eller større områder med 
hinneforandringer uten sammenvoksninger. 

15 Lungebetennelse Alle betennelsesaktige forandringer i lungevevet, 
inkludert små spisslappfortetninger og "knuter" med 
eller uten fibrøs kapsel. 

16 Lungeorm Synlig lungeorm eller lunger med misfargede flekker og 
knuter som tilskrives lungeorm 

18 Store leverikter Ethvert funn av store leverikter eller karakteristiske 
sekundære forandringer. Disse omfatter fortykkede 
galleganger og fibrose i lever og evt. farge-
/konsistensforandringer på slaktet.   

22 Små leverikter (kraftig forekomst) Registreres kun ved høyt antall. Dvs. iktene er lett 
synlige (uten granskning) ved normal slaktehastighet.  

Kode Navn Beskrivelse 

10 Byller Alle byller og infiserte sår som skjæres bort. Ikke 
vaksinasjonsbyller (egen kode). 

11 Vaksinasjonsbyller Byller som lokaliseres på typiske/anbefalte steder for 
vaksinasjon. I nakke/bogområdet. 

13 Leddbetennelse Alle forandringer som fører til total eller lokal kassasjon 
pga leddforandringer 

14 Hjertesekk- og/eller 
brysthinnebetennelse 

Alle betennelsesaktige, vanligvis fibrøse forandringer i 
brysthinne (på skrott og/eller lunge) og i hjertesekk, 
inkludert avgrensede eller større områder med 
hinneforandringer uten sammenvoksninger. 

15 Lungebetennelse Alle betennelsesaktige forandringer i lungevevet, 
inkludert små spisslappfortetninger og "knuter" med 
eller uten fibrøs kapsel. 

16 Lungeorm  Synlig lungeorm eller lunger med misfargede flekker og 
knuter som tilskrives lungeorm. Foreløpig registrering 
ved mer enn 10 lesjoner. Endring på dette kan/vil 
komme basert på erfaringer og faglige råd. 

18 Store leverikter Ethvert funn av store leverikter eller karakteristiske 
sekundære forandringer. Disse omfatter fortykkede 
galleganger og fibrose i lever og evt. farge-
/konsistensforandringer på slaktet.   

22 Små leverikter (kraftig forekomst) Registreres kun ved høyt antall. Dvs. iktene er lett 
synlige (uten granskning) ved normal slaktehastighet. 
Småfe under 12. mnd.: ikter registreres kun dersom de 
oppdages uten snitting 


