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❘❙❚ månadens epiztel

Det här numret av Epizteln berör aviär influensa,
salmonellos i mjölkkobesättningar och rabiesmisstanke
på räv. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket, och är denna
gång sammanställd av Julia Österberg och Gunilla Hallgren, SVA och Carin
Israelsson, Jordbruksverket.

AVIÄR INFLUENSA, MÖTEN I BRYSSEL

Jordbruksverket har inrättat en särskild arbetsgrupp för bevakning av aviär influensa. I gruppen ingår veterinärer och informatörer från
djuravdelningen och informationsenheten på
Jordbruksverket. Vid behov deltar även SVA.
Bland uppgifterna ingår att följa utvecklingen,
hålla kontakt med andra berörda myndigheter
och följa upp provtagningen, liksom information till näringen, veterinärer och allmänhet.
Vid ett möte i Bryssel den 25 augusti bedömdes risken för spridning av H5N1 via flyttfåglar
som låg, och att medlemsländerna för att
minska denna risk ska intensifiera övervakningen och provtagningen, särskilt på vattenlevande fågel. Vikten av biosäkerhet, tidig
upptäckt och snabbt handlande underströks,
liksom tydlig information till allmänheten.
Strax efter detta möte gjordes ett fynd av influensavirus hos en måsfågel i Finland. Fyndet
fick stor uppmärksamhet i pressen, men visade
sig vara ett lågpatogent virus av subtyp H13,
vilket får anses som ett normalfynd på sjöfågel.
Vid ett möte i Bryssel den 6 september presenterade medlemsstaterna den ökade provtagning
på vilda fåglar som man planerar för 2005/06,
och ett gemensamt dokument sammanställdes
angående bland annat vilka fågelarter som

SVENSK VETERINÄRTIDNING

planeras provtas och tekniskt utförande vid
provtagning och analys.
FLERA FALL AV SALMONELLA I MJÖLKBESÄTTNINGAR

Inom en tid av bara två veckor har tre fall av
salmonella hos nöt rapporterats. Det rör sig i
alla tre fallen om mjölkkor. Två av besättningarna finns i Kronobergs län och en i Skåne. I
den ena av besättningarna i Kronobergs län rör
det sig om Salmonella dublin, och i de två
andra fallen om Salmonella typhimurium.
Eftersom det handlar om två olika subtyper av
salmonella i Kronoberg är det svårt att se ett
samband mellan de två Kronobergsbesättningarna, trots att det bara är en halvmil mellan
dem. I alla tre besättningarna har man haft
kliniska symtom såsom kastningar, diarré och
försämrad kalvhälsa. Smittan på de berörda
gårdarna är under utredning, vilket bland
annat innebär provtagning på samtliga djur för
att få information om smittrycket i besättningen.
Salmonella har även påträffats hos häst i
Östergötland där en obducerad fölunge visats
vara smittad. Stoet och en annan vuxen häst
som gått med fölet var dock negativa vid en
första träckprovtagning.
Salmonella lyder under Zoonoslagen
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■ ■ Telefonnumret till
SVAs epizootologjour är
018-67 40 01.
■ ■ Detta nummer
kan enbart användas då
SVAs växel är stängd,
d v s utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veterinärer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.
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(1999:658) och skall anmälas till Jordbruksverket och länsveterinär vid misstanke.
RABIESMISSTANKE PÅ RÄV

FOTO: BENGT EKBERG, SVA

En privatperson hörde av sig i slutet av augusti
då denne skjutit en räv med konstigt beteende
i Västmanland. Räven var enligt uppgift orädd
för en hund, den gnagde på en husvägg samt
var vinglig i bakkroppen. Räven kördes in till
SVA för rabiesundersökning, vilken var negativ.
Det senaste året har ett antal vilda djur
rabiesundersökts, däribland ett lodjur, en varg
och en igelkott. Ofta föranleds rabiesundersökningen av att djuret betett sig onormalt på
något sätt, t ex visat onormal aggressivitet. ■

Vitkindad gås – en flyttfågel. Risken för aviär
influensa överförd med flyttfåglar diskuteras för
närvarande i Bryssel.

