SvT nr 16 Final

05-12-09

13.25

Sida 29

❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln handlar denna gång om fortsatt epiteamutbildning, salmonellaläget, paratuberkulossituationen, newcastlesjukan i Östergötland och misstanke om IPV. Epizteln är ett
samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av Anna-Karin Ahlberg SVA och Carin Israelsson, Jordbruksverket.

FORTSATT EPITEAM-UTBILDNING

Den utbildning i epiteam-verksamhet som
Jordbruksverket i januari 2005 inledde med en
grundkurs, har nu följts av en påbyggnadskurs.
Under mitten av december hölls först en grundutbildning för dem som inte var med i januari,
direkt följd av en påbyggnad. Syftet med
utbildningen är att öka antalet veterinärer som
kan arbeta med praktisk bekämpning, arbetsledning och administration åt Jordbrukverket i
samband med större utbrott av epizootier eller
zoonoser. I vanliga fall arbetar veterinären på
sitt ordinarie jobb, men kan vid ett utbrott
enligt överenskommelse mellan den ordinarie
arbetsgivaren och Jordbruksverket tillfälligt
anställas av Jordbruksverket. Intresset för
utbildningarna har hittills varit stort.
SALMONELLALÄGET

De två stora KRAV-gårdar som tidigare drabbades av en multiresistent form av Salmonella
typhimurium DT104 är nu friförklarade.
Arbetet har varken varit lätt för djurägarna,
saneringspersonalen eller den utredande veterinären. Det blev inte heller billigt, men resultatet är två gårdar som nu kan satsa på framtiden.
Salmonellasmittan på Alnarp tycks däremot ha
fått ett ordentligt fotfäste i besättningen och
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spärren förväntas kvarstå till framemot våren.
Salmonellaläget i övrigt är ungefär på den
årsnivå som det brukar vara – dvs väldigt få fall
hos nötkreatur och så gott som inga hos svin.
Den låga prevalensen har invaggat många lantbrukare i tron att ”det inte drabbar mig”.
Man avstår från att ansluta sig till de frivilliga
salmonellaprogrammen utan att tänka på att
en salmonellautredning innebär långvarig
spärrtid och restriktioner avseende slakt och
livdjursförsäljning, med stora ekonomiska
påfrestningar som följd.
PARATUBERKULOSSITUATIONEN HAR
LJUSNAT

Den tjur som befunnits smittad av paratuberkulos har troligen varit smittförande endast
under en kortare tid. Av alla kontaktgårdar
med nötkreatur och får har smittan endast
påvisats på en gård, vilken nu har sanerats och
friförklarats.
Av de 14 tidigare spärrade gårdarna var vid
pressläggning endast tre fortfarande under
spärr. Av dessa hade misstanke ännu inte kunnat avfärdas på två gårdar på grund av att alla
laboratorieundersökningar inte avslutats. På
den tredje gården, ursprungsgården, pågick
fortfarande det sista saneringsarbetet. Där åter-
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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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Paratuberkulossituationen i landet har ljusnat. Av de 14 tidigare spärrade gårdarna
var vid pressläggning endast tre fortfarande under spärr. Arkivbild.

står sedan en stilleståndstid som för byggnaderna
är sex månader och för betena två till tre år, den
längre tiden för fuktigare marker.

produktionsuppehållet. Sommaren 2004 var
stallarna tomma ca 16 veckor men nu har
uppehållet troligen kunnat begränsas till ca tio
veckor.
På den andra gården, där problemen upptäcktes den 21 november, finns ca 40 000 höns,
varav en avdelning med ca 21 000 burhöns
och tre med golvhöns. Bland annat burarna
gör saneringen svårare jämfört med den första
gården, vilket medför ett längre produktionsstopp.
Gången vid sanering är enligt EUs bekämpningsdirektiv för newcastlesjuka: 1. preliminär
desinficering, 2. första tvätt, 3. desinficering,
4. en vecka tomt, 5. andra tvätt, 6. andra desinficering, 7. veterinärbesiktning av saneringen,
8. tre veckor tomt. Därefter får nya djur sättas
in i stallarna.
Möjliga smittvägar skulle i de två aktuella
fallen kunna vara flyttfåglar eller stationära
vilda fåglar, t ex om kråkor stadigvararande
finns i närheten av stallarna. Även Bråviken
med dess rika fågelliv skulle kunna utgöra en
infektionskälla. Detta återstår dock att utreda
närmare.
IPV-MISSTANKE

NEWCASTLESJUKAN I ÖSTERGÖTLAND

Förutom den misstanke om newcastlesjuka i
Östergötland som redovisades i det föregående
numret av Epizteln (15/05), misstänks ytterligare en stor äggproducerande besättning i
området vara drabbad. Båda gårdarna tillhör de
som hade newcastlesjuka sommaren 2004. På
den av de två gårdar där misstanke om
newcastlesjuka först upptäcktes hösten 2005,
har så mycket som möjligt av inventarierna
kastats, i syfte att få en så snabb och effektiv
rengöring som möjligt och därigenom förkorta

Misstanke om IBR/IPV (BHV-1) uppstod i
mitten av november i en mjölkbesättning.
Blåsor i vulva hos ett flertal kor upptäcktes vid
insemination. Inga andra symtom sågs på djuren, vare sig lesioner i mun eller på juver, inga
flytningar, respiratoriska symtom eller feber.
Djurägaren uppgav dock att vissa kor haft svårt
att bli dräktiga och fått semineras om. Efter
undersökning på SVA omfattande både PCR
på blåsmaterial och serologi kunde misstanke
om IBR/IPV avfärdas. Utredning av andra
differentialdiagnoser pågår. ■

FÖRBUNDSKANSLIET
har stängt
23 dec
och
5 jan
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