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❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln handlar denna gång om export av renar till
Finland, newcastlesjuka och Nor98. Epizteln är ett
samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av Helena Ohlsson, SVA och Carin Israelsson, Jordbruksverket.

EXPORT AV RENAR TILL FINLAND

Under november och december 2005 ansökte
ovanligt många om att bli registrerade som
exportör för ren. Jordbruksverket beviljade ett
fyrtiotal sådana ansökningar. Antalet renar per
ansökan varierade mellan sex och tusen djur.
Eftersom registreringen som exportör är giltig
under ett år, är det svårt att veta exakt hur
många renar i taget som passerar den svenska
gränsen mot Finland. Enligt de flesta ansökningarna planerades transporten till perioden
november 2005 – januari 2006. De som angett
orsak till ansökan har skrivit att renarna ska
föras till slakt i Rovaniemi där de betalas bättre
än i Sverige. Någon har skrivit att om han inte
får bli registrerad som exportör kommer han
att gå i konkurs.
Den stora anhopningen av ren till Finland
har medfört en del arbete för chefveterinärerna
i respektive land, då djuren enligt direktiv
92/65/EEC ska åtföljas av ett intyg om att de
kommer från en officiellt tuberkulos- och brucellosfri besättning. Detta kan dock ingen officiell veterinär intyga eftersom renarna inte
lever i avgränsade besättningar där de testas så
att detta krav kan uppfyllas. Om intyg inte kan
skrivas för att en hel besättning är officiellt fri
från tuberkulos och brucellos, kan djuren testas
individuellt, vilket inte är helt enkelt att utföra.
Efter överläggningar mellan chefveterinärerna
meddelade Jord- och Skogsbruksministeriet
(MMM) i Finland den 25 november 2005
Jordbruksverket att renarna får föras till
Finland för slakt utan att ha testats individuellt
för förekomst av tuberkulos och brucellos.
Med anledning av detta kommer Sverige att
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diskutera med Norge och Finland om hur
hanteringen av renar vid försäljning ska ske i
framtiden.
NEWCASTLESJUKA I ÖSTERGÖTLAND

Newcastlesjuka (ND) har konstaterats i en
värphönsbesättning i Östergötland, sedan
Europeiska gemenskapens referenslaboratorium
i England kunde meddela att det virus som
isolerats från besättningen är starkt sjukdomsframkallande. Därför upprättade JordbruksNUMMER 1
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Den ökade exporten av
renar har medfört ändrade
regler så att djuren får
föras till Finland för slakt
utan att ha testats individuellt för förekomst av
tuberkulos och brucellos.
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verket ett övervakningsområde runt gården, i
enlighet med EUs lagstiftning. Övervakningsområdet hävdes i mellandagarna. Misstanken
om newcastlesjuka väcktes den 21 november
2005 efter att djuren visat symtom. Djuren är
avlivade och sanering av besättningen pågår.
I en mycket närbelägen värphönsbesättning
med klinisk misstanke om newcastlesjuka
kunde dock inte virus isoleras och diagnosen
newcastlesjuka aldrig bekräftas. Saneringsarbetet i den besättningen fullföljs trots detta.
BEKRÄFTAD NEWCASTLESJUKA I SKÅNE

■ ■ 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.

Den 9 december 2005 rapporterade SVA om
misstanke om newcastlesjuka i en värphönsbesättning i Skåne. Misstanken grundades på
anamnes och patologiska fynd hos fjäderfä som
skickats in för undersökning på grund av produktionsstörning.
Paramyxovirus (PMV) typ 1 påvisades
genom PCR och besättningen spärrades omedelbart. Höga antikroppstitrar påvisades, vilket
tyder på att de provtagna djuren varit smittade
minst en vecka. Samtliga 18 900 fjäderfä i
besättningen avlivades och preliminär desinfektion påbörjades den 15 december. Den
drabbade besättningen är en enhet i ett större
företag. Det drabbade företaget omfattar fyra
enheter med totalt över 200 000 värphöns, fördelade på 17 hus i fyra kommuner: Svalöv,
Eslöv, Kävlinge och Landskrona. Inom företaget fanns indirekt personkontakt mellan den
smittade enheten och en annan enhet som vid
provtagning var negativ för PMV på serologi
och PCR.
Jordbruksverket beslutade den 16 december
att införa skydds- och övervakningsområden
på tre respektive tio km runt den misstänkt
smittade besättningen. Inom övervakningsom-

rådet finns tio kommersiella fjäderfäanläggningar och ca 50 hobbybesättningar.
Efter sekvensering av viruset bekräftade SVA
den 28 december diagnosen newcastlesjuka.
Viruset från Skåne har stora likheter med viruset i Östergötland samt ett isolat från broiler i
Danmark. Övervakningen i området är fortsatt
på hög nivå och kontinuerlig kontakt hålls
med de besättningar som har haft kontakt med
den smittade besättningen, t ex genom gödselspridning eller fodertransportbilar. Hittills
finns inga tecken på att smittan spridits till
andra besättningar.

NYTT FALL AV NOR98 KONSTATERAT

Ett fall av atypisk scrapie, variant Nor98, har
konstaterats hos ett får i Östergötland. Fallet är
det första under 2005 och hittills det sjunde
totalt i Sverige. Djuret var en sju år gammal
tacka som undersöktes inom kontrollprogrammet för scrapie. Övriga får från den aktuella
besättningen har avlivats och undersökts, men
inga fler positiva djur har påvisats. ■

Ordinarie fullmäktigemöte 2006
Torsdagen den 1 juni
Tid och plats

Motioner

Det första fullmäktigemötet i SVFs nya organisation äger
rum torsdagen den 1 juni. Mötet kommer att förläggas
till Stockholm.

Enligt förbundsstadgarna skall motion, som väcks av
förening, sektion eller förbundsmedlem, ha inkommit till
förbundsstyrelsen (adress: förbundskansliet) senast sex
veckor före mötet, dvs senast torsdagen den 20 april
2006. Motion inkommen därefter tas inte upp för beslut
av fullmäktige.

Ni som är valda fullmäktigerepresentanter – Boka in
denna dag i almanackan!
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