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❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln handlar denna gång om hävda övervakningsområden för newcastlesjuka, avlivning av förrymda
hjortar, salmonella i foderfabrik samt hos nöt och dödlighet bland kalkoner.
Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är i det här numret
sammanställd av Helena Ohlsson, SVA och Carin Israelsson, Jordbruksverket.

HÄVDA ÖVERVAKNINGSOMRÅDEN FÖR
NEWCASTLESJUKA

Det skyddsområde på tre km från smittad
besättning som inrättades kring en värphönsbesättning i skånska Marieholm i mitten av
december, upphävdes under trettonhelgen.
Skyddsområdet införlivades då med övervakningsområdet, i tio kilometers radie runt
besättningen. Övervakningsområdet upphävdes den 16 januari 2006. Det har inte funnits
några tecken på vidare spridning av virus.
Det övervakningsområde som lagts på
grund av bekräftad newcastlesjuka i Östergötland kunde hävas redan i mellandagarna.
Restriktionerna för de smittade besättningarna
kvarstår dock till dess att hela saneringen inklusive tomhållningstid är genomförd och godkänd.
AVLIVNING AV FÖRRYMDA HJORTAR

Sverige är i slutfasen av tuberkulosprogrammet
för hjort. I detta arbete utgör förrymda hjortar
ett problem. Jordbruksverket har nu fattat
beslut om att förrymda hjortar från ett ej friförklarat hägn i Stockholmsområdet ska avlivas.
Detta är intressant dels eftersom det är det första
fallet inom programmet där avlivning av förrymda hjortar beslutats, dels därför att hjortarna
rör sig över områden som berör flera olika
jaktlag. Beslutet om avlivning har skickats till
djurägaren men information har också gått
ut till berörda jaktlag. Avlivning av förrymda
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hjortar från ej friförklarade besättningar är viktigt från smittskyddssynpunkt eftersom djuren
kan utgöra en smittkälla för andra hägnade
hjortar, liksom för vilda hjortar. Rapporter om
hur många djur som skjutits och om besiktning och eventuell obduktion ska skickas till
länsveterinären och Jordbruksverket. Om agerandet ger ett gott resultat kommer likartade
beslut att fattas även för andra ej friförklarade
hägn runt om i landet.
SALMONELLA I FODERFABRIK

Vid Lantmännens rutinprovtagning på foderfabriken i Åhus före jul påvisades salmonella i
ett filter i anläggningen. Fyndet gjordes på en
linje för produktion av icke värmebehandlat
mjölfoder för svin. Lantmännen utreder, men
smittkällan är inte fastställd ännu. När Lantmännen gick vidare och kontrollerade ett stort
antal utlastningsprover hittades positiva prover
på salmonella i foder som gått ut till nio gårdar.
På tre av dessa gårdar har man fått enstaka
positiva foderprover och gårdarna har därför
spärrats och har eller ska saneras. Träckproverna på alla nio gårdarna var negativa. På ett
slaktsvin från en gård med negativt foder- och
träckprov påvisades salmonella i en lymfknuta
vid slakt. Även denna gård har spärrats, vilket
innebär sammanlagt fyra spärrade gårdar (23
januari 2006), däribland en suggpool och en
gyltproducent. Detta gör att risken för överbeläggning på grund av spärren är stor.
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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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utlastningsprover provtagits. När svar på denna
utvidgade provtagning kommer, bedöms behovet av ytterligare åtgärder.
SALMONELLA HOS NÖT I ESKILSTUNA

I Eskilstunatrakten har Salmonella dublin upptäckts i samband med omplaceringar av djur
efter en ladugårdsbrand. Nötkreaturen på den
drabbade gården omplacerades då till fyra
andra gårdar i närheten och dessutom till en
gård i Brålanda. I samband med smittspårningen
visade det sig att en av dessa gårdar troligen är
ett separat primärfall som i sin tur smittat
ytterligare en kontaktbesättning. Sammanlagt
sju gårdar är således smittade (23 januari
2006). Även om vissa frågetecken kvarstår,
fanns det vid pressläggning inga starka misstankar om ytterligare smittspridning. Samtliga
sju gårdar är spärrade och utredning påbörjad.
Djurägarna och näringens organisationer har
bland annat informerats vid ett möte i
Eskilstuna där också Jordbruksverket, SVA,
länsveterinär och distriktsveterinärer deltog.
DÖDLIGHET BLAND KALKONER

Avlivning av förrymda hjortar från ej friförklarade
besättningar är viktig från
smittskyddssynpunkt eftersom djuren kan utgöra en
smittkälla för andra hjortar.

I de positiva foderproverna på fabriken
hittades Salmonella livingstone, S agona och
S infantis. De tre positiva foderproverna tagna
på besättningar har typats till S livingstone,
men i den positiva lymfknutan fanns S agona.
För att få en bättre bild av läget har därefter tio
av de gårdar som fick foder med negativa
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I mitten av januari spärrades en kalkonbesättning i Mellansverige på grund av hög dödlighet. Efter vidare undersökningar på SVA,
obduktion och PCR-analyser, kunde både
newcastlesjuka och aviär influensa avfärdas
som orsak till dödligheten. Enligt uppgift hade
slaktkycklingfoder börjat användas strax innan
djuren insjuknade. Vid obduktionen sågs
muskeldegeneration. Av detta kan slutsatsen
dras att det troligen rörde sig om koccidiostatikaförgiftning. ■

SÄLLSKAPET ÄLDRE VETERINÄRER, SÄV
Årsmöte tisdag 30 maj kl. 14.00
Vikingterminalen, Stadsgården, Stockholm
Program: Årsmötesförhandlingar följda av resa (30/5–1/6) till Helsingfors
för samvaro samt kontakt, sightseeing och utflykt med finska kollegor
och fri tid ”på stàn” m.m.
Rabatterat totalt c:a-pris per pers (utsides dubbelhytt tor, 2 middagar,
2 frukostar, emkaffe, 2 timmars sightseeing): 1.550:- till 1.750:För att säkra reservationer i tid erfodras intresseanmälan snarast (ännu
ej bindande), dock senast 6 mars till K G Linderholm, Alviksvägen 133,
167 62 Bromma. Telefon: 08-80 05 00.
Egentliga årsmötet sker före fartygets avgång. Såväl icke SÄV-anslutna
som familjemedlemmar är mycket välkomna på resan!
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