❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln handlar denna gång om salmonellasmitta
efter kontaminering av foder, sjukdomsläget för fågelinfluensan samt rabiesmisstankar. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och
Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av Helena Ohlsson, SVA.

I december 2005 påvisades salmonellasmitta
hos Lantmännens foderfabrik i Skåne. Misstänkt kontaminerat foder hade levererats till
ca 200 svinproducenter i södra Sverige. I syfte
att undersöka smittans omfattning togs prov
från djur och foderanläggningar på 45 gårdar.
Denna inledande provtagning ledde till att
sammanlagt 13 gårdar spärrades. Av dessa 13
påvisades salmonella hos djuren i fyra fall. På
övriga nio gårdar påvisades salmonella enbart i
fodersystemet.
De salmonellatyper som hittats på gårdarna
är Salmonella livingstone, S agona, S infantis
samt i ett fall S typhimurium. Samtliga salmonellor har kunnat knytas till foderfabriken.
Som ett resultat av de inledande undersökningarna har ytterligare ett 90-tal gårdar
undersökts med provtagning i foderanläggningar och i gödselkulvertar. Huvuddelen av
gårdarna ligger i Skåne, och arbetet leds av
länsstyrelsen från en provtagningscentral som
upprättats för ändamålet. Från denna central
utgår ett tiotal distriktsveterinärer som inkallats från södra Sverige. Provresultaten väntades
under vecka 7.
BESVÄRLIGT SJUKDOMSLÄGE FÖR
FÅGELINFLUENSA

Det internationella sjukdomsläget för fågelinfluensa är mycket besvärligt. Fågelinfluensa
av subtyp H5N1 fortsätter att sprida sig och
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SALMONELLASMITTA EFTER KONTAMINERING AV FODER

En fladdermus hade bitit
en privatperson i Sverige,
men inget rabiesvirus
påvisades och misstanken
avfärdades.

utbrott pågick i mitten av februari samtidigt i
tre världsdelar efter att Nigeria drabbats av
sjukdomen. Det är första gången som viruset
påvisats i Afrika. Nigeria tillsammans med
WHO och FAO står nu inför en mycket tuff
uppgift att bekämpa smittan.
I Europa hade den 14 februari Grekland,
Italien, Bulgarien och Slovenien rapporterat
om fall av H5N1 hos vilda fåglar, främst svanar.
I de drabbade områdena har skydds- och övervakningszoner upprättats för att förhindra
vidare smittspridning. Även Azerbadjan har
rapporterat om utbrott av fågelinfluensa bland
vilda fåglar. Sedan tidigare pågår bekämpningsarbete i Turkiet, Rumänien, Ukraina, Irak,
Kina och Indonesien, varifrån det fortfarande
rapporteras om nya utbrott. Sedan nyår har
Ryssland, Vietnam och Thailand inte rapporterat om några nya utbrott, vilket är positivt.
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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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RABIESMISSTANKAR

En fladdermus skickades in till SVA för rabiesundersökning i början av februari. Djuret hade
bitit en privatperson, som inte vaccinerades i
avvaktan på analyssvar. Inget rabiesvirus påvisades och misstanken avfärdades.
Ytterligare en rabiesmisstanke uppstod en

vecka senare, denna gång hos en legalt införd
hund från Grekland. Djuret avlivades på grund
av akut uppträdande CNS-symtom, med bakdelssvaghet, krampanfall, dilaterade pupiller
och salivering. Undersökning på SVA avseende
rabies var negativt. Analys avseende AD (pseudorabies) var inte klar vid pressläggningen. ■

VETERINÄRMÄSTERSKAP I GOLF
3–4 aug 2006, Grönhögens GK, Öland
Välkomna till Veterinärmästerskapen i golf den 3:e till 4:e augusti 2006 på Grönhögens GK, Öland.
Alla är välkomna, naturligtvis även familjemedlemmar och sponsorer.
Torsdag 3/8
12.00 Gemensam lunch, inkvartering.
13.00 Kanonstart för inspelningstävling i lag, pb,
vilken även utgör första 18 hål i veterinärmästerskapen, slaggolf.

Fredag 4/8
Veterinärmästerskapens andra 18 hål, slaggolf och
pb, för veterinärer och sponsorer.
Pb för familjemedlemmar.
Gemensam middag och prisutdelning på kvällen.

Anmälan sker genom insättning av 100:–/pers (200:–/familj) till Agneta Weidman, bg 360-1200 senast
11/6. Ange namn, mailadress, golf-ID. Boende i dubbelrum och stugor fördelas av arrangörerna. OBS
begränsat antal platser!
Agneta.Weidman@vrigstad.nu, tel 0382-300 25, 070-673 00 28
PerGermundsson67@yahoo.se, tel 0701-70 08 88
C.Lonnberg@swipnet.se, tel 0155-378 36, 070-640 66 15
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