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❘❙❚ månadens epiztel

Denna gång redogör Epizteln bland annat för svinpesten i Rumänien, bristfälliga kunskaper om EHEC
samt om hjortar i södra Sverige som kan vara insmugglade. Epizteln är ett
samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av Jens Norberg, SVA och Jessica Johansson, Jordbruksverket.

SVINPEST I RUMÄNIEN

Under året har flera utbrott av klassisk svinpest
rapporterats från Rumänien, totalt i 29 olika
områden. Alla utbrott har varit i mindre gårdar
och antal sjuka, döda eller destruerade djur har
per gång varit under 100. Det finns mycket
svinpest i Rumänien, framför allt i små besättningar. Under 2005 skedde 1 508 utbrott, de
flesta i omfattningen en till tio grisar. Svinpest
är dessutom spritt bland vildsvinen. Rumänien
har presenterat en vaccinationsplan för att
komma tillrätta med problemet.

Kunskaperna om epidemiologin kring EHECbakterierna är bristfälliga. Det finns många
obesvarade frågor om varifrån dessa kommer,
och varför de finns eller inte finns på just den
ena eller andra gården. Sveriges regering har
därför givit flera centrala myndigheter på
området i uppdrag att kartlägga EHEC-bakterierna. Syftet med uppdraget är dels att ta reda
på hur bakterierna når och drabbar människor
och dels i vilken grad bakterierna finns hos våra
husdjur och i livsmedel. De myndigheter som
fått uppdraget är Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SVA. Myndigheterna ska samråda
med Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och
Naturvårdsverket.
NOR 98

I början av juni konstaterades årets första fall av
NOR 98 hos ett får i en liten besättning i södra
Sverige. Besättningen spärrades och en utredning är påbörjad.
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EHEC SKA KARTLÄGGAS

RABIESMISSTANKE PÅ EKORRE

En ekorre med neurologiska symtom skickades
in för rabiesundersökning i slutet av maj, eftersom djuret varit i närkontakt med människor.
Undersökningssvaren utföll negativt.

F IGUR 1. En grupp dovhjortar har släppts ut i ett
område i södra Sverige. Det
går inte att utesluta att de
har smugglats in från något
annat land.

UTSLÄPPTA HJORTAR

En grupp dovhjortar har släppts ut i ett område
i södra Sverige (Figur 1). Det går inte att ute-
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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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sluta att de har smugglats in från något annat
land. Ett av djuren blev påkört och skickades
därför till SVA för obduktion. Inga tecken på
smittsam sjukdom sågs vid obduktionen, men
odling avseende tuberkulos pågår. En utredning pågår också för att ta reda på vem som är
jakträttsinnehavare och markägare, samt vad som
ska hända med de övriga hjortarna i området.
TUBERKULOSMISSTANKE HOS KATT

En katt som ursprungligen importerats från
Ryssland och behandlats på djursjukhus för
luftvägsproblem inkom till SVA i mitten av
maj med misstanke om tuberkulos. Obduktionen visade dock på en kronisk eosinofil
bronkit med parasitär eller allergisk genes. Inga
mykobakterier kunde påvisas.

ND/AI-MISSTANKAR

Misstanke om ND/AI (newcastlesjuka/aviär
influensa) uppstod i början av maj i en mindre
hobbyhönsbesättning i Mellansverige. Djuren
hade diarré, nedsatt äggproduktion och skaldefekter på äggen. Någon höna uppvisade
också luftvägssymtom. Efter obduktion och
virologisk och serologisk undersökning av fem
avlivade djur kunde misstankarna avfärdas.
Någon dag senare väcktes misstanke om
ND/AI i en annan hobbybesättning där symtomen främst tydde på ILT (infektiös laryngotrakeit), men vid obduktion sågs även en nonpurulent encefalit. Misstanken avskrevs efter
virologisk undersökning av organprover, samt
klinisk förbättring hos kvarvarande djur i
besättningen. ■

Cattle Consultancy Days 2006
Annual Conference for Bovine Veterinary Practitioners and Production Consultants
Best Western Hotel Nyborg Strand, Nyborg, Denmark, August 30-31, 2006
Cattle Consultancy Days is a unique annual event, bringing
together Bovine Veterinary Practitioners and Production
Consultants
The CCDays 2006 will provide you with an opportunity to
learn how to manage issues concerning food safety in a
global perspective, key advisory methods, mastitis, animal
welfare and ethics in dairy herds, efﬁcient control of paratuberculosis and metabolic and digestive disorders.
In addition the programme contains different workshops
which will provide the opportunity to exchange knowledge
and best practices on actual and relevant
issues.
The preliminary programme for Cattle
Consultancy Days 2006 is available on
the conference website:
www.ccdays.com

Conference registration fee DKK. 2800 + 25% VAT
The fee includes conference bag, access to all sessions,
conference abstracts, access to the exhibition area, coffee
and tea during breaks and lunch (31. august, 2006).
Register from the website or send a request for a
registration form by e-mail to kursus@ddd.dk.
Cattle Consultancy Days is organised by: The Danish
Boological Society (BS), Danish Cattle Federation (DCF),
Danish Institute for Food and Veterinary Research (DFVF),
Danish Institute of Agricultural Science (DIAS), Danish
Bovine Practitioners’ Association (DKF), Danish Veterinary
Association (DDD) and The Royal Veterinary and Agricultural University (KVL).
Major sponsor for Cattle
Consultancy Days 2006 is:

For further information please visit our website: www.ccdays.com or contact the conference secretariat:

Cattle Consultancy Days
c/o DDD-Kursus, Emdrupvej 28A, DK-2100 København Ø
Phone: +45 38710888, Fax: +45 38710322, E-mail: kursus@ddd.dk
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