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❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln tar denna gång bland annat upp ett stort salmonellautbrott i Falköpingstrakten, nya fall av Nor 98
och svinpestmisstankar i Östergötland. Epizteln är ett samarbete mellan SVA
och Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av Jens Norberg,
SVA och Jessica Dahlberg, Jordbruksverket.

SALMONELLA I FALKÖPING

NYA FALL AV NOR 98

Två nya fall av TSE-sjukdom hos får har upptäckts i prover uttagna i den rutinmässiga övervakningen vid slakterier och destruktionsanläggningar. Konfirmerande tester har visat att
det rör sig om TSE-sjukdomen Nor 98.
Besättningarna som är belägna på Öland och i
Värmland, är spärrade i avvaktan på förändringar i lagstiftningen.
SVINPESTMISSTANKAR

På en suggpoolssatellit i Östergötland med
ökad dödlighet bland fyra till tolv veckor gamla
grisar, konstaterade en veterinär förekomst av
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FOTO: BENGT EKBERG, SVA.

Ett stort utbrott av salmonella har drabbat en
lantbrukare i Falköpingstrakten. Det rör sig
om fyra besättningar som drivs av ett och
samma företag, två stora besättningar med
mjölkkor och två med köttdjur. Högt infektionstryck med Salmonella agona har påvisats i
samtliga dessa besättningar. Salmonella har även
påvisats i prover tagna på gårdens foderanläggning, men inte i de levererande foderfabrikerna,
varför man inte har kunnat fastställa om det
rör sig om en fodersmitta eller kontaminering
av fodret på gårdsnivå. Samtliga besättningar är
spärrade och saneringsarbetet är påbörjat.

CNS-symtom samt hög feber hos ett antal
djur. Vid obduktion av djur på gården sågs
multipla blödningar i hela kroppen inklusive
epiglottis. Då djurägaren haft besök från
Ungern samt fått och dessutom ätit av charkuterivaror därifrån, kunde inte klassisk svinpest
uteslutas. Djuren hade dock inte utfodrats med
dessa charkuterivaror.
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Ett stort utbrott av salmonella hos nöt har drabbat
en lantbrukare i Falköpingstrakten. Bilden är inte från
den aktuella besättningen.
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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.

FOTO: BENGT EKBERG, SVA.

På en suggpoolssatellit i
Östergötland med ökad
dödlighet bland smågrisar
misstänktes klassisk svinpest.
Efter obduktion och virusodling kunde misstankarna
uteslutas. Bilden är inte från
den aktuella besättningen.

Fem djur avlivades och transporterades med
bil till SVA. Där obducerades och testades de
med avseende på förekomst av svinpestvirus
med hjälp av PCR samt virusodling. Sektionsdiagnosen visade på fibrinopurulent polyartrit
och vid midnatt avslutades PCR-undersökningen utan att svinpestvirus kunnat påvisas.
Tre dagar senare kunde misstanken slutligt uteslutas då även virusodlingen utföll med negativt resultat.
ND/AI-MISSTANKAR

Det senaste utbrottet av Newcastlesjuka (ND)
i Östergötland förlöpte med relativt ospecifik
klinisk bild. I början av året rapporterade en
avelsanläggning på Gotland en plötsligt halverad äggproduktion sedan fyra dagar. Trots
avsaknad av övriga kliniska symtom beslutades

❘ ❙ ❚ noterat
Chihuahuaboom i Sverige
❘❙❚❘ För tredje året i rad registrerade
Svenska Kennelklubben över 60 000 nya
hundar i sina register. Under de senaste
20 åren har det utöver dessa tre år bara
en gång tidigare registrerats över 60 000
valpar. Det höga antalet registreringar
visar enligt SKK att det stora hundintresset håller i sig. En av de större ökningarna
står dvärghundsrasen chihuahua för, som
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att undersöka för ND/aviär influensa (AI).
Efter avslutad analys kunde bägge dessa misstankar elimineras.
SALMONELLA HOS FJÄDERFÄ

I slutet av året påvisades salmonella i sex besättningar med fjäderfän. In på det nya året konstaterades att ytterligare tre besättningar blivit
smittade. Den gemensamma källan för sju av
besättningarna visade sig vara en så kallad
grand parentsflock, som levererat kläckägg.
Oberoende av de andra smittade besättningarna
har salmonella även påvisats i en värphönsflock. De drabbade besättningarna finns i
Skånes, Hallands, Västra Götalands samt
Kalmar län. I samtliga fall har fjäderfäna avlivats och skickats för destruktion. Sanering av
anläggningarna pågår. ■

under 2006 klättrade upp på Svenska
Kennelklubbens 20-i-topplista. Från att
föregående år ha befunnit sig på plats 27
(långhårig chihuahua) respektive plats 38
(korthårig chihuahua) ligger den numera
på plats 19 respektive 20. Hade inte rasen
varit delad i två hårlag hade den med sina
1 399 nyregistreringar hamnat på en klar
sjätte plats.
På 20-i-topplistan för 2006 ser täten
i stort sett likadan ut som föregående år.
Schäfern kvarstår som nummer ett tätt
följd av labrador retriever och golden
retriever. Cocker spaniel har passerat
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rottweiler och cavalier king charles spaniel
har gått förbi flatcoated retriever. Chinese
crested dog har klättrat upp från en tidigare 14:e plats till 10:e plats.
Grupp 9 (sällskapshundar) är den rasgrupp som har ökat mest med närmare
sju procent följt av grupp 3 (terrier).
Grupp 7 (stående fågelhundar) har minskat mest med 6,5 procent tillsammans
med grupp 4 (taxar) som minskat med
5,8 procent.
Källa: pressmeddelande från SKK den
10 januari 2007. ■
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