❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln tar upp nya utbrott av bluetongue i nordvästra
Europa och de första resultaten av den svidknottsinventering som pågår i södra Sverige. Vi berättar även om det senaste utbrottet
av aggressiv fågelinfluensa i Tyskland. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och
Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av Kristina Karlsson, SVA
och Jessica Dahlberg, Jordbruksverket.
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Bluetongue, en virussjukdom som drabbar
idisslare, har kommit tillbaka med förnyad
kraft. Nya utbrott sker i det område i nordvästra
Europa där sjukdomen först konstaterades vid
samma tid förra året. Bluetongue smittar
genom svidknott och under hösten 2006
spreds viruset över ett stort område som nu
inkluderar hela Holland, Belgien och Luxemburg samt delar av Frankrike och Tyskland.
Det finns 24 kända serotyper av bluetonguevirus
och det är serotyp 8 (BTV-8) som drabbat
norra Europa. Varianter av BTV-8 har tidigare
påvisats i Afrika men det är okänt hur BTV-8serotypen introducerats till Europa. För att försöka begränsa smittspridningen har drabbade
länder implementerat kraftiga åtgärder såsom
upprättande av restriktionszoner och transportrestriktioner. Det är dock mycket svårt att
förhindra att svidknotten själva sprider smittan
vidare. Utvecklingen är oroande och det återstår att se om viruset kommer att sprida sig
vidare genom Europa i höst.
De första resultaten av den svidknottsinventering som pågår i södra Sverige visar att de
arter av svidknott som identifierats som smittspridare i Europa också finns i Sverige. Det är

AGRI-FOOD CANADA.

NYA UTBROTT AV BLUETONGUE
I NORDVÄSTRA EUROPA

Det är viktigt att veterinärer anmäler eventuella misstankar om bluetongue hos
får-, get- och nötbesättningar. De arter av svidknott (infälld bild) som identifierats
som smittspridare i Europa har också påträffats i Sverige.

sannolikt att dessa arter skulle kunna fungera
som kompetenta smittspridare även under
svenska förhållanden om bluetonguevirus
introduceras. Sjukdomen lyder under den
svenska epizootilagen. Det är viktigt att veteriN U M M E R 12

•

2007

➤
31

närer är vaksamma vid kontakt med får-, get- och nötbesättningar och anmäler eventuella misstankar om
bluetongue.

➤

AGGRESSIV FÅGELINFLUENSA I TYSKLAND

■ ■ 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 27 augusti konstaterades att en ankfarm nära
Erlangen i Bayern, norr om München, var smittad
med aggressiv fågelinfluensa H5N1. Besättningens
170 000 ankor avlivades och skydds-, övervakningsoch buffertzoner upprättades i enlighet med AI-direktivet. Misstanke finns att kontaminerad halm är smittkällan.
Sedan i slutet av juni har H5N1 påvisats hos 328
vilda fåglar, främst doppingar, i Tyskland. Fynden har
gjorts i östra och södra Tyskland. I juli påvisades även
viruset hos en tamgås i en liten hobbybesättning
bestående av fem gäss och fem ankor. Inom det då
upprättade skyddsområdet (3 km) avlivades djuren i
samtliga fjäderfäbesättningar (1 172 djur). Tidigare i
sommar påvisades H5N1 i sammanlagt fyra fjäderfäanläggningar i Tjeckien. Enstaka fynd av H5N1 har
även gjorts hos vilda fåglar i Frankrike och Tjeckien
och Ungern i sommar.
Under höstens fågelflyttningar väntas inga vilda
fåglar flytta från de aktuella områdena till Sverige. ■
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Djurskyddet Kronoberg utlyser
2007 års djurskyddsstipendium
till Tycho Carlssons minne,
på upp till 50.000 kronor
Information om kriterier för utdelande av stipendier och om tidigare
stipendiater finns på www.djurskyddetkronoberg.se.
Ansökan skall vara Djurskyddet Kronoberg tillhanda senast den
20 oktober 2007.
Frågor kring stipendiet m m ställs till Lena Skansvik 0470-771529.
Ansökan skickas till:
Djurskyddet Kronoberg c/o Lena Skansvik,
Usteryd Persgård 9, 360 32 Gemla eller
stipendium@djurskyddetkronoberg.se
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