❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln tar denna gång upp en för Sverige ovanlig
typ av salmonella som upptäckts i Skåne. Bluetongue
fortsätter att sprida sig, restriktionsområdena involverar nu även delar av
Danmark. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är i det
här numret sammanställd av Kristina Karlsson, SVA och Jessica Dahlberg,
Jordbruksverket.

En ovanlig typ av Salmonella (S reading) har
upptäckts i en mjölkkobesättning och två grisbesättningar tillhörande samma ägare, samt
hos en närliggande ankbesättning.
Mjölkkorna i nötbesättningen har haft uttalade kliniska symtom med diarréer, sepsis och
ett tiotal döda djur. Misstanke om underliggande infektion med coronavirus finns, vilket
kan ha bidragit till det häftiga sjukdomsförloppet.
S reading har också isolerats från ett parti
svensk köttfärs, samt från sex insjuknade personer. Undersökning av bakteriestammarna
indikerar att det handlar om en gemensam
smittkälla. Den ursprungliga smittkällan har
inte kunnat spåras och inte heller har smittan i
köttfärsen kunnat spåras till den redan känt
smittade besättningen. Myndigheterna genomför nu spårningsarbete och provtagning av
ytterligare besättningar kan komma att bli
aktuell.
BLUETONGUE FORTSÄTTER SPRIDA
SIG I ERUOPA

Bluetongue fortsätter att sprida sig i Europa
och situationen är mycket bekymmersam i
drabbade länder. Många djur drabbas av svåra
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SALMONELLA READING I SKÅNE

En ovanlig typ av Salmonella (S reading) har upptäckts i en mjölkkobesättning
och två grisbesättningar tillhörande samma ägare, samt hos en närliggande
ankbesättning.

kliniska symtom och dödligheten är hög, framför allt hos får.
Restriktionsområdena justeras allt eftersom
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infektionen sprider sig och involverar nu även
delar av Danmark, Österrike, Tjeckien och
Schweiz. Bluetonguevirus har dock ännu inte
påvisats i dessa länder.
Viruspositiva nötkreatur har påvisats i södra
delen av Storbritannien och utredning pågår
för att klargöra om viruscirkulation förekommer i området.
Sjukdomen lyder under den svenska epizootilagen. Exempel på kliniska symtom är
feber, svullnader i huvud, läppar och tunga,
salivering, näsflöde och blödningar i slemhinnor. Det är viktigt att veterinärer är vaksamma

❘ ❙ ❚ noterat
SLU får centrum för djurskydd
❘❙❚ SLU får i budgetpropositionen i uppdrag att inrätta ett nationellt centrum för
djurskyddsforskning, och fem miljoner
kronor öronmärkta för djurskyddsforskning.

vid kontakt med får-, get- och nötbesättningar
och anmäler eventuella misstankar om bluetongue. ■
■ ■ 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.

– Vi ser positivt på att regeringen har
identifierat SLU som huvudman för ett
nytt centrum för forskning och utbildning
kring djurskydd, säger Arvid Uggla, dekanus vid fakulteten för veterinärmedicin
och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
– Det finns ett stort behov av forskning
och kunskapsuppbyggnad för att kunna
ge vetenskapliga underlag för ställningstaganden kring vår användning av djur
för rekreation, livsmedelsproduktion och

forskning. Ett nytt djurskyddscentrum vid
SLU kommer att kunna koppla ihop de
kompetenser som finns inom området,
inte bara vid SLU utan också i övriga
universitetsvärlden och industrin. Den
här satsningen kommer på ett bra sätt
att kunna komplettera Jordbruksverket
som har det övergripande ansvaret för
djurskyddet i landet, säger Arvid Uggla.
Hur detta centrum ska organiseras rent
praktiskt kommer nu fakulteten att se
över. ■
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I år i nya lokaler

Atrium Konferens är beläget ca 200 m från Uppsala
Centralstation.

Atrium Konferens
Dragarbrunnsgatan 46, Uppsala

Vägbeskrivning från Stockholm (E4:an söderifrån)
Åk in mot centrum, vid centralstationen sväng vänster.
Sväng nästa höger.
Sen är du framme om ca 200 m.
Vägbeskrivning från Enköping/Västerås (väg 55)
Åk in mot centrum, vid centralstationen sväng höger.
Sväng nästa höger.
Sen är du framme om ca 200 m.
Vägbeskrivning från Gävle (E4:an norrifrån)
Åk in mot centrum, vid centralstationen sväng höger.
Sväng nästa höger.
Sen är du framme om ca 200 m.
För mer information om Veterinärkongressen,
se veterinärförbundets hemsida www.svf.se eller
ring kansliet 08-545 558 20.
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