❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln handlar dels om rabies i Europa hos illegalt
införda hundar, dels om bluetongue. Epizteln är ett
samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av Kristina Karlsson, SVA och Jessica Dahlberg, Jordbruksverket.

I höstas uppmärksammade vi två fall av rabies
i Europa hos illegalt införda hundar, ett fall i
Finland och ett fall i Belgien, där hundarna
kom från Indien respektive Marocko. Under
våren har ytterligare tre fall av rabies rapporterats hos hundar som importerats illegalt eller
som varit i kontakt med illegalt importerade
hundar. Vi tar därför upp ämnet på nytt, för att
uppmärksamma alla på riskerna med illegalt
införda djur.
Det första fallet rör Frankrike då man den
26 februari konfirmerade diagnosen rabies hos
en nio månader gammal tik som aldrig varit
utanför Frankrikes gränser. Ägarna hade avlivat
en andra hund i slutet av januari efter en kort
tids sjukdom. Det visade sig att denna andra
hund i sin tur hade varit i kontakt med en illegalt införd hund från Marocko som blivit sjuk
och dött med symtom som påminde om rabies
– dock utan att obduceras. Franska myndigheter
genomförde en omfattande smittspårning för
att spåra alla djur och människor som kan ha
varit i kontakt med de tre hundarna då de var
smittförande, dvs upp till 14 dagar före deras
respektive symtomdebut.
Det andra fallet påvisades i en karantän i
England. Hunden, som härstammade från Sri
Lanka, blev legalt införd via en organisation för
hundadoptioner. Hunden dog i karantänen.
För att hindra smittspridning avlivades fyra
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RABIES I EUROPA HOS ILLEGALT
INFÖRDA HUNDAR

Det är viktigt att hundar från utlandet vaccineras mot rabies. I Europa har ytterligare tre rabiesfall rapporterats hos hundar som importerats illegalt eller som
varit i kontakt med illegalt införda hundar.

andra hundar i karantänen som varit i direktkontakt med den smittade hunden.
För det tredje fallet började historien i mars
i Gambia då en belgisk kvinna tog sig an en
skadad valp. Valpen opererades, rabiesvaccinerades och ID-märktes. Kvinnan flög till Bryssel
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■ ■ Telefonnumret till
SVAs epizootologjour är
018-67 40 01.
■ ■ Detta nummer
kan enbart användas då
SVAs växel är stängd,
dvs utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veterinärer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.

med hunden sederad i en hundbur i kabinen.
Införseln var illegal. Efter en vecka tog hon den
med till Frankrike där den började visa symtom på sjukdom och dog efter fem dagar.
Diagnosen rabies fastställdes. 19 människor
spårades upp på grund av sina kontakter med
hunden, och genomgår nu postexpositionsprofylax mot rabies.
Vi kan inte nog uppmana alla veterinärer att
vara uppmärksamma på och anmäla misstänkt
insmugglade djur så att myndigheterna kan
vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra
eventuell smittspridning och behandla exponerade människor.
Fakta införselregler och smuggling

– Sverige har krav på karantänsvistelse för djur
från flertalet länder utanför EU.
– I Sverige avlivas vanligen de djur som påträffas illegalt införda inne i Sverige och som
kommer från länder med hög rabiesrisk.
Stoppas djuren istället vid gränsen kan de föras
tillbaka till ursprungslandet.
– Regelverket är just nu föremål för revidering.
Sannolikt kommer samma regler dock att gälla
till den 30 juni 2010. Mera information om
detta publiceras löpande på www.sjv.se.
FORTSATT BEKÄMPNING MOT
BLUETONGUE

Nya utbrott av bluetongue förväntas i nordvästra Europa, då svidknotten åter blivit aktiva.
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Även i Sverige har svidknottaktiviteten börjat.
Virusets spridning inom EU 2007 var omfattande. För att förhindra sjukdom och vidare
smittspridning i år har en omfattande vaccinering påbörjats i flera länder. Vaccinet har nu
börjat distribueras av flera tillverkare.
Den av medlemsländerna gemensamt förberedda vaccinationskampanjen involverar de
flesta smittade länderna. EU bidrar till finansieringen av vaccinationerna. Jordbruksverket
har lämnat in en vaccinationsplan för Sverige
vid händelse av att smittläget blir sådant att
vaccinering måste ske. Jordbruksverket arbetar
nu med att ta fram en handlingsplan för
genomförande av en eventuell vaccinering av
nötkreatur, får och getter. Under de kommande
månaderna kommer det att visa sig om vaccinationskampanjen i de smittade områdena har
kunnat utföras i tid för att stoppa utbrott och
smittspridning av bluetongue.
För att förhindra ytterligare smittspridning
har dessutom två ändringar i lagstiftningen
gjorts. Den första specificerar nya villkor för
flytt av dräktiga djur som syftar till att minska
risken för spridning på grund av transplacental
överföring av viruset. Den andra ändringen
innebär att medlemsländerna kan ansöka om
att få stoppa import av ovaccinerade idisslare
äldre än tre månader från smittade områden.
Denna ändring gäller under 2008 och Jordbruksverket har redan fått en sådan ansökan
beviljad. ■

SVENSK VETERINÄRTIDNING

