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❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln handlar om bluetongue i Danmark och Salmonella reading i Skåne. Epizteln är ett samarbete
mellan Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Jordbruksverket och är i det
här numret sammanställd av Kristina Karlsson, SVA, och Jessica Dahlberg, Jordbruksverket.

I slutet av augusti bekräftades bluetongue hos
en nötköttsbesättning i södra Jylland. Det var i
samband med att besättningen skulle vaccineras
mot bluetongue som två av nötkreaturen visade
kliniska symtom på sjukdomen. Provsvar visade
att tre av djuren, två kor och en tvåmånaderskalv, bar på smittan. Besättningen består av cirka
100 nötkreatur och 13 får. Det konstaterade
fallet gör att det pågående vaccinationsprogrammet mot sjukdomen i Danmark kommer
att påskyndas.
Under den senaste månaden har kliniska fall
av bluetongue rapporterats från ovaccinerade
idisslare i flera europeiska länder. Vaccinationskampanjen mot bluetongue i Europa är i de
flesta länder i sin slutfas, så även i Danmark.
Jordbruksverket och SVA fortsätter att bevaka
händelseutvecklingen i Europa och håller en
hög beredskap mot bluetongue.
SALMONELLA READING I SKÅNE

För ett år sedan spärrades en stor mjölkbesättning i Svedala kommun på grund av
Salmonella reading. Under våren och sommaren har ytterligare fyra besättningar i området
befunnits positiva för Salmonella reading. Det
rör sig om två köttdjursbesättningar, ytterligare
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BLUETONGUE HOS NÖTKREATUR
I DANMARK

För ett år sedan drabbades en mjölkbesättning i Svedala kommun av Salmonella
reading. Under våren och sommaren befanns ytterligare fyra besättningar i området positiva och myndigheterna misstänker nu miljösmitta.

en mjölkbesättning och en fårbesättning.
Samtliga besättningar finns i närhet till ett vattendrag som vid upprepade provtagningstillfällen har varit positivt för Salmonella reading,
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både vattenprover och sedimentprover. Fem
personer med anknytning till området har
insjuknat i Salmonella reading. Förra veckan
isolerades samma salmonellatyp även från en
häst i området. Vilda fåglar, gnagare och prover
från vilt samlas in för odling. Ännu så länge
har 18 fåglar och ett rådjur analyserats och från
tre av fåglarna har Salmonella reading isolerats.
Eftersom fynden visar att det finns en miljösmitta i området har Länsstyrelsen i Skåne gått
ut med information till allmänheten och jägarna
i området. Ett myndighetsövergripande samarbete kring fortsatt utredning och hantering
av situationen pågår. ■

PRESSTOPP
Efter denna tidnings pressläggning
påvisades det första fallet av bluetongue i Sverige, den 6 september.
Det var två mjölkkor i Halland som
konstaterades infekterade. Vaccinering och utökad provtagning mot
sjukdomen inleddes omedelbart,
men mer information följer i nästa
veterinärtidning.

STIFTELSEN ALBERT HJÄRREFONDEN
utlyser härmed ett eller högst tre bidrag
för veterinärmedicinsk forskning
på tillsammans högst 60 000 kr.
•
R

MÖTE

Ansökan om bidrag skall insändas till Stiftelsen Albert Hjärrefonden,
adress Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 751 89 Uppsala
senast måndagen den 3 november 2008 med uppgift om
forskningsändamål och beräknade kostnader.
Närmare upplysningar lämnas av stiftelsens sekreterare
Christer Hoel, tfn 070-721 39 80, e-post christer.hoel@gmail.com.

för läkare, tandläkare
och veterinärer

På stiftelsens vägnar
Anders Engvall

Hösten 2008
Första tisdagen i månaden:
2 sept, 7 okt, 4 nov, 2 dec
samt 13 jan 2009.

Forskningsbidrag från Hjärrefonden – anvisningar
Stiftelsen Albert Hjärrefonden delar ut forskningsbidrag för
veterinärmedicinsk forskning vartannat år. Några särskilda
ansökningsblanketter finns inte. Ansökningar bör omfatta högst
två sidor jämte en sida med CV och referenser.

Klockan 18.30–19.30
Plats:
Läkarsällskapet
Klara Ö. Kyrkogata 10
Stockholm
Lokal ”Grottan”, 3 tr

Anonyma Alkoholister
IDAA
Välkommen!
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Det är angeläget att de medel som delas ut verkligen kan leda till
att projekten kan genomföras (slutföras) med tilldelade medel och
att medlen får avgörande betydelse för projektens genomförande.
Möjligheten att få pengar från annat håll kommer att beaktas.
Vidare anser styrelsen att fondens medel i första hand
bör gå till omkostnader i form av förbrukningsmateriel,
analyser etc., men ej till lönemedel.
Styrelsen förutsätter att projektstart sker snarast
och att rapport bör lämnas till stiftelsen inom ett år.
Medlen utbetalas när projektet startar.
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