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❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln tar bland annat upp att ökningen av mjältbrandsmisstankarna bör ses som en effekt av fallet
som Sverige hade i december. Epizteln är ett samarbete mellan Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd
av Peo Andersson, SVA, och Inger Asp, Jordbruksverket.

Sedan mjältbrand konstaterades hos nötkreatur
på en gård i Halland i mitten på december
2008 har SVA hanterat fem ytterligare misstankar om mjältbrand hos nötkreatur, får och
alpacka. En misstanke avskrevs utan provtagning, medan de övriga kunnat avskrivas efter
provtagning och analys. Ökningen av mjältbrandsmisstankarna i fält bör ses som en effekt
av fallet vi hade i december.
När mjältbrand misstänks, hos nötkreatur
framför allt vid plötsliga dödsfall där mörkt
blod rinner ur kroppsöppningar, är det viktigt
att man om möjligt låter kadavret ligga där
det hittades för att undvika smittspridning vid
förflyttning av kroppen. Täck över kadavret,
t ex med en presenning, för att undvika ytterligare smittspridning. Kontakta SVA för diskussion om misstanken och för provtagningsinstruktioner.
En samlad information om mjältbrand och
vilken symtombild som kan förväntas på olika
djurslag finns på SVAs hemsida www.sva.se/
mjaltbrand.

FOTO: SVA-BAKTERIOLOGEN

ÖKAD VAKSAMHET MOT MJÄLTBRAND

Primärodling från blod vid positivt mjältbrandsprov: växt av Bacillus anthracis.

FÅGELINFLUENSA I EUROPA

Under de senaste månaderna har flera utbrott
av fågelinfluensa förekommit i Europa. Det
enda fallet av högpatogen H5N1 påvisades i
Tyskland i oktober förra året. Därefter har
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Tyskland drabbats av ett flertal (33) utbrott av
lågpatogen H5N3 i främst kalkonbesättningar.
Även i Frankrike har LPAI H5N3 påvisats,
här i en flock med avelsgäss som uppvisade
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kliniska symtom. I december påvisades LPAI
H7 i en hobbybesättning i Norge. I Belgien har
två smittade fjäderfäbesättningar upptäckts
inom fågelinfluensaövervakningen för gäss.
Djuren i besättningarna uppvisade inga kliniska
symtom. Fåglarna var smittade med LPAI
H5N2 respektive med H5 (non N1).
I samtliga länder har åtgärder enligt gällande
direktiv vidtagits för att förhindra vidare
smittspridning, bland annat har smittade fåglar
avlivats.
RABIES PÅ BALI

■ ■ 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.

Situationen på Bali förvärras alltmer sedan det
första rabiesfallet rapporterades i slutet av
november 2008. Bali ansågs tidigare vara
rabiesfritt. Sex dödsfall har hittills rapporterats
och myndigheterna lägger ner stora resurser på
bekämpandet. Bland annat har mer än 24 000
sällskapsdjur vaccinerats och mer än 1 000
lösspringande hundar avlivats, men hittills
har myndigheterna inte lyckats kontrollera
utbrottet.
Sjukdomen är nu spridd över ön och flera
utländska myndigheter går ut med varningar
till turister som planerar att resa till Bali.
UPPFÖLJNING AV TV-PROGRAMMET
OM GATUHUNDAR

När Sveriges Televisions Uppdrag granskning

följde upp sitt uppmärksammade program om
gatuhundar i Spanien fick Jordbruksverket
möjlighet att ge sin syn på hur den som ömmar
för gatuhundarna bäst ska agera för att hjälpa
dessa. Jordbruksverkets chefveterinär Leif
Denneberg betonade att de som vill köpa en
gatuhund måste förstå att det är stor sannolikhet att hunden bär på sjukdomar eftersom den
levt ett utsatt liv med stora smittrisker.
Svenskar som vill hjälpa gatuhundar uppmanas av Jordbruksverket att i stället lämna bidrag
till seriösa djurskyddsorganisationer på plats.
Dessa organisationer arbetar med kastrationsprogram för att minska mängden gatuhundar,
och stödjer de seriösa hundstallen. På så vis ger
arbetet långsiktiga effekter.
Jordbruksverket skriver också på sin webbplats att den som drömmer om ett långt liv tillsammans med sin hund bör köpa hunden av en
seriös uppfödare som kan ge goda råd om skötsel och hantering och att den som vill ta hand
om en herrelös hund hellre bör kontakta en
förening i Sverige än ta sig an gatuhundar från
andra länder.
När det gäller Julie Rescues verksamhet, som
uppmärksammades i TV-programmet, har chefveterinär Leif Denneberg kontaktat sin spanska
kollega för att uppmärksamma honom på problemen och för att få veterinärens medverkan
utredd.

VET AQ
AQUADENT
Bidrar till att motverka plackbildning,
tandsten och illaluktande andedräkt

Vet Aquadent är en dric
drickbar lösning som hjälper till att motverka uppkomsten
av plack, tandsten och illaluktande andedräkt hos hund och katt.
Lösningen tillsätts till dricksvattnet.
Varje gång djuret drick
dricker rengörs munhålan och andedräkten förbättras.
Vet Aquadent är en kom
komponent i hundens och kattens dagliga tandvård.

VET
AQUADENT

www.virbac.com
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