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❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln redogör för en nyligen genomförd övning
kring mul- och klövsjuka, en aktuell PRRS-utredning
och utökat restriktionsområde för newcastlesjuka. Texten är ett samarbete
mellan Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Jordbruksverket och är i
det här numret sammanställd av Helena Ohlsson, SVA och Charlotta Lindqvist,
Jordbruksverket.

ÖVNING MUL- OCH KLÖVSJUKA

Sista veckan i oktober genomfördes en stor
övning på temat mul- och klövsjuka. Jordbruksverket övade sin nya krisorganisation och
testade ett nytt datastöd för kriser. En operativ
ledningscentral (OLC) upprättades i Åsbro,
Örebro län, och där övades ett stort antal människor. Sammanlagt deltog över 100 personer i
övningen. På plats fanns även ledningsbussen,
som fungerade som en första ledningscentral
innan OLC hade upprättats. En ny mobil förbränningsanläggning kunde också demonstreras, och denna kommer snart att tas i praktiskt
bruk.
ÄLG MED BÖLDER I LEVERN

Under älgjakten upptäcktes att en skjuten älg
hade bölder i levern och prov skickades till SVA
för undersökning. Efter syrafastfärgning och
mikroskopisk undersökning kunde tuberkulos
uteslutas. Bölderna bedömdes kunna vara parasitorsakade. Det är bra att jägare skickar in prover när man ser förändringar vid uppslaktning
av vilt. Detta är en viktig del av sjukdomsövervakningen på vilda djur och inte bara angeläget
för den som ska äta köttet.
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PRRS-UTREDNING I SLAKTSVINSBESÄTTNING

Efter utbrottet av porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) i Sverige 2007 reviderades den aktiva övervakningen bland annat för
att man ännu tidigare skulle kunna upptäcka
eventuella nya utbrott av sjukdomen. Under
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I det senaste fallet med ett
positivt PRRS-prov i övervakningen kom provet från en
slaktsvinsbesättning, men
analysresultatet bedömdes
som falskt positivt.
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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.
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2009 analyserades ca 4 000 blodprover från svin
avseende PRRS-antikroppar och övervakningen
pågår även 2010. Proverna analyseras löpande
och vid positiva analysresultat görs en utredning i den aktuella besättningen.
I det senaste fallet med ett positivt PRRSprov i övervakningen kom provet från en slaktsvinsbesättning med ca 2 000 djur. Vid utredning i besättningen konstaterades inga kliniska
symtom tydande på PRRS och enligt uppgift
fanns inte heller några kontakter som kunde
styrka misstanken om PRRS-smitta. Djuren i
den aktuella avdelningen hade alla gått till slakt
varför uppföljande prover togs i angränsande
avdelningar. Samtliga prover var negativa och
misstanken kunde därför avfärdas. Det positiva

❘❙❚ noterat

analysresultatet bedömdes som ett falskt positivt resultat.
NEWCASTLESJUKA/DUVPEST

Jordbruksverket har utökat det aktuella restriktionsområdet för newcastlesjuka till att nu även
gälla Gotland och delar av Sörmland (Eskilstuna och Strängnäs kommuner). På Gotland
har en ökad dödlighet bland vilda duvor observerats och aggressivt PMV1 påvisats. Även i
Eskilstuna och Strängnäs har virus påvisats hos
döda duvor, men det är oklart om det är en
egentlig ökad dödlighet bland duvorna. Sedan
tidigare omfattar restriktionerna Västmanland
och Enköpings kommun. Hos duvor kallas
sjukdomen duvpest. ■

restriktioner in och djur kan flyttas på
samma sätt som innan sjukdomen fanns
i landet. Jordbruksverket uppmanar dock

djurägare att noga följa de restriktioner
som gäller till dess ett eventuellt beslut om
friskförklaring finns. ■

Hopp om friskförklaring
från bluetongue
❘❙❚ Under andra veckan i november väntades EU-kommissionen ta ställning till om
Sverige kan friskförklaras från bluetongue.
Resultatet från provtagning på 600 besättningar under hösten ser lovande ut, skrev
tidningen ATL den 8 november.
Jordbruksverket ville vid denna tidnings
pressläggning inte gå ut med resultatet
från höstens omfattande provtagningar
men säger att det ser bra ut. Resultatet
från provtagningarna är dock inte det
enda kommissionen tittar på när man ska
ta ställning till en eventuell friskförklaring.
Sverige hade fall av bluetongue både
2008 och 2009 och det är troligt att man
även tittar på omständigheterna omkring
dessa fall inför beslutet.
Om Sverige friskförklaras dras alla

* Kursen är godkänd av Jordbruksverket

Antibiotikaanvändning*
27 - 28 Januari 2011, Växjö, Anmälan senast 2010-12-20

Klinisk cytologi
4 - 5 Mars 2011, Knivsta, Anmälan senast 2011-01-17

Sjukdomar i luftvägarna*
15 - 16 Mars 2011, Knivsta, Anmälan senast 2011-01-28

Djurtandvård*
17 - 18 mars 2011, Halmstad, Anmälan senast 2011-01-28

Ny tjänst – ny lön – nya
anställningsvillkor?
Om du står i begrepp att byta arbete
eller om du skall tillträda din första
tjänst kontakta förbundskansliet för
rådgivning innan Du träffar avtal om
anställningen. Ring Amelie Lothigius
eller Anders Lefrell, tel: 08-545 558 20.
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Grundkurs i Smådjurskirurgi, del 1 & 2
24 - 25 Mars 2011, del 1och 23 - 24 Nov 2011, del 2
Uppsala, Anmälan senast 2011-02-07
Mer information och anmälan finns på www.vetabolaget.se
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