❘❙❚ månadens epiztel

Restriktionsområdena för newcastlesjuka på Gotland
och kring Enköping har delvis hävts, men nya riskområden för sjukdomen har upprättats. Epizteln är ett samarbete mellan SVA och
Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av Helena Ohlsson, SVA
och Charlotta Lindqvist, Jordbruksverket.

NEWCASTLESJUKA

De restriktionsområden som upprättats med
anledning av newcastleutbrotten på Gotland
och i Enköpings kommun har nu delvis hävts.
Dock har nya så kallade riskområden upprättats på grund av nya fynd av PPMV-1 hos vilda
duvor, där fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus tillsvidare. De nya
områdena omfattar stora delar av Östergötlands län, stora delar av Västra Götalands län
samt Karlskoga kommun. Läs mer om de ändrade områden på Jordbruksverkets webbplats.
Ytterligare ett fall av newcastlesjuka har dessutom konstaterats hos tama duvor i en besättning som föder upp fasaner och duvor till
jaktträning. Gården ligger ca tre km från det
tidigare utbrottet i Enköpings kommun. Det är
samma typ av virus, dvs PPMV-1, som varit
orsaken både till de två utbrotten på fjäderfä i
år samt den duvdöd som pågått sedan augusti
2010. På den smittade gården har alla fåglar
avlivats och saneringsarbetet har påbörjats.

Nya riskområden i Mellansverige för newcastlesjuka har upprättats på grund av nya
fynd av PPMV-1 hos vilda duvor.

MISSTANKE OM RABIES HOS TVÅ KATTER

I slutet av februari väcktes misstanke om rabies
hos två katter. Fallen hade inget samband med
varandra. Den ena katten var en nio år gammal
svenskfödd utekatt som visade symtom sedan
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en knapp veckas tid. Djurägaren misstänkte att
den fått räkskal i halsen och uppsökte därför
veterinär. Den kunde inte undersökas utan
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sedering på grund av aggressivitet. Inget kunde
hittas i svalget. Efter ytterligare någon dag återkom djurägaren och då var katten mycket
aggressiv, bet i burgallret och anföll vid ögonlysning. Den fick sedan två krampanfall och
dog. Undersökning avseende rabies utföll dock
negativt.
Den andra katten hade förts in från Serbien
fyra veckor gammal (alltså inte enligt regelverket) och sedan plötsligt blivit rädd, aggressiv
och skakig. Den avlivades och undersöktes på
SVA där rabies kunde uteslutas. ■

❘❙❚ noterat
Tingsrättens dom mot
veterinär står fast
❘❙❚ I oktober förra året dömdes en veterinär i Skåne för djurplågeri, till 50 dagsböter à 1 000 kronor, vid Lunds tingsrätt.
Detta överklagades till hovrätten, som i
sitt beslut av den 3 mars meddelade att
tingsrättens dom står fast.
Hovrätten har gått igenom handlingarna i målet och kommit fram till att det
inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. Detta beslut kan överklagas till
Högsta Domstolen, vilket i så fall måste
ske senast den 31 mars.
En veterinär som döms för djurplågeri
kan bli av med sin legitimation. Det är
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och
sjukvård som avgör detta, och den enda
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myndighet som kan initiera ett sådant
ärende dit är Jordbruksverket. I det aktuella fallet är en sådan anmälan redan gjord
i och med tingsrättens dom i höstas, men
Ansvarsnämnden avvaktar tills domen
vunnit laga kraft.
Överdirektör Leif Denneberg, Jordbruksverket, säger att man ser mycket allvarligt
på att en veterinär blir fälld för djurplågeri.
”Därför initierade vi en anmälan till
Ansvarsnämnden.”
Källa: Tidningen Ridsport den 8 mars. ■

ATG Hästklinikerna säljer
alla kliniker
❘❙❚ ATG Hästklinikerna AB har beslutat att
sälja all klinikverksamhet som bedrivs på
22 platser i landet, meddelades i ett pressutskick den 15 mars. Försäljningen ska
inledas under våren 2011 och beräknas

NUMMER 5

•

2011

■ ■ 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.

ta cirka ett år. Hästklinikernas personal
kommer att beredas företräde som köpare.
– Veterinärvården blir bäst när den drivs
lokalt, med de speciella förutsättningar
som finns vid varje klinik och hos de kunder man behandlar. Genom försäljningen
hoppas vi att hästsjukvården kan lyftas
ytterligare och bli ännu bättre än idag.
För att säkerställa att klinikerna lever kvar
på de platser de finns idag kommer ATG
initialt att behålla fastigheterna och större
investeringar och hyra ut lokalerna till varje
klinik, säger ATG Hästklinikernas ordförande Hans Ljungkvist i pressmeddelandet.
Veterinärförbundet har reagerat kraftigt
över att ATG som arbetsgivare brutit mot
gällande medbestämmandelag (MBL), se
även ”Förhandlingsnytt” i denna tidning.
ATG kallade till personalförhandling om
beslutet flera dagar efter att det var fattat.
SVF begär nu skadestånd från ATG för
brott mot MBL. ■
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