❘❙❚ månadens epiztel

Epizteln rapporterar om ökad hundsmuggling under
sommaren och beskriver ett aktuellt ärende. Jordbruksverket varnar också för ökad risk för mjältbrand efter torka och skyfall.
Texten är sammansatt av Karin Sannerud, Jordbruksverket.

EN STRÖM AV SMUGGLADE VALPAR
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Så här efter sommaren har Jordbruksverket liksom tidigare år ett stort antal fall av hundsmuggling att utreda och åtgärda. Det är många
personer som i god tro har köpt en valp utomlands som inte har rätt papper, men framför allt
många som försöker tjäna pengar på att smuggla
in valpar i Sverige för försäljning. Tyvärr är det
också många svenskar som köper dem.
För införsel krävs bland annat ID-märkning
och en giltig vaccination mot rabies. En korrekt
utförd rabiesvaccination utgör ett gott skydd
mot rabies. Hundar som inte vaccinerats och
härstammar från ett land med okontrollerad
rabies måste bedömas utgöra ett reellt rabieshot. Det saknas fortfarande diagnostiska metoder för att provta ett levande djur avseende
rabiesvirus. För att med rimlig säkerhet kunna
avgöra om djuret är smittat måste man därför
antingen sätta det i karantän under inkubationstiden eller avliva djuret och undersöka
dess hjärna.
Vad händer med de insmugglade
hundarna?

Insmugglade hundar brukar vanligen upptäckas
och avslöjas av veterinärer och privatpersoner,
som då kontaktar Jordbruksverket. Jordbruksverket tar reda på varifrån hunden kommer,
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Under sommaren har ett
stort antal fall av hundsmuggling upptäckts. De
mindre raserna är överrepresenterade bland smuggelhundarna.

hur gammal den är, när den kom till Sverige
och vilka dokument den har.
Beroende på rabiesrisken har Jordbruksverket två huvudprinciper för hur hundarna ska
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hanteras: 1) Hundar från länder med liten eller
ingen rabiesrisk kan vanligen isoleras i hemmet
under åtta veckor. 2) Hundar från länder med
hög risk för rabies skickas antingen tillbaka till
ursprungslandet, sätts i karantän (gäller av djurskyddsskäl endast hundar över sex månaders
ålder) eller avlivas.
I de fall en hund avlivas sänds kroppen till
SVA för undersökning avseende rabies för att
säkra att inte människor i hundens närhet har
utsatts för smittrisk.
Aktuella ärenden

■ ■ 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.

Under sensommaren har Jordbruksverket lagt
mycket tid på att utreda flera ärenden som är
kopplade till samma smugglare. I skrivande
stund avslutas ett fall med fyra ovaccinerade
valpar från Rumänien, vilka har sålts i Sverige
av samma importör. En köpare uppger sig ha
sett ytterligare cirka tio valpar hos säljaren men
då polis och veterinär besökte säljaren kunde
inga fler rumänska valpar hittas. En av de sålda
valparna blev sjuk och självdog i hemmet, resterande valpar avlivades och alla fyra skickades
till SVA för rabiesprovtagning. Rabiesvirus påvisades som väl var inte hos någon av valparna.
Detta är ett ganska typiskt fall. Här gällde
det rottweilervalpar, men vi stöter på alla möjliga raser även om de mindre raserna är överrepresenterade.
ÖKAD RISK FÖR MJÄLTBRAND EFTER
TORKA OCH SKYFALL

Internationell erfarenhet visar att perioder av
torka och översvämningar, särskilt i kombination med varandra, leder till ökad förekomst av
mjältbrandsutbrott på platser där mjältbrandssporer finns i marken. Orsaken är att sporer
från tidigare utbrott frigörs från terrängen och
på nytt kan utgöra en risk för betande djur.

Mjältbrandsutbrottet 2008 i Halland har
kopplats samman med översvämning av en vall,
där ensilage skördats för att senare ges som
utfodring till nötkreatur under stallperioden.
Sporerna antogs komma från en dumpningsplats för mjältbrandssmittade, döda djur från
ett stort utbrott 1956–57. En omfattande kartläggning av arkivdata om mjältbrand under
1900-talet visar att utbrott har förekommit i
hela landet fram till 1960-talet. Länsstyrelsen
har information om utbrottens placering, däremot saknas i allmänhet information om var
mjältbrandsgravarna finns.
Idisslare som drabbas av mjältbrand kan visa
symtom som hög feber, andningsproblem,
blödningar i slemhinnorna och i en del fall blodiga flytningar från kroppsöppningar, men i
många fall dör djuren plötsligt utan synbar
orsak. Vid misstanke om mjältbrand ska epizootologen på SVA kontaktas för vidare diskussion.
UPPTÄCK NYA EPIWEBB

På nyligen uppdaterade www.epiwebb.se kan
man lära sig mer om epizootisjukdomar och
om hur ett utbrott av epizootisjukdom hanteras. Webbplatsen är ett stöd för alla veterinärer
om man snabbt vill få information om epizootisjukdomarna och om hur man ska agera vid
en epizootimisstanke. Vem ska kontaktas? Hur
ska prover packas? Hur används epizootiutrustningen? Här finns också kontaktuppgifter till
aktuella myndigheter samlade.
På Epiwebb finns dessutom möjlighet till
fördjupad kunskap om epizootilagens sjukdomar genom epiwebbkursen som består av bland
annat föreläsningar, fallbeskrivningar, bildspel
och instuderingsfrågor. Bakom www.epiwebb.se
står Livsmedelsverket, Jordbruksverket och
SVA. ■

Rättelse om revisor
I reportaget om veterinärförbundets
fullmäktigemöte, SVT 10/14, smög
det sig in ett fel i en bildtext på sidan
31. Bilden föreställer fullmäktigedelegaten Olle Rydell som pratar, men Olle
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Rydell är inte revisor i förbundet. Den
förtroendevalda revisorn heter SvenOve Olsson och inget annat. Sven-Ove
Olsson var på plats under fullmäktigemötet och föreslog ansvarsfrihet för
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den avgående styrelsen, vilket mötet
även beslutade. Redaktionen beklagar
sammanblandningen.
JOHAN BECK-FRIIS
chefredaktör
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