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Epizteln rapporterar om att Sverige fr o m den 8 september är klassat som ett land med försumbar risk
för scrapie. Den nya klassningen underlättar för får- och getägare att sälja sina
djur inom EU. Sanerings- och vaccinationsarbetet efter mjältbrandsutbrottet vid
Omberg är också inne i sitt slutskede. Texten är sammanställd av Madeleine
Gertzell, Jordbruksverket.

SVERIGE HAR FÅTT OFFICIELL
SCRAPIESTATUS

Export av får blir enklare

Scrapie i Sverige

En status som försumbar risk för scrapie betyder i princip att landet betraktas som fritt från
klassisk scrapie (men rent statistiskt kan man
inte bevisa frihet och därför är det en försumbar risk). Klassisk scrapie har endast påvisats i
en enda besättning i Sverige, 1986. Smittan
kunde aldrig säkert spåras men det fanns missSVENSK VETERINÄRTIDNING
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EU har nu godkänt Sveriges ansökan om försumbar risk för scrapie vilket bland annat innebär att det från och med den 8 september 2016
åter är möjligt för får- och getägare att sälja sina
djur inom EU. Detta innebär att vi kan fortsätta
ställa krav i samband med importer men det
innebär också stora lättnader för besättningar
som vill exportera får till andra EU-länder.
Från januari 2015 hamnade de svenska fåroch getägarna i ett läge där de inte kunde uppfylla de nya reglerna. Det var i princip helt
stopp för utförsel då godkännande av Sveriges
ansökan enligt de nya reglerna drog ut på tiden.
Nu efter godkännande av programmet blir
det dessutom enklare hantering av en utförsel
än innan regeländringen 2014, både för djurägarna och för de officiella veterinärerna eftersom det inte längre är nödvändigt att kontrollera varje enskild besättnings scrapiestatus inför
utförseln. Den försumbara risken är på nationell nivå och omfattar alla landets får- och getbesättningar.

Sveriges status med försumbar risk för scrapie betyder
att landet betraktas som
fritt från klassisk scrapie
i alla får- och getbesättningar.

tankar om att djuren kom från Norge. I början
av 2000-talet infördes omfattande övervakning
för scrapie i hela EU. Det fanns också krav på
införande av obligatoriska avelsprogram för att
avla fram djur som var mer motståndskraftiga
mot scrapie.
Det finns dessutom regler för handel för att
minska risken för spridning av smittan inom
ett land och mellan länder. Tidigare var dessa
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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.

regler begränsade och Sverige beslutade för över
tio år sedan att införa ett nationellt scrapieprogram för att kunna ställa krav vid import för att
minska risken att få in smittan i landet. Sverige
beviljades genom programmet nationella tillläggsgarantier vid import och svenska fårbesättningar slapp obligatorisk avel för resistens mot
scrapie. Genom programmet har vi förbundit
oss att vidta strikta bekämpningsåtgärder om
smittan upptäcks och att ställa höga krav vid
import. Men framför allt att vi har haft en mer
omfattande övervakning. Övervakningen har
främst baserats på provtagning av självdöda och
avlivade djur i samband med destruktion men
även provtagning vid slakt.
Det nya godkända programmet innebär att
kraven för att ta in djur till Sverige i princip
är desamma som tidigare. För att behålla vår
status behöver vi fortsatt ha strikta krav vid
import och vi behöver fortsätta övervakningen,
men vi kan minska antalet djur som undersöks
jämfört med tidigare.

Av EU-länderna är det bara Österrike och
Finland som hittills har samma officiella
status som Sverige. Jordbruksverket ansvarar
för Sveriges officiella kontrollprogram enligt de
nya EU-reglerna för scrapie.
MJÄLTBRANDEN KOMMER FRÅN SAMMA
SMITTKÄLLA

SVA har i samarbete med Folkhälsomyndigheten analyserat och sekvenserat DNA från nio
av de djur som dött i mjältbrandsutbrottet vid
Omberg. Resultatet visar på att det sannolikt
rör sig om en och samma ursprungskälla men
säger inget om var djuren har smittats.
Totalt har 15 djur dött i mjältbrandsutbrottet på Omberg i skrivande stund. Av dessa djur
är två älgar. Arbetet med vaccination av nöt och
får samt sanering av platser där smittade djur
legat är i sitt slutskede. Jägare i området har
uppmanats att vid fynd av döda vilda djur eller
om man ser eller avlivar ett uppenbart sjukt vilt
djur ta kontakt med SVA. ■
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