Nytt
& blandat

Webbfrågor

Sverige troligen fritt
från blåtunga
★ Jordbruksverket har lyckats
väl i arbetet med att få bukt med
djursjukdomen blåtunga.
Inga nya fall upptäcktes i fjol
och om det ser likadant ut i år
hoppas Jordbruksverket att kunna upphöra med fortsatt vaccinering.
Men det är just nu som smittbärarna, svidknotten, börjar bli
aktiva och myndigheter är under hög beredskap för att följa
utvecklingen.
Kan spridas vidare
– Vi tror inte att de själva bär på
virus genom vintern, men om
det stöter på infekterade djur
kan de sprida det vidare, säger
veterinärinspektör Kristina
Mieziewska vid Jordbruksverket
till TT.
– Vi tror dock inte att det

★ Du har väl inte missat chansen att tycka till på hemsidan?
Varje månad har vi en ny webbfråga och vi vill ha din åsikt!
Du finner frågan under ”Medlemskap”.

finns så många infekterade djur
i Sverige. Möjligen kan det finnas små öar någonstans, tilllägger hon.

Stor kampanj
Vaccinationskampanjen har varit enorm. I stort sett alla gårdar
med mer än tio djur har vaccinerats, både nötkreatur och får.
Kostnaden har uppgått till 170
miljoner kronor, varav EU stått
för cirka 40 miljoner. För lantbrukaren har det varit gratis.
Vaccinationen har heller inte
varit helt okontroversiell. Misstankar har funnits att kor drabbats av biverkningar och fött
dödfödda kalvar eller aborterat
sina foster. Detta utreds nu av
SLU.
ATL.nu

Webbfråga
januari:
Tycker du det
borde finnas
lag på att
man måste
ha ridhjälm?

5% VET EJ

23% NEJ
72% JA

Sajtkarta
★ Äntligen har SBS en sajtkarta över www.svenskablastjarnan.se. Där kan du tydligt
se vad som finns på sidan och
var du hittar det.
Du finner sajtkartan under
”Organisation”.

info.atl lrfmedia.lrf.se

sex timmar är kräkningar, diarré,
bukömhet eller smärta. Mellan
ett och tre dygn utvecklas njursvikt antingen för mycket eller
för lite urin.
Om din hund har fått i sig
russin eller vindruvor ska du
kontakta din veterinär för råd.

Helger eller efter veterinärens
telefontid kan du ringa till Agrias Telefonveterinär, se uppgifter
här intill. Där finns även numret
till Giftinformationscentralen
som svarar på frågor som rör
djur.
Kristin Sundström

Agrias Telefonveterinärer svarar alla dagar
★ Behöver du rådfråga veterinär under helgen?
Agrias Telefonveterinärer har öppet alla dagar.
Många gånger kan ett kvalificerat råd per telefon hjälpa dig att avgöra om ditt djur behöver
akut vård och hur sjukdomen kan behandlas.
Agrias Telefonveterinär hjälper dig under den
tid på dygnet då det kan vara svårt att nå din ordinarie veterinär.
Du kan också få information om närmaste veterinär med akut- och jourmottagning.
Samtalet kostar 25 kr oavsett längd.
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Annelie Andersson

Vindruvor och russin är giftigt för hundar!
★ Ge inte din hund vindruvor
eller russin, det kan orsaka njursvikt. 10–25 gram vindruva per
kilo kroppsvikt är den övre gränsen för vad hunden tål, men
chansa inte utan undvik helt
vindruvor och russin.
Symtom som visar sig inom

Webbfråga
februari:
Får man
enligt lag
ha endast
ett marsvin?

Kortare
e-postadresser
★ För att underlätta för er som
ska skicka e-post till förbund och
kanslipersonal har vi nu kortat
våra adresser.
Kanslipersonal nås nu på
förnamn@svenskablastjarnan.se,
till exempel annelie@svenskablastjarnan.se. Men vi nås även
på de gamla adresserna
förnamn.efternamn@svenskablastjarnan.se
Samtliga förbund som skapat
en förbundsadress nås nu på
förbund@svenskablastjarnan.se
till exempel halland@svenskablastjarnan.se. De som även har
den längre varianten har även
denna kvar, till exempel hallandsforbund@svenskablastjarnan.se.
Om du undrar över något,
hör gärna av dig till:
annelie@svenskablastjarnan.se

Öppettider för Telefonveterinärens linje är:
Vardagar 16.00–24.00
Helger 07.00–24.00
Alla djurägare är välkomna att ringa djurens
sjukvårdsupplysning – oavsett var du har din
försäkring!
Numret till Agria är: 0900-100 51 61
Giftinformationscentralen: 08-33 12 31

Webbshop
★ Beställ nya profilkläder från
SBS inför sommarens aktiviteter! Besök vår webbshop.
Där finner du allt från förstahjälpen-väska till profilkläder.
www.svenskablastjarnan.se
Blå Stjärnan 2/10

