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Rävens dvärgbandmask
– analyser av insamlade prover

Foto: Helene Murdoch

VÄLJ KÖTT
MED OMSORG
★ Välj svensk mat och så
långt det går, välj ekologiskt.
Jag vet att det är dyrare och
jag vet att pengarna ska räcka
till mycket. Enligt Jordbruksverket har köttkonsumtionen
ökat med 40 % sedan 1990talet. Genom att köpa mindre men bättre kött samt välja
att äta vegetariskt ibland kan
du ändå klara dig på samma
budget för maten och äta
minst lika bra. Nu har vi på
Svenska Blå Stjärnan bestämt oss för att lyfta fram
den svenska maten och dess
fördelar. I de kommande
numren kommer vi därför
att intervjua politiker, dagligvaruhandeln, konsumenter
och branschorganisationer.
Vi vill även fortsättningsvis
se en landsbygd med betade
marker och gårdar med djur
som vuxit upp under sträng
djurskyddslag och låg antibiotikaanvändning. Det är
dags att stödja den svenska
bonden genom att välja
svensk mat. Vi hoppas att
du vill hjälpa oss i arbetet
med att lyfta fram den svenska maten.
Du är välkommen med
idéer och synpunkter kring
temat ”Svensk mat” mejla till
svenskmat@
svenskablastjarnan.se
Kristin Sundström
Redaktör
och generalsekreterare

I den landsomfattande
screeningen av rävens
dvärgbandmask som
pågått 2012–2013, har
2 504 av de cirka 4 000
prover SVA planerat
samla in kommit in. Av
dem har nu 2 124 prover
analyserats.
★ Rävträcken har samlats in i
samarbete med Svenska Jägareförbundet för att ge en bättre
bild av var parasiten rävens
dvärgbandmask, Echinococcus
Multilocularis, finns.
– Vi vill rikta ett tack till landets jägare som ställt upp, säger Erik Ågren, biträdande statsveterinär vid SVA. De har gjort
en stor insats med insamlingen
som hjälper oss att få en bild av
läget i landet.
– Nu vill vi fortsätta övervakningen av parasiten.
De rävträck som hittills analy-

serats har alla utom två visat
negativt resultat. Ett träckprov
från Södermanland, söder om
Katrineholm, och ett från Lanneröd i Västra Götaland har varit positiva. Bägge proverna
kommer från precis de områden där smittade rävar hittades
2011. Provsvaren innebär ingen
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förändring av de bedömningar
Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten gjort tidigare.
Undersökningen har bekostats
av Jordbruksverket. SVA fortsätter under 2014 bearbeta resultaten av insamlingen.
SVA/Statens Veterinärmedicinska anstalt

Ny Facebooksida – Mitt liv som svensk gris
★ En ny facebookgrupp under
namnet ”Mitt liv som svensk
gris” har startats. Ansvariga för
sidan är ett antal personer som
själva jobbar med grisar. De
tröttnade på att grisproduktionen smutskastades i media och
av okunniga människor. På facebook visar de med foton och filmer hur svensk grisproduktion
faktiskt fungerar. Ibland är det
otäcka bilder som läggs upp på
sjuka eller skadade djur. Men till
bilderna ges detaljerade förklaringar till varför det ser ut som
det gör och vad som görs åt det.
På den här sidan kan man lära
sig massor om grisproduktion.
Jordbruksaktuellt
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Bra djurskydd på svenska grisgårdar
De senaste åren har
djurskyddet generellt
förbättrats på svenska
grisgårdar. Länsstyrelsernas djurskyddskontroller visar på allt färre
brister som leder till anmärkningar. De djurskyddsdeklarationer
som infördes 2010 har
bidragit till den positiva
utvecklingen.
★ SVT Rapport har visat smygfilmade bilder från grisgårdar,
vilket har satt fokus på djurskyddet för svenska grisar.
– Bilderna visar på en del
brister som djurägaren behöver
rätta till, men det är svårt att dra
generella slutsatser av dem. Vår
samlade bild av djurskyddet i
den svenska grisproduktionen

är att utvecklingen varit positiv
de senaste åren och att djurvälfärden generellt är god. Länsstyrelsernas djurskyddskontroller
på grisgårdar i hela landet visar
en tydlig minskning av brister
som leder till anmärkningar. Vi
ser också att användningen av
antibiotika i grisproduktionen
har sjunkit kraftigt på senare år
tack vare en god välfärd som
lägger grunden till en god djurhälsa, säger Jordbruksverkets
djurskyddschef Helena Kättström.
Även om vissa bilder kan vara
obehagliga behöver de inte indikera några djurskyddsproblem,
menar Helena Kättström.
– En avlivad gris som ligger
i en gång visar snarare att djurägaren tagit sitt ansvar, och om
den avlivats på kvällen är det
inte konstigt om den ligger kvar
där till nästa dag.
Ett verktyg för att kontinuer-

Länstyrelsens djurskyddskontroller visar att svenska grisar har det bra.
Foto: Linus Höök/www.jordpatrynet.se

ligt följa upp djurskyddet på
grisgårdar är de djurskyddsdeklarationer som Jordbruksverket införde 2010. Djurskyddsdeklarationen innebär att veterinären vid varje besök på gården
ska gå igenom djurskyddet på
några väsentliga punkter. Dessa
besök sker som regel var femte
vecka och minst var åttonde
vecka.
– Såväl länsstyrelserna som

veterinärerna signalerar att
djurskyddsdeklarationerna har
haft en positiv inverkan på djurskyddet. Genom utbildning och
en ökad medvetenhet hos alla
berörda har de lett till önskad
effekt. Att länsstyrelsernas kontroller visar på allt färre brister
som leder till anmärkningar är
ett tydligt tecken på det, konstaterar Helena Kättström.
Jordbruksverket

Schmallenbergvirus spreds även förra året
★ Under sommaren 2013 cirkulerade schmallenbergviruset i
stora delar av Sverige. Statens
veterinärmedicinska anstalt
(SVA) har under sommarmånaderna funnit ökande mängder
antikroppar mot viruset i tankmjölksprover, vilket tyder på
smittspridning också i år. En
mindre studie på älg bekräftar
denna bild.
Efter den första upptäckten
av schmallenbergviruset i november 2011 spreds smittan
extremt snabbt över stora delar
av Europa. Under sommaren
2012 skedde sedan en massiv
invasion av infekterade svidknott också till Sverige, och
smittan spreds i en sällan skådad omfattning över landet.
Konsekvenserna för många
svenska får- och nötproducenBlå Stjärnan 1/14

ter var stora, med kännbara förluster, främst i form av aborter
och missbildad avkomma.
För att följa upp utbredningen
av schmallenbergviruset under
2013 har tankmjölksprov tagits
från ett stort antal mjölkkobesättningar i hela landet varje
månad under sommaren och
hösten. Proverna har analyserats för förekomst av antikroppar mot schmallenbergvirus,
som är en indikation på att infektionen funnits i besättningen.
Resultaten hittills visar att en
stor andel av provtagna besättningar hade högre halter av antikroppar i tankmjölken i september än vad de hade i april. Eftersom halten antikroppar i tankmjölk är direkt relaterad till andelen djur i besättningen som
varit infekterade, visar detta att

Schmallenbergvirus har, förutom
får och kor, även infekterat älg.
Foto: Stefan Lindberg

schmallenbergvirus cirkulerat
och spridits i stora delar av landet även i år. Detta gör att det
finns risk för nya fall av aborter
och missbildad avkomma framöver, även om den immunitet
som byggdes upp under föregående säsong troligen gör att
fallen kommer att bli betydligt
färre än i fjol.

Parallellt har en mindre grupp
älgar följts med upprepade
blodprovstagningar under sommaren, och också där har en
ökning av halten av antikroppar
mot schmallenbergvirus påvisats. Detta bekräftar resultaten
från tankmjölksstudien, och
visar att schmallenbergvirus
under perioden även infekterat
älg. Vilka eventuella konsekvenser infektionen har för älg och
andra vilda idisslare är inte känt.
SVA:s övervakning av schmallenbergvirus i Sverige under
2013 gjordes för att få bättre
kunskap om sjukdomens spridningsdynamik och effekter och
möjliggjordes genom forskningsmedel från forskningsrådet Formas.
SVA/Statens Veterinärmedicinska anstalt
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Molly fortsatt etta på hundnamnstoppen
Det finns totalt 775 346 hundar i Jordbruksverkets register. Flest hundar registreras som blandras, men de vanligaste raserna är schäfer, labrador retriever
och golden retriever. Det populäraste hundnamnet är fortfarande Molly.

Hästar
svartslaktas
i Sverige

★ – Syftet med hundregistret

★ Jordbruksverket och

är att det ska vara lätt att se var
en lösspringande hund eller en
hund som uppträder illa hör
hemma. Men registret finns
även som en säkerhet för hundägare om hunden springer bort.
Finns den registrerad kan polisen, länsstyrelserna eller Tullverket komma åt uppgifterna i
registret och hunden kan hitta
hem igen, säger Magnus Kindström som jobbar med hundregistret.
Molly är fortsatt ohotad etta
på namntoppen, 6 266 hundar
är registrerade med namnet
Molly. Bella, Wilma och Ludde

POPULÄRASTE
RASERNA I REGISTRET
Schäfer: 30 244
Labrador retriever: 24 503
Golden retriever: 22 254
Antal registrerade
hundar: 775 346
Antal registrerade
hundägare: 577 551
ligger en bit efter. Lite längre ner
på namnlistan kan vi se att även
om Zlatan ökar i popularitet så
är Messi fortfarande ett populärare hundnamn.
Jordbruksverket

Schäfern är den populäraste hundrasen i Jordbruksverkets hundreFoto: Jonas Hägglund
gister.

Hästnäringens Nationella
Stiftelse har tillsammans genomfört projektet Hästliv
som handlar om slutskedet
för hästar. Uppskattningsvis
slaktas ungefär 20 000 hästar per år i Sverige, men flera
tusen av dessa finns ingen
redovisning för. Några har
säkert begravts utan tillstånd. Men risken är stor att
många av dessa hästar
svartslaktas. Detta leder till
att okontrollerat kött hamnar i affärer och på restauranger.
Ridsport

Ny utställning uppmärksammar illegala souvenirer
I början av året invigdes utställningen En souvenir för livet på Naturhistoriska
riksmuseet. Det är en utställning som vill få besökarna att se upp så att de inte
köper illegala souvenirer av hotade djur och växter när de är ute och reser.
Jordbruksverket är en av myndigheterna som står bakom utställningen.
★ Naturhistoriska riksmuseet
har öppnat en ny permanentutställning, En souvenir för livet.
Utställningen handlar om hur
illegal handel hotar många växtoch djurarter och vad du kan
göra för att skydda dem.
Utställningen vill stimulera
besökarna att tänka till och lära
sig mer om det här viktiga ämnet. Barn och vuxna kan på ett
enkelt, kul och pedagogiskt sätt
ta reda på vad man ska tänka på
för att skydda hotade arter.
Att ta med sig illegala souvenirer hem från semestern, innebär en risk att bli en ofrivillig
smugglare.
Om du är osäker är det bättre
att avstå från att köpa souveni-
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Indisk halsbandsparakit.
Foto: Eduardo Rivero/Shutterstock

En exotisk gäst
★ En familj i Sundsvall har haft

Förbjudna souvenirer som konfiskerats från hemvändande turister visas på Naturhistoriska riksmuseet. Foto: Edward Parker/WWF-Canon

rer gjorda av vilda djur eller växter.
Utställningen är ett samarbete mellan Naturhistoriska riks-

museet, Världsnaturfonden
WWF, Tullverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.
Jordbruksverket

en färggrann gäst vid sitt fågelbord denna vinter. En knallgrön
indisk halsbandsparakit med
röd näbb och lång stjärt har
mumsat på frön tillsammans
med skator och kråkor. Trots
temperaturer på neråt 20 minus
har papegojan dykt upp igen.
Arten hör hemma i Asien.
Det är en populär burfågel och
har efter rymning etablerat sig
och lever fritt i andra världsdelar.
Sundsvalls Tidning
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