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I tider av BSE, mul- och klövsjuka, djurtrans-
porter, djurskydd, ett stort konsumentintresse
för djurhållning samt livsmedelsfrågor har
många av våra politiker uttalat sig och bjudit
över varandra i sina försök att visa stor hand-
lingskraft. I akt och mening att inför väljarna
framstå som en säker garant för bra djurhåll-
ning och säkra livsmedel.

I massmedia har veterinära kolleger uttalat
sig på ett synnerligen förtjänstfullt sätt, sak-
ligt och uppvisande en stor kunskap inom sina
ämnesområden. Kraven på samtliga veterinä-
ra kategorier ökar både kunskapsmässigt och
byråkratiskt. Ve den kollega som skulle missa
diagnoser som svinpest, mul- och klövsjuka 
eller rabies, eller den som fyller
i någon blankett felaktigt, med
ibland stora skadeståndskrav
som följd. 

En ökad utbildning av vete-
rinärkåren borde ju vara det
mest naturliga, men vad har 
hänt? Staten drar ned utbildningsanslagen för
veterinärfakulteten på SLU. Finns det över-
huvudtaget någon politiker som föreslagit en
statligt finansierad utbildning/uppfräschning
av alla veterinärers kunskap i dessa för hela
samhället så viktiga frågor? 

Den ökande pressen från både myndigheter,
arbetsgivare och allmänhet på veterinärerna
har lett till att utbrändheten ökat. Vid veteri-
närförbundets senaste fullmäktige togs en
motion från DaVF (djursjukhusanställda vete-
rinärers förening) om just denna fråga och en
arbetsgrupp tillsattes. Det är dock inte bara
DaVF:s medlemmar som drabbats utan också
många andra delföreningars. 

Många veterinärer har idag krav på samma
sociala rättigheter som finns i det övriga sam-
hället, till exempel för vård av sjukt barn, möj-
ligheter att kunna ta ut kompensationsledig-
heter och att kunna stanna hemma när man
känner sig dålig. Våra beslutsfattare måste
inse att yrket inte längre är ”ett kall”.

Vi har även stora svårigheter med vikarie-
frågan. Detta innebär att många veterinärer
har svårt att ta ut sin rättmätiga ledighet vare
sig det gäller sjukdom eller annat. Idag exami-
neras ett 70-tal veterinärer årligen från SLU.
Detta räcker uppenbarligen inte. Till dessa
kommer nu svenska studenter som får veteri-
närutbildning i Ungern, Danmark, Norge,

England samt ett antal andra
länder. Vi har dock ytterligare
en resurs, de så kallade TUVE-
veterinärerna – invandrare
som utbildats och i regel
verkat som veterinärer i sina
hemländer. Dessa går en kom-

pletterande utbildning i Skara i SLU:s regi.
TUVE-veterinärerna behöver under sin utbild-
ningstid ha praktik inom olika veterinära sek-
torer. Jag rekommenderar er att ta emot dessa
blivande kolleger i det dagliga arbetet. Utbytet
av kunskap och erfarenhet är synnerligen
givande, vilket även utbytet av de sociala och
kulturella frågorna är. Den andra omgången
TUVE-veterinärer går just nu sin utbildning. 

Detta är bara några för veterinärkåren vik-
tiga frågor som måste drivas av ett starkt och
enigt veterinärförbund mot våra beslutsfatta-
re.

Ilmars Dreimanis
ledamot i förbundsstyrelsen

Ökade krav på veterinär-
kåren och därmed SVF
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Inledning
I modern svinuppfödning med
ökad specialisering och intensifi-
ering av produktionen har gri-
sarna flyttats inomhus. På sena-
re år har dock utevistelse för gri-
sar åter blivit aktuell och då
handlar det om utevistelse för
hela besättningar och under alla
årstider. De flesta grisar i Sveri-
ge som uppföds på detta sätt
säljs under varumärket KRAV.
Konsumenternas efterfrågan på
KRAV-godkända grisar är inte
tillfredsställd och merbetalning-
en vid slakt av sådana grisar har
varit god. Näringens satsningar
har hittills resulterat i 10 000

slaktade KRAV-godkända grisar
under 1999, vilket är en fördubb-
ling från året dessförinnan. Under
år 2000 beräknas 20 000 grisar
slaktas (Personligt meddelande,
C Sandenskog, Swedish Meats,
121 86 Johanneshov, 2000).

I utomhusdrift är investerings-
kostnaderna lägre, vilket dock
skall balanseras mot bland annat
en högre foderkostnad (1, 6, 12,
14, 16, 19). Dessutom produceras
färre smågrisar per sugga i utom-
hussystem till följd av en högre
spädgrisdödlighet (1, 6, 12, 16,
19). Till detta bidrar även ett
längre grisningsintervall (1, 12),
som delvis kan kopplas till en

årstidsvariation (12, 23). I frans-
ka besättningar förelåg inga
skillnader i tillväxt och köttan-
sättning mellan inom- och utom-
husgrisar, även om foderåtgång-
en var större hos utegrisarna (1,
6). I Danmark och Sverige har
däremot en lägre tillväxttakt
noterats hos utegrisar (14, 19),
vilket möjligen kan spegla klimat-
skillnader mellan länderna. De
skandinaviska författarna poäng-
terar vikten av att tillgodose
utomhusgrisarnas behov av skydd
mot väder och vind (19). Vikten
av sådana åtgärder poängteras
även i Storbritannien (23) och i
Jugoslavien har en försämrad
tillväxt med sju procent noterats
vintertid hos slaktsvin, vilket
även avspeglat sig i en ökad sjuk-
lighet (22).

Besiktningsfynd vid slakt
I Sverige visar besiktningsfynd i
samband med slakt en lägre
andel registreringar av luftvägs-
infektioner och bölder hos grisar
som levt utomhus (11, samt
Tabell 1). För luftvägsinfektio-
nerna kan detta bero på ett lägre
infektionstryck eftersom luftväx-
lingen naturligtvis blir överläg-
sen vid utomhusdrift. De väv-
nadsskador som erhålls vid lung-
inflammationer läker emellertid
av med tiden (17, 26, 27) varför
registreringsfynden bör följas
upp med serologiska undersök-
ningar.

Hälsoläget hos utomhusgrisar

Infektionssjukdomar och
ektoparasiter hos slaktsvin
CHRISTINA KUGELBERG, djurhälsoveterinär, GUNNAR JOHANSSON, djurhälsoveterinär,
URBAN SJÖGREN, djurhälsoveterinär, SET BORNSTEIN, laboratorieveterinär, VMD, docent
och PER WALLGREN, statsveterinär, VMD, docent, adjungerad professor.

Med syfte att klargöra sjukdomssammanhang kring luftvägsinfektioner, rödsjuka – ledinflam-
mationer och skabbproblem hos utegrisar, genomförde författarna föreliggande studie. 
Resultaten visar bland annat att antalet registrerade ledskador vid slakt varit högre för grisar
som fötts upp utomhus än inomhus. KRAV:s förbud mot förebyggande skabbehandlingar gör
också att skabbangrepp kan bli ett problem för utegrisar. Vad gäller luftvägsinfektioner tyder
resultaten på ett gott hälsoläge bland utomhusgrisarna.

Figur 1. På senare år har utevistelse för hela besättningar av grisar under alla årstider
åter blivit aktuell. I Sverige säljs produkter från dessa grisar ofta under varumärket KRAV.
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Registrering av ledanmärk-
ningar i samband med slakt är
däremot ett betydligt vanligare
fynd hos grisar uppfödda utom-
hus än hos grisar som fötts upp
inomhus (Tabell 1). Både avseen-
de ledinflammationer (kod 31/32)
och övriga ledskador (kod 55/56)
ligger de KRAV-godkända grisar-
na ca tre gånger högre än de kon-
ventionella grisarna (11).

Rödsjuka och ledlidanden
Många leder med kroniska in-
flammatoriska förändringar är
sterila vid slakttillfället, vilket
medför svårigheter att med
säkerhet påvisa infektionsagens
(9). Erysipelothrix rhusiopathiae
(rödsjukebakterier) är dock det
vanligaste påvisade infektions-
agenset vid ledinflammation hos
slaktsvin i Sverige (9). E rhusio-
pathiae är allmänt spridd i natu-
ren (15) och bakterien kan infek-
tera ett stort antal djurslag in-
klusive fåglar, fiskar och männi-
ska (34). Rödsjuka har sedan
länge varit en välkänd sjukdom
inom svinuppfödningen och många
friska grisar är bärare av röd-
sjukebakterier i tonsiller och
tarm (34). Rödsjuka uppträder i
olika former. En mindre vanlig
perakut form ger ett septike-
miskt förlopp och plötsliga döds-
fall. Vanligare är den akuta for-
men med feber, upphörd aptit
och typiska röda, upphöjda hud-
utslag, vilken kan övergå i en
kronisk form med inflammatoris-
ka förändringar i leder och hjärt-

klaffar. Den kroniska formen kan
också utvecklas direkt utan före-
gående akuta symtom (34).

Slaktsvin som föds upp utom-
hus vaccineras sällan mot rödsju-
ka trots att det är tillåtet enligt
KRAV-reglerna. Det råder en
utbredd uppfattning att grisar
som föds ute utvecklar en natur-
lig immunitet mot rödsjuka. I
konventionell grisproduktion är
det en i det närmaste självklar
rutin att vaccinera alla avelsdjur
och alla grisar som vistas utom-
hus, vilket baseras på erfarenhe-
ten att risken för rödsjukeutbrott
annars är stor.

Skabb
Eftersom KRAV-anslutna besätt-
ningar inte rutinmässigt förebyg-
ger parasitinfektioner finns en
risk för en ökad parasitbörda (18,
21). Angrepp av skabbkvalstret
(Sarcoptes scabiei var suis) är
sannolikt den parasitdiagnos
som är lättast att ställa vid kli-

nisk undersökning av ett djur,
även om denna sjukdom inte
registreras i samband med rutin-
mässig besiktning efter slakt
(SLV FS 1996:32, Statens Livs-
medelsverk, Uppsala).

Syfte
Syftet med denna studie var att
klargöra vissa sjukdomssamman-
hang för att kunna ge en riktad
rådgivning till producenter som
föder upp grisar utomhus. När
det gäller luftvägsinfektioner var
avsikten att relatera förekoms-
ten av serumantikroppar riktade
mot Mycoplasma hyopneumoniae
och Actinobacillus pleuropneu-
moniae till eventuella tecken på
luftvägsinfektioner. Vad gäller
ledaffektioner var avsikten att
utröna huruvida det föreligger
ett samband mellan dessa och
förekomst av antikroppar riktade
mot rödsjukebakterier. Dessutom
var avsikten att dokumentera
skabbstatus.

Tabell 1 Besiktningsfynd hos KRAV-godkända grisar jämfört med besiktningsfynd hos samtliga grisar inom slaktregion Farmek under
perioden 1997-1999 (Swedish Meats, slaktskadestatistik, 2000). Registreringsfynden redovisas dels för enskilda år, dels som ett medel-
tal för de tre åren. I tabellen redovisas även antalet slaktade djur per kategori.

1997 1998 1999 1997–1999

Typ av slakt ® KRAV Samtliga KRAV Samtliga KRAV Samtliga KRAV Samtliga Signa)

Registrering¯

(antal grisar) 2 738 1 533 521 4 491 1 571 553 7 885 1 344 389 15 114 3 035 463

Pneumoni, SEP 0,7 8,4 0,6 8,5 1,3 7,1 0,9 ± 0,4 8,0 ± 0,8 ***
Pneumoni, App 0,01 0,7 0,02 0,6 0,2 0,7 0,1 ± 0,1 0,7 ± 0,1 ns
Pleurit 1,9 6,0 1,2 5,4 3,6 4,8 2,2 ± 1,2 5,4 ± 0,6 ***

Ledinfektion 2,4 1,2 3,3 1,0 3,7 0,8 3,1 ± 0,7 1,0 ± 0,2 ***
Övrig ledskada 2,0 1,0 2,7 0,9 2,8 0,8 2,5 ± ,04 0,9 ± 0,1 **
edkass. totalt 4,4 2,2 6,0 1,9 6,5 1,6 5,6 ± 1,1 1,9 ± 0,3 ***

Svansbitning 0,7 2,3 0,7 2,1 0,7 2,4 0,7 ± 0,0 2,3 ± 0,2 ***
Böld 0,5 2,0 0,9 1,7 0,7 1,7 0,7± 0,2 1,8 ± 0,2 **

White spots 4,2 6,5 6,2 7,3 7,7 5,7 6,0 ± 1,8 6,5 ± 0,8 ns

SEP = Swine Enzootic Pneumonia, dvs mycoplasmaliknande, App = Actinobacillus pleuropneumoniae-liknande.
a) Statistiken beräknad på medelregistreringen per år för de tre åren (t-test med poolade standardavvikelser). Därför finns det en viss
reservation för de statistiska beräkningarna på grund av det låga antalet observationer (n = 3 per grupp).
*** = p<0,001, ** = p<0,01, ns = ej signifikant

Figur 2. Eftersom
KRAV-anslutna be-
sättningar inte rutin-
mässigt förebygger
parasitinfektioner
finns en risk för ökad
parasitbörda, t ex
med skabbkvalstret
Sarcoptes scabiei var
suis. Foto: Set Born-
stein.
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Material och metoder
Undersökta besättningar
Studien genomfördes i två större
KRAV-godkända svinbesättning-
ar med vardera ca 50 suggor i
integrerad produktion. Omgångs-
produktion tillämpades med sex
till åtta suggor per grupp och
grisning var tredje till fjärde
vecka. Suggorna grisade hela
året utomhus i hyddor på åker-
mark. Ny mark, som inte grisar
hade gått på tidigare, togs i bruk
inför varje grisningsomgång i
besättning A. I besättning B flyt-
tades hela besättningen varje
halvår till ny mark som inte
beträtts av grisar tidigare.

Efter avvänjning, som i dessa
besättningar skedde vid sju till
åtta veckors ålder, flyttades sug-
gorna medan smågrisarna fick
stanna kvar i sin fålla fram till
slakt. I besättning A flyttades
grisarna vintertid till ett stall
med utomhusliknande klimat
(storbox under tak men utan väg-
gar) för vidareuppfödning till
slakt. Denna flytt skedde vid
cirka tolv veckors ålder.

Båda besättningarna vaccine-
rade regelbundet suggorna mot
rödsjuka. Gyltorna grundvacci-
nerades vid sex månaders ålder
genom två injektioner med tre

till fyra veckors intervall. Däref-
ter boostervaccinerades avelsdju-
ren varje halvår. När besättning-
arna var relativt nyetablerade
hade kliniska utbrott av akut
rödsjuka iakttagits sporadiskt,
men därefter har inga fall av kli-
nisk rödsjuka noterats.

Frekvensen ledanmärkningar
vid besiktningen i samband med
slakt var i båda besättningarna
påtagligt hög jämfört med kon-
ventionellt uppfödda grisar inom-
hus. Detta gällde såväl antalet
ledinflammationer (kod 31/32)
som antalet övriga ledskador
(kod 55/56). Kliniska symtom på
ledskador hade däremot inte upp-
levts som något anmärknings-
värt sjukproblem av djurägarna. 

Besättning A hade dock på
grund av den höga frekvensen
ledanmärkningar vid slakt börjat
att vaccinera även slaktsvinen
mot rödsjuka. Dessförinnan hade
rödsjuka verifierats genom bak-
teriologisk odling från obduk-
tionsfall som uppvisat en patolo-
gisk-anatomisk bild tydande på
kronisk rödsjuka (Svelab, Linkö-
ping). Vaccinationen utfördes vid
sju till åtta veckors ålder i sam-
band med avvänjningen samt tre
till fyra veckor senare. Detta vac-
cinationsprogram hade pågått

ett drygt halvår när studien
genomfördes och under den tiden
hade antalet ledanmärkningar
vid slakt successivt minskat. 

Provtagningar och registre-
ringar i samband med slakt
För att garantera att åtminstone
en hel sammanhållen grupp gri-
sar från samma grisningsom-
gång, dvs både de mest snabb-
vuxna och de som växte lång-
samt, var representerade under-
söktes samtliga grisar som slak-
tades under cirka ett kvartal.
Totalt ingick 162 grisar från
besättning A och 115 grisar från
besättning B i studien.

Blod utan tillsats insamlades i
samband med att djuren avblo-
dades vid slakt. Serum avskiljdes
och förvarades i –20°C till dess
de analyser som beskrivs i kom-
mande stycke genomfördes. 

I samband med blodprovs-
tagningen ID-märktes grisarna.
Detta för att säkerställa identite-
ten inför jämförelser mellan
erhållna laboratorieresultat och
besiktningsfynd inom varje en-
skild gris. Besiktning av slakt-
kropparna utfördes av Livsme-
delsverkets besiktningspersonal
enligt gällande rutin (SLV FS
1996:32, Statens Livsmedels-
verk, Uppsala).

Analyser utförda i
blodserum
Antikroppar riktade mot Myco-
plasma hyopneumoniae analyse-
rades i serum utspätt 1/100 med
en indirekt ELISA-teknik (5, 29).
Gränsvärdet för positiv reaktion
var satt till 0,5 då reaktionen
avlästes vid 450 nm.

Serumantikroppar riktade mot
Actinobacillus pleuropneumoniae
(serotyp 2 respektive 3) analyse-
rades också med en indirekt
ELISA-teknik där serum späd-
des 1/1000 (32). Gränsvärdet för
positiv reaktion var i dessa tester
definierat till 0,3 vid 450 nm.

Serumantikroppar riktade mot
Erysipelothrix rhusiopathiae ana-
lyserades med hjälp av indirekt
ELISA-teknik där absorbansni-
våer överstigande 0,2 vid avläs-
ning vid 450 nm i serum spätt
1/100 betraktades som en positiv
reaktion (31).

Figur 3. Båda de
undersökta besätt-
ningarna vaccinerade
regelbundet sina sug-
gor mot rödsjuka, men
bara den ena vaccine-
rade slaktsvinen mot
rödsjukebakterien.
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Även nivån av serumantikrop-
par riktade mot Sarcoptes scabiei
analyserades med hjälp av indi-
rekt ELISA-teknik (4). I denna
studie definierades absorbansni-
våer för serum spädda 1/200
överstigande 0,21 vid 492 nm
som positiva, vilket motsvarade
medelabsorbans + 3 standardav-
vikelser för 195 skabbfria kon-
ventionella suggor (3). Motsva-
rande värde (medel + 3 SD) upp-
mättes till 0,19 bland 72 skabb-
fria konventionella grisar vid sex
till sju månaders ålder (3).

Som ett generellt mått på den
infektiösa belastningen definie-
rades proteinnivån i serum med
hjälp av en refraktometer (Leica
VET 360, LeicaMicrosystems inc,
Buffalo, USA).

Statistik
Skillnader mellan grupper be-
träffande antal grisar med olika
registreringar respektive i antal
seropositiva djur beräknades med
c2-tester. Skillnader i medel-
absorbansvärden mellan olika
grupper beräknades med hjälp
av t-tester. T-test användes även
för att beräkna skillnader i
slaktskadestatistiken för KRAV-

godkända grisar vid en jämförel-
se med alla grisar som slaktats
inom Farmek-regionen under
perioden 1997–1999.

Resultat
Luftvägsinfektioner
Som framgår av Tabell 2 regi-
strerades luftvägsinfektioner to-
talt sett endast hos 1,8 respektive
0,9 procent av djuren i de under-
sökta besättningarna. Även de

serologiska resultaten antyder
en låg prevalens luftvägsinfektio-
ner, eftersom endast cirka 20
procent av djuren serokonverte-
rade mot M hyopneumoniae under
uppfödningsperioden (Tabell 3).
Andelen djur som förvärvade an-
tikroppar riktade mot M hyo-
pneumoniae respektive A pleu-
ropneumoniae serotyp 2 var i
princip lika stor i båda besätt-
ningarna, liksom den mängd
antikroppar som återfanns i
serum. I besättning B förelåg en
högre (p<0,001) prevalens djur
seropositiva mot A pleuropneu-
moniae serotyp 3, även om medel-
absorbansvärdena inte skilde
mellan besättningarna. Det bör
dock beaktas att den totala
mängden serumantikroppar rik-
tade mot A pleuropneumoniae
som återfanns genomgående var
låg, med en medelabsorbansnivå
väl under 1,0. Dessa nivåer av
antikroppar riktade mot A pleu-
ropneumoniae har tidigare kun-
nat kopplas till närvaro av mikro-
organismen, men inte till klinis-
ka problem orsakade av densam-
ma (26, 27).

Ledinfektioner och övriga
ledskador
I besättning A som vaccinerade
slaktsvinen mot rödsjuka kasse-
rades totalt två leder (1,2%,
Tabell 2), vilket överensstämmer
med de prevalenser som ses hos
konventionella besättningar (11,
samt Tabell 1). I denna besätt-

Tabell 2. Besiktningsfynd i samband med slakt hos två integrerade besättningar som
födde upp grisar utomhus. Besättning A vaccinerade grisarna mot rödsjuka vid sju veck-
ors ålder samt tre till fyra veckor senare. Ingen vaccinering mot rödsjuka företogs i besätt-
ning B.

Diagnos Besättning A Besättning B
(n = 162) (n = 115) c 2-test

Antal % Antal %

Pneumoni 2 1,2 1 0,9 nd
Pleurit 1 0,6 0 0,0 nd

Ledinfektion 1 0,6 9 7,8 **
Övrig ledskada 1 0,6 3 2,6 nd
Ledkassationer totalt 2 1,2 12 10,4 ***

White spots 10 6,2 7 6,1 ns

*** = p<0,001, ** = p<0,01, ns = ej signifikant, nd = ej beräknat på grund av för få
positiva observationer.

Tabell 3. Förekomst av serumantikroppar riktade mot utvalda patogena mikroorganis-
mer vid slakttillfället hos två integrerade besättningar som födde upp grisar utomhus.
Besättning A vaccinerade grisarna mot rödsjuka vid sju veckors ålder samt 3–4 veckor
senare. Ingen vaccinering mot rödsjuka företogs i besättning B.

Prevalens seropositiva Medelabsorbans

Bes A Bes B c2 Bes A Bes B t-test
(n = 162) (n = 115) (n = 162) (n = 115)

M hyopneumoniae 20 17 ns 0,33±0,21 0,39±0,19 ns
A pleuropneumon. typ 2 33 42 ns 0,29±0,21 0,32±0,18 ns
A pleuropneumon. typ 3 43 83 *** 0,37±0,36 0,65±0,43 ns

E rhusiopathiae 4 27 *** 0,14±0,09 0,28±0,34 ***

S scabiei 25 4 *** 0,18±0,09 0,14±0,04 ns

Serumprotein (g/l) - - 75,8±5,3 79,9±5,3 ns

*** = p<0,001, ns = ej signifikant

Figur 4. Luftvägsinfektioner registrerades totalt sett endast hos 1,8 respektive 0,9 procent
av djuren i de undersökta besättningarna.
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ning var andelen ledskador för få
för att tillåta jämförelser mellan
ledskadorna och förekomsten av
serumantikropppar riktade mot
rödsjuka.

I besättning B däremot kasse-
rades leder hos 10,4 procent av
de undersökta grisarna, varav
7,8 procent klassificerades som
ledinfektioner. Andelen djur med
antikroppar riktade mot E rhusi-
opathiae var signifikant (p<0,001)
högre i besättning B jämfört med
besättning A (Tabell 3). Vidare
förelåg ett signifikant (p<0,001)
samband mellan serokonverter-
ing mot E rhusiopathiae och regi-
strering av ledinfektion vid slakt
i besättning B (Tabell 4).

Skabbinfektioner
Vad gäller Sarcoptes scabiei låg
medelabsorbansen för båda be-
sättningarna under det fastställ-
da gränsvärdet (Tabell 3). Medel-
absorbansen skilde inte mellan
besättningarna, men andelen djur
som förvärvat antikroppar rikta-
de mot skabb var signifikant
(p<0,001) högre i besättning A.
Efter denna studies avslutande
har besättning A sanerats för
skabb till följd av klinisk mani-
festation av skabbangrepp.

Serumproteiner
De uppmätta medelnivåerna av
serumprotein var 75,8±5,3 res-
pektive 79,9±5,3 gram per liter.

Enligt de referensvärden för
serumproteinnivåer som finns
tillgängliga skall denna nivå i
normalläget befinna sig mellan
52 och 83 gram per liter (10, 24).
Medelnivån befann sig således i
båda besättningarna strax under
den övre referensnivån. I besätt-
ning A uppmättes serumprotein-
nivåer överstigande 83 gram per
liter hos 13 grisar (8%) och i
besättning B hos 19 grisar (17%).

Diskussion
Hälsoläget bland utegrisarna i de
undersökta besättningarna var
generellt sett att betrakta som
gott. Koncentrationen av protein
i serum var visserligen relativt
hög jämfört med den i ett inter-
nationellt referensmaterial (10),
liksom jämfört med nivån hos
svenska grisar som fötts upp
inomhus (24). Medelnivån var
dock lika hög i båda de undersök-
ta besättningarna och kunde inte
relateras till klinisk sjuklighet
eller till sjukdomsregistrering
vid slakt. Som en konsekvens bör
det betraktas som normalt att

grisar som fötts upp utomhus har
något högre serumproteinnivåer
än inomhusgrisar. Fenomenet
förklaras sannolikt av att utom-
husgrisar kommer i kontakt med
ett större antal antigena sub-
stanser till följd av bökning, vil-
ket i sin tur resulterar i en något
högre mängd serumprotein.

Luftvägsinfektioner
Särskilt vad gäller luftvägsinfek-
tioner antyder de erhållna resul-
taten ett gott hälsoläge. Andelen
grisar där luftvägsinfektioner
registrerades vid slakt var totalt
sett under två procent och de
serologiska resultaten antyder
att detta reflekterade den faktis-
ka situationen. Om endast en låg
andel av djuren förvärvar anti-
kroppar riktade mot M hyopneu-
moniae under uppfödningen har
detta tidigare kunnat relateras
till låga nivåer av registrerade
pneumonier vid slakt (13).

I de undersökta besättningar-
na var cirka 20 procent av djuren
seropositiva mot M hyopneumo-
niae, men de uppmätta anti-
kroppsnivåerna var genomgåen-
de låga (A450 < 0,9 i A, respektive
< 1,22 i B). Möjligen kan den rela-
tivt sena avvänjningen ha bidra-
git till en spridning av M hyo-
pneumoniae från sugga till av-
komma. Detta eftersom smågri-
sar generellt sett förlorar den
maternella immuniteten före sju
veckors ålder, samtidigt som den
egna förmågan att producera
antikroppar är starkt begränsad
(30). Anledningen till att så få
luftvägsinfektioner registrera-
des, trots den uppenbara närva-
ron av mykoplasma, står sanno-
likt att finna i den förbättrade
luftkvalitet som utomhusdrift
medger (19). En förbättrad luft-
kvalitet har tidigare visat sig för-
dröja spridningen av A pleu-
ropneumoniae (2). A pleuropneu-
moniae har internationellt klas-

Figur 5. Svinled med rödsjukeinfektion. I den besättning som inte vaccinerat slaktsvinen
mot rödsjuka kasserades leder hos 10,4 procent av de undersökta grisarna, mot 1,2 pro-
cent i den vaccinerade besättningen. Foto: Bengt Ekberg, SVA.

Tabell 4. Sambandet mellan registrering av ledinfektion och förekomst av serumantikroppar
riktade mot E rhusiopathiae i besättning B. I besättning A var antalet registrerade led-
infektioner för få för att tillåta motsvarande jämförelse.

Serumantikroppar riktade 
mot E rhusiopathiae Registrerad ledinfektion Ej ledinfektion t-test

Antal seropositiva djur 7 av 9 24 av 106 ***
% seropositiva djur 78 % 23 % ***

Medelabsorbans 0,65±0,47 0,25±0,31 ***
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sats som den näst M hyopneumo-
niae viktigaste luftvägspatogena
mikroben bland grisar. I den
innevarande studien är det
smittskyddsresonemanget gene-
rellt likartat för de båda mikroor-
ganismerna.

Ledskador och rödsjuka
Däremot har antalet registrera-
de ledskador vid slakt varit högre
för grisar som fötts upp utomhus
(19, 11). I detta sammanhang bör
hänsyn tas till både ledinfektio-
ner och övriga ledskador, efter-
som det vid köttbesiktning i
praktiken kan vara svårt att med
säkerhet särskilja dessa (9). I
besättning A hade förekomsten
av ledskador sjunkit från 6,2 pro-
cent (5,2% ledinflammationer +
1,0% övriga ledskador) till 0,7
procent (0,7% + 0,0%) efter det
att vaccination mot rödsjuka för
slaktsvin införts (data inte visa-
de). Detta indikerar att rödsjuke-
vaccinationen med största sanno-
likhet bidrog till den låga ledan-
märkningsförekomsten i besätt-
ning A, inte minst mot bakgrund
av att kronisk rödsjuka dia-
gnostiserats i samband med
obduktioner. Rödsjukans bety-
delse för utveckling av artriter
styrks vidare av att incidensen
ledskador under den studerade
perioden var hög i besättning B
som inte vaccinerade. I denna
besättning förelåg även ett

starkt samband (p<0,001) mellan
serokonvertering mot rödsjuka
och registrerad ledinfektion vid
slakt.

Andelen djur med antikroppar
riktade mot E rhusiopathiae var
signifikant (p<0,001) högre i be-
sättning B. Anledningen till den
lägre prevalensen seropositiva
djur i den vaccinerande besätt-
ningen kan synas paradoxal,
men står att finna i att vaccina-
tion i sig inte medför serokonver-
tering (31). Vid en tidigare
undersökning kunde ingen skill-
nad i mängden serumantikrop-
par visas mellan vaccinerade och
ovaccinerade djur i samma be-
sättning med den ELISA-meto-
dik som här använts (25). Trots
detta föreligger ett skydd mot
sjukdom efter vaccination (20),
varför det förefaller som om det
främst är det cellulära immun-
försvaret som stimuleras vid vac-
cination. Därför behöver en tyd-
lig serokonvertering inte ske,
även om djuren vistas i en miljö
där de exponeras för rödsjuke-
bakterier.

Enligt de kliniska observatio-
ner som gjorts i de undersökta
besättningarna och i andra
utomhussystem kan risken för
akuta sjukdomsutbrott av röd-
sjuka tyckas avta efter en tids
drift utomhus. Observatörer kan
därför tro att grisarna har ett
fullgott skydd eftersom grisar

med akut rödsjuka sällan iakt-
tas. Lekmän har även föreslagit
att grisar som vistas ute redan
från födseln, och tidigt möter en
rödsjukesmitta, får en naturlig
immunisering. Den kroniska for-
men av rödsjuka uppmärksam-
mas dock många gånger först vid
slakt och då endast i form av
ledskador och/eller valvulärendo-
karditer. Utegrisarnas överre-
presentation vad gäller ledska-
dor vid slakt, och den korrelation
till exponering för rödsjuka som
redovisas i denna studie, talar
därför emot att grisar automa-
tiskt skyddas mot rödsjuka vid
utomhusuppfödning.

Hos griskultingar är klinisk
rödsjuka ovanlig oavsett hur sug-
gan hållits, till följd av den
maternella immunitet som för-
medlats via kolostrum (34). När
denna immunitet klingat av är
grisarna att betrakta som känsli-
ga för rödsjuka oavsett hur de
föds upp. De resultat som här
redovisas talar för att utomhus-
grisarna exponeras för rödsjuke-
bakterier i högre grad än inom-
husgrisar. Huruvida detta med-
för att kroniska infektioner upp-
står utan föregående akuta sym-
tom eller om vissa akuta sjuk-
domsutbrott inte uppmärksam-
mas till följd av att djuren hålls i
stora grupper och på stora ytor,
vilket kan försvåra en diagnos,
går inte att avläsa från denna
studie. Det föreligger dock ett
förhållande mellan virulensen
hos den aktuella stammen av E
rhusiopathiae och grad av upp-
kommen skada. Det föreligger
också ett dos-respons-förhållan-
de för utvecklande av ledskador,
såväl tidsmässigt i förhållande
till exponering som för grad av
uppkommen skada (7, 8). Ett lik-
nande förhållande råder natur-
ligtvis vad gäller utveckling av
akut rödsjuka. Det förefaller som
om utomhusgrisar, till skillnad
från inomhusgrisar, ofta expone-
ras för bakterien på ett sådant
sätt att det akuta stadiet av röd-
sjuka inte uppstår.

Studien indikerar klart att vac-
cination mot rödsjuka bör rekom-
menderas för slaktsvin som föds
upp utomhus, inte minst av etis-
ka skäl. Ledinflammationer är

Figur 6. Anledningen till att så få luftvägsinfektioner registrerades, trots den uppenbara
närvaron av mykoplasma, står sannolikt att finna i den förbättrade luftkvalitet som
utomhusdrift medger.
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ett smärtsamt lidande som bör
förebyggas på bästa sätt, även
om djuret inte förefaller sjukt.
Denna indikation kan även ges
en ekonomisk implikation på
grund av den försämrade tillväxt
som sjuka djur uppvisar (33).

Skabb och andra parasiter
Vad gäller skabbproblematiken
pekar resultaten på vikten av att
inte glömma bort denna infektion
i samband med utomhusuppföd-
ning. Såvitt kunde bedömas var
skabbsituationen helt under kon-
troll i besättning B där endast
fyra procent av djuren serokon-
verterade före slakt (5% om
gränsvärde 0,19 tillämpats), vil-
ket väl understiger frekvensen
seropositiva djur i konventionel-
la besättningar med avskabb-
ningsrutiner men med subklinis-
ka skabbinfektioner (28). Även
om inga tecken på kliniska skabb-
angrepp noterades i besättning A
så serokonverterade 25 procent
av djuren före slakt (31% om
gränsvärde 0,19 tillämpats) och
besättningen har sedan studien
avslutats sanerats gentemot
skabb till följd av klinisk mani-
festation av sjukdomen.

Förebyggande skabbehandling-
ar är som tidigare nämnts inte
godkänt enligt KRAV-reglerna.
Lantbrukare som ämnar starta
en KRAV-grisproduktion bör där-
för eliminera skabb från besätt-
ningen före omställningen. Vid

upptäckt av skabb i befintlig pro-
duktion bör besättningen hellre
skabbsaneras än att låta genom-
föra enstaka strategiska behand-
lingar. Besättningen kan förbli
fri under en lång tid i det förra
fallet, men knappast i det senare. 

Parasitära sjukdomar diskute-
ras livligt i samband med utom-
husuppfödning av grisar. Dessa
diskussioner fokuseras på para-
siternas möjligheter till överlev-
nad, deras infektionsduglighet
samt om det föreligger ett behov
av antiparasitära medel eller
inte (18, 21). Generellt förefaller
det lämpligt att tillämpa betesro-
tation såväl av allmänhygieniska
(21) som av antiparasitära skäl
(18). Andelen Ascaris suum-orsa-
kade leverskador som registrera-
des i samband med slakt låg i
denna studie (Tabell 2), och i
jämförande slaktskadestatisik
(Tabell 1), på samma nivå som
bland grisar som växt upp inom-
hus. Parasitära problem före-
kommer således även hos utom-
husgrisar, vilket bör ägnas fort-
satt uppmärksamhet.

Summary
Health status among pigs
reared for slaughter
outdoors – Infections and
ectoparasites
Two organic pig herds were stu-
died. They comprised 50 sows
each, and reared piglets born to

slaughter weight. None of the
herds expressed any specific
disease problem. However, herd
A had previously experienced an
increased number of joint con-
demnations at slaughter. As
chronic erysipelas had been veri-
fied at necropsy, the herd had
vaccinated fatteners against the
disease since six months (at the
age of 7–8 weeks and boostered
3–4 weeks later), and the inci-
dence of arthritis at slaughter
had gradually decreased.

The health status of the herds
was studied by individual recor-
dings of pathological lesions
among all pigs slaughtered
during a period of three months.
The aim was to thereby include
both slow and fast growing pigs
from the herds. Further, a blood
sample was collected from each
pig at slaughter. In total 162 pigs
in herd A and 115 pigs in herd B
were included in the study. 

The concentration of serum
protein was somewhat higher
among the organic pigs than in
conventional pigs. However, as
no correlation to disease could be
made, this increase was sug-
gested to be dependant on an inc-
reased contact with immunoge-
nic substances due to rooting.
The general health status in the
herds was defined as good. Ove-
rall only 4 condemnations (1.4%)
were made due to respiratory dis-
orders (pneumonia and pleuri-
tis). 

According to the serology per-
formed, both Mycoplasma hyo-
pneumoniae and Actinobacillus
pleuropneumoniae (serotypes 2
and 3) were present in the herds.
However, the amounts of antibo-
dies detected were low and indi-
cated low pathogen loads with
these bacteria. 

In contrast, the herds differed
with respect to condemnations
due to arthritis and other joint
lesions (overall 1.2% in herd A
versus 10.4% in herd B). There
was also a positive correlation
between joint condemnation and
a high amount of serum antibodi-
es to Erysipelothrix rhusiopathi-
ae. Consequently, the results
obtained strongly suggest that
vaccination against erysipelas

Figur 7. Gris med skabbangrepp. Undersökningen pekar på vikten att inte glömma bort
skabbproblematiken i samband med utomhusuppfödning. Foto: Set Bornstein.
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should be recommended when
rearing pigs outdoors. This con-
clusion was also indicated by the
observation that the incidence of
joint condemnations had decrea-
sed following vaccination in herd
A.

Further, no routine measures
are undertaken to control parasi-
tes within the organic pig pro-
duction. When the study was per-
formed there were no evident cli-
nical signs of mange, despite pre-
sence of low amounts of serum
antibodies to Sarcoptes scabiei in
both herds. Once again the herds
differed, in herd B 4% of the pigs
were seropositive, compared to
25% of the pigs in herd A. After
the termination of this trial, herd
A experienced a clinical outbreak
of mange. Thus it was concluded
that eradication of mange is
recommendable before switching
into an organic production chain.
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Inledning
Proteinmängden i serum sam-
manfattar på ett stabilt sätt vad
ett däggdjur blivit exponerat för i
form av infektioner, välmående,
katabola tillstånd m m (4). Serum-
proteinnivån stiger i samband
med sjukdom (6), men ger däre-
mot ingen detaljinformation om
orsaken till det registrerade vär-
det. Trots detta kan serumprote-
innivån ge nyttig information om
det generella hälsoläget för ett
enskilt djur eller i en besättning.
Det är dock viktigt att beakta att
djur ständigt kommer i kontakt
med nya antigena stimuli. Därför
ökar serumproteinkoncentratio-
nen med stigande ålder (5). Det
är således viktigt att ta hänsyn
till djurens ålder vid bedömning-
en av proteinkoncentrationer upp-
mätta i serum.

Ur ett kliniskt perspektiv kan
information om koncentrationen
av protein i serum betraktas som
särskilt nyttig om den kan erhål-
las snabbt, helst redan i stallet.
Förutsatt att man har möjlighet
att avskilja serum från erytrocy-
terna kan serumproteinnivån
enkelt gå att mäta redan på går-
den genom att använda en
refraktometer (9). Proteinnivåer
i serum hos kalvar har sedan
länge analyserats med hjälp av
refraktometrar, framför allt för
att studera om de erhållit ade-
kvat råmjölksgiva (7, 9). Målsätt-
ningen med denna studie var att
fastställa normalvärden gällande
proteinnivåerna i serum för
svenska grisar med en sådan
metod.

Material och metoder
Provtagningar och analyser
Blodserum från gris, förvarat i
–20°C, analyserades. Proteinni-
vån i serum fastställdes med hjälp
av en refraktometer (Leica VET
360, Leica Microsystems inc,
Buffalo, USA).

Djur
Serum insamlades slumpvis från
fyra olika kategorier av grisar ur
en serumbank vid SVA. Dessa
kategorier var: 1) konventionella
grisar vid förmedlingsvikt (10–13
veckor, n=50), 2) slaktmogna kon-
ventionella grisar (6–7 månader,
n=50), 3) serogrisar (10) vid tio
veckors ålder (n=69) och 4) sero-
grisar vid sex till sju månaders
ålder (n=100).

Individuell kännedom om de
konventionella djurens hälsosta-
tus fanns inte. För att söka und-
vika effekt av besättning var

varje ålderskategori represente-
rad av sex besättningar. Serogri-
sarna förutsattes vara friska och
proverna från slaktmogna djur
representerade fyra besättning-
ar, medan förmedlingsgrisarna
samlats in från en besättning vid
två skilda tillfällen.

Statistik
Statistiska beräkningar rörande
skillnader mellan olika kategori-
er av djur utfördes med t-test.

Resultat
Koncentrationen av protein i
serum skilde inte mellan olika
besättningar inom respektive
kategori (Tabell 1). De samman-
lagda medelvärdena för de olika
griskategorierna redovisas i
Tabell 2. I denna tabell redovisas
också de referensvärden för gris
som definierats av Friendship
och medarbetare (5). Medelkon-

Referensvärden för serumprotein
hos växande svenska grisar
PER WALLGREN, VMD, statsveterinär, docent vid SVA, adjungerad professor vid SLU.*

Vid den undersökning av hälsoläget bland grisar som uppfötts utomhus som redovisas på
annan plats i denna tidning, noterades något förhöjda serumproteinnivåer jämfört med ett
internationellt referensmaterial publicerat 1984. Den uppmätta avvikelsen skulle kunna bero
på såväl genetiska skillnader som driftsmässiga förändringar sedan 1984. I syfte att upprätta
ett svenskt referensmaterial undersöktes därför koncentrationen protein i serum hos ett antal
grisar som fötts upp inomhus.

Figur 1. Serumproteinnivån kan ge nyttig information om hälsoläget för ett enskilt djur
eller i en besättning. Serumproteinkoncentrationen ökar dock med stigande ålder. 
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centrationen av serumprotein låg
för samtliga grupper väl inom
ramen för dessa referensvärden.
Det förelåg inga signifikanta
skillnader i serumproteinnivå
mellan serogrisar och konventio-
nella grisar inom respektive
ålderskategori, eller mellan de
olika ålderskategorierna. 

Totalt sett innehöll fem (1,9%)
av de analyserade serumen en
högre proteinkoncentration än
vad som angetts som normalt
enigt referensvärdet (5, Tabell 1).
Samtliga dessa fem prov härrör-
de från de 119 prov som insam-
lats från ålderskategorin 10–12
veckor och de fördelade sig pro-
portionellt lika mellan serogrisar
(3 av 69 = 4,3%, maxvärde = 77
g/l = 4% över angiven maxnivå)
och konventionella grisar (2 av
50 = 4%, maxvärde = 81 g/l = 9%
över angiven maxnivå). 

Diskussion
Som angivits tidigare och som
även framgår av tabellen ökade
proteinnivån i serum något med
stigande ålder (5). Därutöver var
nivån inom respektive ålderska-
tegori något högre bland konven-
tionella djur än bland serogrisar.
Det är dock viktigt att påpeka att

ingen av dessa skillnader var 
signifikant. Anledningen till
ökningen av serumproteiner med
stigande ålder står med största
sannolikhet att finna i att äldre
djur exponerats för fler antigen
än yngre. 

Det har beskrivits hur andelen
registrerade lungskador vid slakt
steg i Storbritannien i samband
med att svinproduktionen starkt
ökade efter andra världskrigets
slut (1). En bidragande förkla-
ring till detta har ansetts vara
att antalet smittvägar, och där-
med smittrycket, ökar i samband

med att populationer ökar i stor-
lek. Besättningsstorleken bland
grisbesättningar har i Sverige
ökat snabbt under de senaste tio
åren. Det bör därför ses som
glädjande att de serumproteinni-
våer som uppmättes i denna stu-
die (Sverige 2000) väl matchar
den nivå som uppmättes i Onta-
rio 1984 (5), inte minst mot bak-
grund av att den senare kate-
gorin grisar med största säkerhet
även utfodrats med foder inne-
hållande antibiotika.

Att mäta serumproteinnivån
med refraktometer är förhållan-
devis enkelt och resultaten är väl
överensstämmande med dem som
erhålls vid mer komplicerade ana-
lyser (8, 9, Klingenberg, person-
lig kommunikation, 2000). Det är
dock viktigt att komma ihåg att
även själva provtagningen kan
påverka resultatet och att resul-
taten med denna metod påverkas
av hemolysgraden (3). Prover
med uppenbar hemolys skall där-
för inte mätas med denna metod.
Vidare är det viktigt att beakta
att det i blod finns proteiner som
inte är relaterade till sjukdoms-
situationer, exempelvis albumin
vilket utgör cirka 40–60 procent
av totalproteinet (5, 6). Värdet av
att analysera serumprotein skall
därför inte överskattas och det
finns andra metoder som är
betydligt känsligare vad gäller
att bedöma om akuta eller kro-
niska infektioner föreligger eller
inte. Exempel på sådana metoder
utgör förekomst av akutfasmar-
körer eller fastställande av albu-

Tabell 1. Proteinkoncentration i serum. Lägsta respektive högsta medelvärden på be-
sättningsnivå per undersökt djurkategori. Ingen signifikant skillnad förelåg mellan
olika besättningar inom samma kategori.

Besättningar Medelnivå (gram per liter) Skillnad

Antal Lägst Högst

Konventionella grisar
Förmedlingsgrisar 6 56±6 64±2 Ej signifikant
Slaktmogna 6 67±6 74±3 Ej signifikant

Serogrisar
Förmedlingsgrisar 2 59±6 60±7 Ej signifikant
Slaktmogna 4 65±5 68±5 Ej signifikant

Tabell 2. Proteinkoncentrationen i serum hos friska svenska grisar från olika uppföd-
ningssystem. I tabellen anges även referensvärden för proteinkoncentrationen i serum
(5).

Serumprotein (gram per liter)

Antal Medel Min Max

Slaktsvin
Referensmaterial (5) 93 68±7 52 a 83 a

Konventionella grisar 50 70±5 55 b 80 b

Serogrisar 100 66±5 55 b 76 b

Förmedlingsgrisar*
Referensmaterial (5) 104 56±7 44 b a 74 b a

Konventionella grisar 50 62±6 45 b 81 b

Serogrisar 69 59±6 46 b 77 b

*De svenska grisarna var 10–12 veckor gamla. Referensmaterialet definierade som
”weaners”, varför de troligen var 4–6 veckor gamla. 
a Enligt referensen rekommenderat max- respektive min-värde. 
b I studien uppmätt max- respektive min-värde.

Figur 2. Anledningen till ökningen av serumproteiner med stigande ålder, är med störs-
ta sannolikhet att äldre djur exponerats för fler antigen än yngre.
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min-globulinkvot. För påvisande
av specifik infektion kan anti-
kroppsanalys i parade prover
rekommenderas. Samtliga dessa
tester förutsätter dock laborato-
rietillgång.

Summary
Reference values for protein
in serum in growing Swedish
pigs
The concentrations of protein in
serum were defined in different
categories of Swedish pigs with a
refractometer (Leica VET 360,
Leica Microsystems inc, Buffalo,
USA). The mean concentrations
concurred well to the reference
values defined by Friendship et
al (5), see Table 2. In accordance
to Friendship and co-workers (5),
the mean values of fatteners at
market weight exceeded that of
pigs weighing 25 kg. Similarly,
the mean values of conventional
pigs exceeded those obtained
among SPF pigs belonging to the
same age category. However,
none of these differences was sta-
tistically significant.
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Vilken är din diagnos? – EKG
Fallet är insänt och tolkat av
leg veterinär Stina Fernö,
Lundabygdens Djursjukhus,
Box 128, 221 00 Lund. 
Svaret är skrivet av Anna
Tidholm.

Dvärgtax, hane, sex år
Anamnes: Hunden inkom till kli-
niken efter att ha fallit ihop och
blivit liggande på sidan med
kraftigt bultande hjärtverksam-
het.

Status: Vid ankomsten till kli-
niken var hunden pigg men hade
en bultande hjärtverksamhet.
Inget annat onormalt framkom
vid den kliniska undersökningen. 

Blodprov visade en stegring av
ureakväve (33 mmol/l, referens-
värde <9), alaninaminotransfe-

ras (ALAT, 6,3, referensvärde
<1,7) och alkaliskt fosfatas (ALP
74,8, referensvärde <4,5).

Ekokardiografi och thoraxrönt-
gen: Utan anmärkning.

EKG 1: Togs vid ankomsten,
men efter att ”bultningarna” upp-
hört, se Figur 1.

EKG 2: Togs fem dagar senare,
se Figur 2.

Svar – se sidan 241

Figur 2. EKG av samma hund fem dagar senare, avledning II, 1 cm = 1 mV, pap-
pershastighet 50 mm/s. Bilden är av trycktekniska skäl förminskad men motsvarar 15 cm.
En liten ruta motsvarar 1 mm.

Figur 1. EKG vid ankomsten, men efter att ”bultningarna” upphört, avledning II, 1 cm =
1 mV, pappershastighet 50 mm/s. Bilden är av trycktekniska skäl förminskad men mot-
svarar 15 cm. En liten ruta motsvarar 1 mm.
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Bakgrund
Rapporter om skruvformade bak-
terier i avföringen från männi-
skor beskrevs redan under slutet
av 1800-talet (2). Höga preva-
lenser rapporterades både från
europeiska och asiatiska befolk-
ningsgrupper, men huruvida dessa
beskrivningar verkligen gällde
infektion med spiroketer är idag
svårt att avgöra. Begreppet ”in-
testinal spiroketos” hos männi-
ska präglades av Harland och
Lee, 1967 (6) och i definitionen
ingår att mikroberna sitter adhe-
rent med ena änden mot epitelet
i tjocktarmen, där de kan utgöra
formidabla ”mattor” av spiroke-
ter (Figur 1 och 2). Intestinal spi-
roketos hos människor rapporte-
ras idag endast sporadiskt i väs-
terlandet. Exempelvis så rappor-
terade Lindboe och medarbetare
1993 (12) en prevalens på 2,5
procent hos människor som gen-
omgick kolonoskopi i Norge, och
Kraaz och medarbetare 1995 (8)
1,6 procent i ett liknande materi-
al från Sverige. Hos naturfolk i
Asien/Australien, hos homosexu-
ella män och hos HIV-patienter
från Oman, Tyskland och Austra-
lien har dock höga prevalenser
rapporterats även under senare
år (1, 11, 16).

Spiroketarter hos
människor
Endast två arter av intestinala
spiroketer har påvisats hos män-

niskor, nämligen Brachyspira
aalborgi och Brachyspira pilosi-
coli. Som vi beskrivit i de tidiga-
re artiklarna i denna artikelserie
har B pilosicoli ett brett värd-
spektrum som inkluderar både
grisar, fåglar, hundar och männi-
skor. I undersökningar som ut-
förts på aboriginer i Australien
och på homosexuella män och
AIDS-patienter (1, 11, 16) är B
pilosicoli ett vanligt fynd när
man försöker odla fram intesti-
nala spiroketer från människor.
När det gäller B aalborgi där-

emot, finns i litteraturen endast
två rapporter som beskriver fall
där man lyckats isolera bakteri-
en: ett från Danmark (7), samt
ett fall i Sverige (9), som också
beskrivs närmare i den här arti-
keln. En undersökning från 1999
(13), som bygger på användning
av PCR-teknik (polymerase chain
reaction), visar emellertid att B
aalborgi ofta är involverad vid
histologiskt verifierad intestinal
spiroketos hos människa. I en
liknande undersökning har B
aalborgi också kunnat påvisas

Intestinala spiroketala infektioner, del 6

Intestinal spiroketos hos människa
i Sverige – sjukdomsorsak, zoonos,
eller inget att bry sig om?
CLAES FELLSTRÖM, VMD, professor och WOLFGANG KRAAZ, med dr.*

I de fem första artiklarna i serien om spiroketala infektioner hos djur och människor har dessa
infektioner beskrivits hos grisar, fåglar och hundar. I den sjätte och sista artikeln beskriver vi
vad man idag vet om motsvarande infektioner hos människor och om eventuella smittorisker
mellan djur och människa. Kortfattat beskrivs också resultat från några undersökningar som
genomförts avseende intestinal spiroketos hos människor i Sverige. 

Figur 1. Vid intestinal spiroketos kan stora delar av grovtarmen vara klädd av en tät
matta av spiroketer. På en biopsi uttagen från en patient vid Akademiska sjukhuset i
Uppsala ses spiroketerna som en falsk ”brush border” som täcker slemhinnan. Vidare ses
bägarceller som tömmer ut tarmmukus. Inga inflammatoriska tecken kan ses på bilden.
Förstoring ca 850 gånger. Foto: Claes Fellström och Wolfgang Kraaz.
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hos apor (2). En viktig orsak till
att så få isolat av B aalborgi exi-
sterar kan vara att bakterien
växer dåligt på de selektiva sub-
strat som vanligen används vid
brachyspiradiagnostik. Brachy-
spira aalborgi växer dessutom ut
långsammare och kräver en lägre
inkubationstemperatur än B pilo-
sicoli.

Sjukdomsorsak hos
människa?
Ett stort antal rapporter som
beskriver intestinal spiroketos
hos människa har publicerats
genom åren. I många av dessa
undersökningar tolkas fynden
som att spiroketer kan vara
orsak till intestinala symtom. I
andra rapporter har man inte
kunnat påvisa ett sådant sam-
band. En anledning till att tolk-
ningarna skiljer sig åt kan vara
att man inte förrän under de
allra sista åren kunnat artbe-

stämma spiroketerna, dvs det
kan föreligga patogenitetsskill-
nader mellan olika arter. En
annan förklaring kan vara att
endast vissa stammar av dessa
arter har sjukdomsframkallande
förmåga. Som tidigare beskrivits
i den här artikelserien är B pilo-
sicoli en vanlig orsak till diar-
réproblem hos grisar och är troli-
gen också orsak till intestinala
problem hos fåglar och hundar.
Vidare har man lyckats framkal-
la diarré och kolit både hos grisar
och kycklingar när man har ino-
kulerat dessa med B pilosicoli
isolerad från människa (17, 19).
Den danska forskargruppen som
beskrev B aalborgi 1982 (7) kunde
däremot inte relatera intestinal
spiroketos till gastrointestinala
symtom (14). Även om B aalborgi
ofta beskrivs som en apatogen
bakterie är detta inte klarlagt. I
en nyligen publicerad fallstudie
över två HIV-patienter med in-

testinal spiroketos orsakad av B
aalborgi sågs inflammatoriska
infiltrat i lamina propria. Infek-
tionen bedömdes som en bidra-
gande orsak till de intestinala
symtom som en av dessa patien-
ter upplevde (13). 

Morfologiska förändringar
I litteraturen finns inga typiska
makroskopiska förändringar vid
infektion med B aalborgi och B
pilosicoli angivna. Histologiskt
ses bakterierna adhererade med
ena änden mot epitelet i grovtar-
men, där de bildar täta mattor
som ofta beskrivs som en falsk
”brush border” (Figur 1 och 2).
Alla delar av grovtarmen kan
drabbas. I de flesta fall ses ingen
vävnadsreaktion eller att bakte-
rierna har invaderat slemhin-
nan.

Både B aalborgi och B pilosico-
li är anaeroba, gramnegativa,
svagt hemolyserande spiroketer
(Figur 3). För isolering av B pilo-
sicoli används blodagarplattor
med colistin, vankomycin och
spektinomycin som är ett stan-
dardmedium för isolering av
intestinala spiroketer vid SVA
(4). Bakterierna växer ut vid 37–
42ºC på 3–7 dygn. För isolering
av B aalborgi används trypticase
soya agar (TSA) med blod, spek-
tinomycin och polymyxin (7).
Inkubering sker vid 37ºC i minst
två veckor. Artbestämning sker
genom biokemiska tester och/
eller PCR (5, 9).

Smittrisker mellan
människor och djur
I den femte artikeln i vår artikel-
serie beskrev vi att man i Austra-
lien med så kallad pulsfältsgel-
elektrofores inte kunnat skilja
mellan stammar av B pilosicoli
som isolerats från aboriginsk
naturbefolkning och stammar av
samma spiroketart som isolerats
från hundar som levde tillsam-
mans med dessa människor (20).
Detta tyder på att infektion med
B pilosicoli kan vara en zoonos. I
ett tidigare stycke beskrivs också
försök där man under experimen-
tella förhållanden lyckats infek-
tera både grisar och kycklingar
med stammar av B pilosicoli iso-
lerade från människa (17, 19).

Figur 2. Elektronmikroskopi visar en tät matta av spiroketer som sitter fästade ”end on”
mot slemhinnan i grovtarmen hos en svensk patient. Inga skador på epitelet kan ses. För-
storing ca 9 000 gånger. Foto: Tapio Nikkilä.
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Huruvida motsvarande infektio-
ner förekommer under naturliga
förhållanden är dock inte klar-
lagt. När det gäller infektion med
B aalborgi är detta smittämne
endast påvisat hos människor
och apor.

Svenska undersökningar
För att kunna avgöra om djur
utgör en potentiell smittkälla för
människor när det gäller intesti-
nal spiroketos i Sverige är det
nödvändigt att bestämma vilka
arter av bakterierna som kan
påvisas hos människor och djur i
landet. Författarna har, förutom
vad som beskrivits i de tidigare
artiklarna i denna artikelserie,
medverkat i följande undersök-
ningar utförda i Sverige och som
avser intestinal spiroketos hos
människor: 

Fallstudie
I. Brachyspira aalborgi-infektion
diagnostiserad genom odling och
16S rDNA sekvensering av smitt-
ämnet från kolonbiopsier från
människa (9). 

Undersökningen är en fallstu-
die som beskriver en ung man
som under lång tid har haft pro-
blem med blod och slem i avfö-
ringen. Han togs in lokalt för kli-
nisk undersökning och fiberendo-
skopi. En kolonbiopsi som uttogs
visade att patienten hade intesti-
nal spiroketos men inga tecken

på kolit. Den kliniska undersök-
ningen var i övrigt utan anmärk-
ning. Patienten remitterades
därefter till Akademiska Sjukhu-
set i Uppsala för totalkoloskopi.
Endoskopin visade ingenting
onormalt. Biopsier uttogs från
sju punkter, representerande hela
grovtarmen. I ljus- och elektron-
mikroskopi sågs otaliga spiroke-
ter fästade ”end on” till ytepitelet
i alla delar av grovtarmen hos
patienten (Figur 1 och 2). Inga
tecken på kolit noterades. Från
biopsier från samtliga sju prov-
tagningsställen kunde spiroketer
odlas fram på ett specialmedium
för B aalborgi. Genetiska och bio-
kemiska tester visade att den iso-
lerade bakteriestammen tillhör-
de arten B aalborgi. Detta isolat
av B aalborgi är det första som
rapporterats sedan 1982 och det
andra någonsin i världen.

Patientprovtagning
II. Human intestinal spiroketos
diagnostiserad genom koloskopi
och analys av partiella 16S rDNA
sekvenser hos påvisade spiroke-
ter (10).

Biopsier från 33 patienter med,
och tre patienter utan, histolo-
giskt verifierad intestinal spiro-
ketos undersöktes med  PCR-tek-
nik. Samtliga fall var diagnosti-
serade vid Avdelningen för pato-
logi och cytologi vid Akademiska
Sjukhuset, Uppsala. För PCR-

undersökningarna konstruera-
des primers med potential att
amplifiera DNA-fragment från
samtliga kända arter av släktet
Brachyspira. Sekvensanalys av
erhållna DNA-fragment gjorde
det sedan möjligt att i varje posi-
tivt fall kunna ställa en mer
detaljerad bakteriologisk diagnos
med avseende på involverade spi-
roketer. PCR-produkter erhölls
från samtliga 33 patienter med
intestinal spiroketos men inte
från de tre kontrollfallen. För 23
av de 33 fallen överensstämde
den erhållna sekvensen helt,
eller nästan helt, med typstam-
men för B aalborgi och i två fall
med typstammen för B pilosicoli.
För sex fall kunde inte den
erhållna sekvensen hänföras till
någon av de kända arterna av
Brachyspira. En närmare analys
av dessa sekvenser visade dock
att de utgör genetiska varianter
som mest liknar arten B aalborgi
av de kända Brachyspira-arter-
na. I två fall erhölls ingen full-
ständig sekvens. Sammantaget
visar undersökningen att intesti-
nal spiroketos hos människor i
Sverige oftast verkar vara orsa-
kad av B aalborgi eller genetiska
varianter av denna art, men att
fall av infektion med B pilosicoli
också förekommer.

Molekylärbiologisk
undersökning
III. Fylogenetiska bevis för nya
och genetiskt olika intestinala
spiroketer som liknar Brachyspi-
ra pilosicoli i kolonslemhinnan
hos människor (15).

Genom att använda molekylär-
biologiska metoder på tarmbiop-
sier från två personer i 60-årsål-
dern utan intestinala symtom
visar denna undersökning, lik-
som undersökning II, att flera
genetiska varianter som närmast
liknar B aalborgi, förekommer i
grovtarmen hos människor i Sve-
rige. Undersökning III visade
dessutom att flera genetiska
varianter av bakterien kunde
påvisas hos samma individ.
Intressant nog sågs samma gene-
tiska huvudvarianter i undersök-
ning II och III. Undersökningar-
na är helt oberoende av varand-
ra.

Figur 3. I ljusmikroskopi är Brachyspira aalborgi ormliknande och bakterierna liknar
därigenom övriga arter av släktet Brachyspira. Förstoring ca 850 gånger. Foto: Claes
Fellström.
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Undersökningarna I–III har ut-
förts i samarbete mellan forskare
vid Akademiska Sjukhuset, Upp-
sala, Sveriges Lantbruksuniver-
sitet/Statens Veterinärmedicins-
ka Anstalt, Uppsala, Lunds Uni-
versitet och Kungliga Tekniska
Högskolan, Stockholm.

Diskussion
Forskningen som beskrivs i den
här artikelserien har skapat en
hel del nya kunskaper om vilka
arter och genetiska varianter av
intestinala spiroketer som före-
kommer hos människor och djur.
Samtidigt finns fortfarande stora
frågetecken när det gäller dessa
bakteriers betydelse för de olika
djurslagen och om deras zoono-
tiska potential.

Patogenitet
Även om många studier som pub-
licerats när det gäller intestinal
spiroketos hos människor har
tolkats som att dessa mikrober
kan orsaka sjukdom, är detta
inte helt klarlagt. Samtidigt är
det svårt att tro att de massiva
mattor av bakterier som kan
täcka stora delar av grovtarmen
under lång tid, helt skulle sakna
klinisk betydelse. Olika teorier
har framförts för eventuella pato-
genitetsmekanismer. I grovtar-
men absorberas stora mängder
vätska. Mattorna av spiroketer
skulle kunna utgöra ett meka-
niskt hinder för denna vätskeab-
sorption. Ett annat förslag till
patogenitetsmekanism är att
mattorna av spiroketer ”retar” de
mukusproducerande bägarceller-
na i slemhinnan så att en slem-
rik avföring uppstår. En tredje
möjlig mekanism är att organis-
merna påverkar den neurala
transmissionen i tarmen och stör
den normala tarmmotoriken.
Sist, men inte minst viktigt att ta
reda på är: kan dessa bakterier
ha invasiva egenskaper under
speciella omständigheter, t ex i
samband med immundepressiva
sjukdomar som HIV, vid medici-
nering med immundepressiva
farmaka eller vid andra sjukdo-
mar? Om så är fallet skulle
andra kliniska symtom kunna
uppträda. Anmärkningsvärd är
en studie där man kunde odla

fram B pilosicoli från blodet hos
sju HIV-patienter in agonem
(18). Hur denna undersökning
skall tolkas är dock oklart. Sam-
manfattningsvis måste fler studi-
er genomföras, som antingen
leder till att man kan bortse från
intestinal spiroketos som en häl-
sorisk för människor, alternativt,
tvingas ta dessa infektioner på
ett betydligt större allvar än vad
som sker idag.

Zoonosrisker
Om djur utgör en reell smittrisk
för människor under svenska för-
hållanden när det gäller intesti-
nal spiroketos är tveksamt men
inte uteslutet. Ett antal fråge-
tecken finns när det gäller dessa
infektioner. Vi saknar kunskap
om den ”sanna” prevalensen av
infektion med B pilosicoli och B
aalborgi hos människor i Sveri-
ge. Kanske är sådana infektioner
betydligt vanligare än man idag
föreställer sig. En annan oklar-
het som finns är om andra arter
än apor och människor kan vara
infekterade med B aalborgi. För-
fattarna känner inte till några
studier där man har försökt ta
reda på detta. Vi planerar därför
att under året leta efter dessa
bakterier hos friska hundar och
hos hundar med diarré. På sikt
bör man också leta efter B aal-
borgi hos andra djurslag som gri-
sar och fåglar. Fortsatta försök
utförda både in vitro och in vivo
bör genomföras för att slutgiltigt

kunna avgöra zoonosriskerna vid
intestinal spiroketos.

Summary
Intestinal spirochaetosis in
man in Sweden – cause of
disease, zoonosis or nothing
to worry about?
Several reports have shown that
intestinal spirochaetes of the
species Brachyspira aalborgi and
B pilosicoli are able to colonise
the large intestine of humans.
Three Swedish studies on intesti-
nal spirochetosis in humans are
briefly described. In one of those
studies, the isolation of B aalbor-
gi from a Swedish patient suffer-
ing from intestinal complaints is
described. The isolate is the second
ever reported in the literature. In
a second studie, DNA was extrac-
ted from colonic biopsies of 33
patients with evidence of intesti-
nal spirochaetosis. Each case was
subject to PCR and subsequent
sequencing of PCR amplicons.
The sequences obtained were
identical or related to the corre-
sponding sequence of the type
strain of B aalborgi in 29 cases,
and to the type strain of B pilosi-
coli in two of the cases. Two amp-
licons gave incomplete sequen-
ces. In a third study based on clo-
ned 16S rRNA genes from colonic
biopsies of two human individu-
als, considerable genetic varia-
tion was found among spirochae-
tes resembling B aalborgi. The
clinical importance of the fin-
dings remains uncertain.

Figur 4. Även människor kan drabbas av intestinal spiroketos. Foto: Claes Fellström.
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Tack
De svenska undersökningarna av-
seende intestinal spiroketos hos
människor och djur har delvis
finansierats via ett generöst bi-
drag från Stiftelsen Ivar och Elsa
Sandbergs stipendiefond.
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Register before June 1st

OPHTHALMOLOGY
Stockholm, Sweden in August, 2001

To facilitate hotel bookings we must have your complete credit card
based hotel registration request before June 1st 2001. Later registra-
tion – space permitting – may be accepted for the Nordic and
ECVO/ESVO meetings at a higher rate, but only for those with their
own accommodation. Please note that the hotel situation in Stock-
holm during this period is extremely difficult. All meetings will be held
in English.

1. Nordic eye panellists course (August 23rd–24th am)
This meeting will focus on basic genetics and discuss genetic aspects
of eye disease. It is open to all veterinarians. 
Info: wallin.hakanson@mailbox.swipnet.se

2. The combined ECVO/ESVO meeting (August 24th pm–25th day)
One and a half days of scientific papers and free communications.
Info: graenitz@vetmed.uni-leipzig.de

3. ERG course and lab (August 26th) (restricted number of parti-
cipants)
A full day of continuing education in veterinary visual electrophysiology.
Info: ofri@agri.huji.ac.il

Registration forms for all of the above: lennart.garmer@swipnet.se
fax +46-8-753 04 96
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I augusti 1998 åkte jag till USA
för en ettårig kurs i epidemiologi
(Masters of Preventive Veterina-
ry Medicine, MPVM) på Univer-
sity of California i Davis. Under
det året blev jag snabbt involve-
rad i ett forskningsprojekt om
antibiotikaresistens hos nötkrea-
tur och beslutade mig för att
stanna ytterligare några måna-
der för att forska på detta. Nu
doktorerar jag i jämförande pato-
logi (Comparative Pathology).
Mitt forskningsområde är de
dynamiska faktorer som styr
uppkomsten och persistensen av
antibiotikaresistens hos nötkrea-
tur. 

Mitt projekt, som undersöker
antibiotikaförbrukningen och re-
sistensläget på kalvrancher och i
mjölkproducerande besättning-
ar, är finansierat av Center of
Disease Control (CDC, Atlanta).
I denna lilla redogörelse vill jag
ge en inblick i kalvuppfödning i
Kalifornien och bruket av antibi-
otika i dessa uppfödningsformer. 

Mjölkproduktionen i
centrala Kalifornien
För närvarande jobbar jag på
VMTRC (Veterinary Medicine
Teaching and Research Center)
som tillhör UC Davis, men som
ligger i Tulare, 30 mil söder om
Davis. Tulare är en liten stad
söder om Fresno i en mycket
jordbruksintensiv dal. Här odlas
mycket nötter, frukt, foder, bom-
ull och grönsaker. Sunkistfabri-
ken och Sunmades russinfabrik
ligger i grannbyn. 

I Tulare kommun finns det
337 000 mjölkkor och i hela Kali-
fornien nästan 1,5 miljoner kor.

De flesta besättningar har flera
tusen kor, det finns dock även
små besättningar med bara några
hundra kor (Figur 1). Många be-
sättningar har ägare av hol-
ländskt eller portugisiskt ur-
sprung. En holländsk farm är
oftast väldigt ren och har nästan
alltid hästar, medan de portugi-
siska farmerna inte är lika pryd-
liga. Mexikanska invandrare
(illegala och legala) utgör billig
arbetskraft och spanska är ett
måste för att kunna kommunice-
ra med djurskötarna. Mjölkpro-
duktionen är hög, med mycket
fräscht och bra foder till korna
såsom alfalfa, hö, ensilage av hö
och majs, bomullsfrön, majsmjöl
och hel majs. Det varma klimatet
gör att så gott som alla kor hålls
utomhus i lösdrift. Något bete är
det för de flesta dock inte tal om.
Flera av de högproducerande
besättningarna mjölkar tre gång-

er om dagen. Under sommaren,
när dagstemperaturerna ligger
kring 40°C och det inte är myck-
et svalare under natten, brukar
mjölkproduktionen sjunka. Kalv-
ningar sker året runt, dock bru-
kar det vara svårt att få kor
dräktiga under högsommaren
och detta ger en kalvningsinten-
siv period mellan augusti till
oktober.

Veterinärverksamheten
Veterinärverksamheten skiljer
sig markant från den svenska
distriktsveterinärsverksamhe-
ten. De flesta besättningar skö-
ter mycket av de veterinära göro-
målen själva, såsom mastitbe-
handlingar, avhorningar, kastra-
tioner, paresbehandlingar, kirur-
giska ingrepp, vaccinationer m
m. Veterinärerna fungerar där-
med i allt större grad som kon-
sulter och utbildar även besätt-

Antibiotikaanvändning vid
kalvuppfödning i Kalifornien
CATHARINA BERGE, leg veterinär, MPVM.*

Den intensiva animalieproduktionen i USA skiljer sig markant från den svenska. Genom för-
fattarens forskning på antibiotikaresistens inom nötkreaturssektorn har hon fått en god insyn i
det högproduktiva amerikanska systemet. I denna artikel ger hon en inblick i kalvuppfödning
och mjölkproduktion i Kalifornien och bruket av antibiotika i dessa system. 

Figur 1. De flesta besättningar har flera tusen kor, och bilden visar en Jerseykobesätt-
ning. Den höga fetthalten i mjölken är eftertraktad för ost och mycket mjölkfett används
i glass i USA.
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ningsarbetarna. Mjölkkontroll och
försäljning av veterinära prepa-
rat utgör också stor del av den
veterinära verksamheten. Vete-
rinärerna har inte samma möj-
lighet som i Sverige att styra
behandlingar, och utför relativt
få kliniska behandlingar av en-
skilda djur. De flesta bönder kan
utan recept införskaffa den anti-
biotika de behöver för sin besätt-
ning. 

Veterinärerna här utför dock
så gott som alla dräktighetsun-
dersökningar. Detta rutinjobb
anser veterinärerna är viktigt för
att de skall kunna komma in i
besättningen och arbeta där.
Med tanke på all annan veteri-
när verksamhet som utförs av
besättningen är det förvånade
att man inte har utbildat sina
arbetare till detta, utan låter det
utföras av veterinär, med åtföl-
jande veterinärarvoden. Som en
följd av detta har många veteri-
närer problem med axlarna efter
de 100-tals dräktighetsundersök-
ningar de utför per dag. En vete-
rinär kan dock tjäna oerhört bra,
ca 140 $/timme, på dessa dräk-
tighetsundersökningar. En stor-
djursveterinär i dalen tjänar
mellan 120–150 000 dollar per år. 

Läkemedelshantering och
regler
De liberala regler som gäller för
veterinära preparat och de inten-
siva uppfödningsformerna har
lett till en hög antibiotikaför-
brukning. De flesta inregistrera-
de veterinära preparat omfattas
inte av recepttvång. Dessa prepa-
rat kallas OTC (over the counter)
och bönderna köper dem direkt
från grossist, foderfirma eller
läkemedelsföretag. Endast ett
fåtal preparat är receptbelagda.
Behandlingar som inte följer in-
dikationerna enligt godkännan-
det kräver dock recept. Väldigt få
av de antibiotika som riktar sig
mot grampositiva bakterier an-
vänds i profylaktiskt syfte, till
skillnad mot vad som tidigare
var brukligt i Europa. 

Antibiotikaresistensproblema-
tiken är ett hett ämne här i USA,
och FDA (Food and Drug Admi-
nistration) har utarbetat förslag
till nya regler för godkännande

av veterinära antibiotikaprepa-
rat. Efter att ha deltagit i en rad
möten om detta förslag har jag
insett industrins makt och den
annorlunda politiska atmosfär
som råder i USA jämfört med
Europa. Förslaget, som kallas
”The Framework Document”, och
uppföljande diskussioner finns
på FDA:s hemsida (www.fda.gov). 

Läkemedelsstatistik saknas här
i USA. Uppskattningsvis går
minst 50 procent av den årliga
läkemedelsanvändningen till ani-
malieproduktionen och av dessa
50 procent används 90 procent i
profylaktiskt syfte i djurfoder (2).
The Union of Concerned Scien-
tists har nyligen sammanställt
en rapport som visar att förbruk-
ningen är 40 procent högre än
vad läkemedelsindustrin har an-
gett (www.ucsusa.org). Denna
information kom lägligt före ett
möte i januari, där riskvärdering
för godkännande av antibiotika i
animalieproduktionen diskutera-
des. 

Kalvuppfödning i
Kalifornien
Uppfödning av tjurkalvar i Kali-
fornien sker oftast på särskilda
kalvrancher. Tjurkalvarna trans-
porteras dagsgamla till stora
kalvrancher, där de föds upp till
omkring 14 månaders ålder. De
flesta tjurkalvar får ingen rå-
mjölk, och har därmed ett dåligt

sjukdomsskydd. Dessa unga kal-
var, från ett flertal besättningar,
hålls i individuella trähyddor
tills de är omkring två månader
gamla (Figur 2). De föds upp på
mjölkersättningspreparat, som
kan innehålla en cocktail av
olika antibiotika. Vanliga foder-
antibiotika är neomycin, tetra-
cyklin och trimetoprimsulfa. Vid
ca två månaders ålder överförs
kalvarna till lösdrift. Antibioti-
kaanvändningen är mindre in-
tensiv i lösdriften, med vanligtvis
endast något koccidiostatikum
för profylax. För terapeutisk be-
handling används tetracyklin
eller tylosin mot leverbölder och
luftvägslidanden.

Kvigkalvar föds antingen upp i
mjölkkobesättningen eller på 
en kalvranch. De mjölkkobesätt-
ningar som inte har egen kalv-
uppfödning transporterar oftast
sina dagsgamla kalvar till en
kalvranch. Efter ett antal måna-
der återgår de till ursprungsbe-
sättningen. Kalvar i mjölkkobe-
sättningar föds vanligtvis upp på
sjukhusmjölk (hospital milk),
som är mjölk från behandlade
kor eller mjölk som faller inom
karenstiden för läkemedelsbe-
handling. I många fall, särskilt
under den varma årstiden, kan
mjölken vara av mycket dålig
kvalitet, eftersom få besättning-
ar pastöriserar eller kyler den.
Utöver sjukhusmjölk får en del

Figur 2. En typisk kalvhydda med Holsteinkalvar. Kalvarna anländer hit daggamla och
stannar tills de är ca 70 dagar gamla, då de överförs till lösdrift.
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kalvar färsk mjölk eller mjölker-
sättning. Många kvigkalvar får
inte tillräckligt med råmjölk (1).

Stort infektionstryck
Infektionstrycket, uppfödnings-
formerna och kalvarnas immun-
status ger upphov till en rad
sjukdomar. De vanligaste proble-
men är diarréer och luftvägssjuk-
domar. Dessa behandlas vanligt-
vis med antibiotika av kalvskö-
tarna. Vanliga patogener som
isoleras vid diarréer är Escheri-
chia coli, Salmonella, rotavirus,
coronavirus och cryptosporidier.
Vanliga substanser vid diarrébe-
handlingar är ceftiofur, spektino-
mycin, linkomycin, gentamicin,
sulfa-trimetoprim med flera. Luft-
vägssjukdomar behandlas oftast
med liknande preparat samt
tetracyklin, florfenikol, och nu-
mera även med enrofloxacin (FDA
har varit mycket försiktig med
fluorokinolonanvändningen till
djur, eftersom man vill spara
dessa för humanbruk). I många
fall saknas veterinär (klinisk)
utvärdering av besättningens be-
handlingsprotokoll och resultat.
En del besättningar journalför
behandlingarna, men många har
ingen dokumentation över sina
behandlingar. Diarréutbrott på
besättningsnivå är ofta orsakade
av Salmonella dublin och S ente-
rica var typhimurium och många
besättningar vaccinerar sina kal-
var mot dessa serotyper. Myko-
plasmapneumonier kan också
drabba de lite äldre kalvarna i
besättningarna hårt. De behand-
las vanligtvis med tilmicosin
eller tylosin. 

I lösdrift utgör luftvägslidan-
den de största problemen och de
behandlas antingen gruppvis
med t ex tetracyklin eller indivi-
duellt med ceftiofur, florfenikol
eller enrofloxacin. Mastitbehand-
lingarna är inte lika intensiva i
Kalifornien som i Sverige. En
mastit behandlas vanligtvis
endast med penicillinintramam-
marier. Kor med kronisk mastit
skickas till slakt. Det höga djur-
antalet i mjölkkobesättningarna
gör att problemkor snabbt slak-
tas ut. Nyrekryteringen är hög, i
många besättningar upp till ca
30 procent kvigor per år. Bovint

Figur 3a–c. Dessa tre diagram visar resistensmönstret hos ca 150 isolat E coli från 30 kal-
var. Antibiotikaresistens har mätts med diskdiffusionsmetoden. AMI = amikacin, AMC =
amoxicillin+klavulansyra, AM = ampicillin, CEFA = cefalotin, CEFT = ceftiofur, CLOR
= kloramfenikol, GENT = gentamicin, NAL = nalidixinsyra, STREP = streptomycin,
SULF = sulfisoxazol, TET = tetracyklin, SXT = trimetoprim/sulfamethoxazole.
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somatotropin (BST) används i
många besättningar och Mon-
santo har många försäljare och
besättningskonsulenter i områ-
det.

Många intensiva former för
djuruppfödning, såsom kalvupp-
födningen, är beroende av anti-
biotika för profylax och terapi. 
Få hållbara alternativ anses fin-
nas tillgängliga på marknaden.
System, som maximerar djuran-
talet och produktionen, och sam-
tidigt minimerar de personella
resurserna, är för närvarande
ekonomiskt framgångsrika och
kommer sannolikt inte att över-
leva utan antibiotika. Alternativ
till antibiotikaanvändning är där-
med ett av mina intressen och
jag hoppas att användbara probi-
otika skall utvecklas för kalvupp-
födning. 

Antibiotikaresistensläget 
I mitt forskningsprojekt har jag
gjort en studie av sex kalvupp-
födningar (uppfödning av tjurar
och kvigor). Resultaten visar att
antibiotikaresistensen hos E coli
från dessa kalvar varierade bero-
ende på djurens ålder och från
vilken ranch de kom. De nyfödda
kalvarna utskiljer E coli (som
har ett varierande resistens-
mönster) med relativt låg resi-
stens. Efter två veckor är de
fekala E coli mycket resistenta
mot ett stort antal antibiotika.
Resistens uppkommer även mot
ett antal antibiotika som inte
används på ranchen. En viss
överensstämmelse mellan antibi-
otikaanvändningen och resistens-

läget i besättningen föreligger,
men även andra faktorer påver-
kar resistensmönstret. På två
gårdar har vi sett en klonal sprid-
ning av vissa hyperresistenta
stammar (resistenta mot 10 av
12 testade antibiotika) som vi
inte kan förklara med aggressiv
antibiotikaanvändning. Salmo-
nellaisolat (icke-kliniska isolat)
från dessa kalvar har i regel inte
varit resistenta mot antibiotika. 

Figur 3a och 3b visar resistens-
läget hos fekala E coli hos dags-
gamla och två veckor gamla tjur-
kalvar på en kalvranch. Figur 3c
visar resistensmönstret hos feka-
la E coli hos samma grupp kalvar
när de är ca sex månader gamla
och befinner sig i lösdrift. 
Som synes har resistensnivåerna
minskat hos de avvanda kalvar-
na. Även i mjölkkobesättningar
där kvigkalvarna inte rutinmäs-
sigt erhållit antibiotika i fodret
har jag noterat liknande resi-
stensmönster. I kommande ar-
tiklar i SVT avser jag att mera i
detalj beskriva resistensdynami-
ken hos dessa unga kalvar. 

Den omfattande användningen
av antibiotika i kalvuppfödning-
en i USA har lett till omfattande
resistens mot de flesta antibioti-
ka. Jag har funnit kalvvirulenta
E coli-isolat som är resistenta
mot mer än 20 antibiotika. De
stora besättningarna med myck-
et kalvar och hög djurtäthet möj-
liggör epidemiologiska studier,
som inte vore möjliga i Sverige.
Min förhoppning är att den forsk-
ning som jag deltar i ska ge vär-
defull epidemiologisk informa-
tion om resistensdynamiken som

sedan kan ligga till grund för en
strategi för att minimera antibio-
tikaresistensen i animaliepro-
duktionen. 

Tack
Stort tack till Viveka Larsson och
Kajsa Gustavsson för korrektur-
läsning. 

Referenser
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establishment of antibiotic resistance
in dairy calves. Bovine Practitioner,
1993, 27, 135–140.

2. Institute of Medicine. Committee on
human health risk assessment of
using subtherapeutic antibiotics in
animal feeds. National Academy
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*Leg veterinär, MPVM Catharina
Berge, Veterinary Medicine Teaching
and Research Center, University of
California, Davis, 18830 Road 112,
Tulare, CA, 93274, USA. 

Symposium 
I samband med att EUs nationella
referenslaboratorier för Newcast-
lesjuka och aviär influensa har
möte vid SVA kommer ett en-
dagssymposium om aviär influen-
sa att arrangeras. Datum: lörda-
gen den 28 april. Plats: SVA.

Det finns möjlighet för ett begrän-
sat antal intresserade att deltaga
i symposiet. Kontakta Ulla Malm-
ström, SVA, tel 018-674000 för
anmälan/information, senast 20
april. Internationellt erkända ex-
perter inom området kommer att
föreläsa.
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Newcastle i Skåne – duvor
kan vara källan
I början av februari konstatera-
des att en besättning avelshöns
på Jordberga gods i Trelleborgs
kommun drabbats av Newcastle-
sjuka. Fjäderfäna avlivades och
fastigheten sanerades. Skydds-
och övervakningsområden upp-
rättades runt den smittade fas-
tigheten, samtliga besättningar i
skyddsområdet besöktes av vete-
rinär och kontaktbesättningar har
provtagits. Ingen vidare smitt-
spridning påvisades och område-
na runt fastigheten avvecklades
därför den 23 februari. Det är
ännu oklart varifrån smittan
kommit men en spridning från
vilda duvor är trolig. 

BSE – misstänkta fallet i
Halland
Det första misstänkt positiva
snabbtestresultatet har dykt upp
i BSE-övervakningen. Det var i
slutet av februari som prov från
en 28 månader gammal ko i nöd-
slakt gav positivt resultat i
snabbtesten. Gården spärrades
därför i väntan på ytterligare
undersökningar. Provet skicka-
des till referenslaboratoriet i
Weybridge för konfirmerande
tester. 

Vidare immunohistokemisk un-
dersökning vid SVA utföll nega-
tivt och det fanns inget i den epi-
demiologiska utredningen som
gav anledning att misstänka att
detta skulle vara ett äkta BSE-
fall. Djuret hade heller inga sym-
tom på BSE. Den 12 mars kom
det definitiva provsvaret från
referenslaboratoriet i Weybridge,
som visade att kvigan inte hade
BSE. Enstaka falskt positiva
resultat förväntas i snabbtesten

och liknande fall kan komma att
dyka upp framöver. De veterinä-
ra myndigheterna har en färdig
handlingsplan för detta, som
kommer att tillämpas även i fort-
sättningen. I skrivande stund,
den 16 mars, har ca 4 200 prover
testats vid SVA och någon BSE
har ännu inte hittats.

Mul- och klövsjuka
Mul- och klövsjukan härjar i
Storbritannien sedan mitten av
februari. Man tror att smittan
kom in i landet i början av febru-
ari och den 16 mars hade 260
smittade besättningar påträffats.
En besättning på Nordirland har
också konstaterats smittad. Alla
smittade besättningar slaktas ut
och skydds- och övervakningszo-
ner upprättas runtomkring. 

I princip står hela den brittiska
landsbygden för närvarande stil-
la och de veterinära myndighe-
terna tror att de snart ska ha

sjukdomen under kontroll. Smitt-
spårning har visat att vindsprid-
ningen hittills varit begränsad
och att de flesta besättningarna
smittats via inköp av livdjur. Får
är det hårdast drabbade djursla-
get, vilket kan vara en bidragan-
de orsak till den begränsade
vindspridningen, eftersom detta
djurslag inte urskiljer lika myck-
et virus i utandningsluften som
nöt och framför allt svin. 

Inom EU har man beslutat om
begränsningar i handeln med
klövbärande djur inom hela unio-
nen, samt förbud för turister att
medföra livsmedel och andra
djurprodukter från Storbritanni-
en. Ännu har inte någon smitta i
form av virus eller sjuka djur
kunnat konstateras i de andra
länder som köpt djur från Stor-
britannien strax innan utbrottet
upptäcktes, men några länder
har hittat seropositiva individer
bland importdjuren. Alla dessa,
inklusive kontaktdjur, har avli-
vats. 

I Sverige har den ökade upp-
märksamheten bland djurägare
och veterinärer givit upphov till
ett flertal larm om djur med blås-
liknande förändringar i slem-
hinnor etc. Alla har hittills kun-
nat avskrivas baserat på omedel-
bart utförda vidare undersök-
ningar.

Månadens Epiztel
Just nu handlar det mesta, så även i Epizteln, om mul- och
klövsjuka. Men det blir även en rapport om det misstänkta
BSE-fallet i Halland, proverna som skickats till England för
konfirmerande tester var negativa. Vidare är Newcastlefaran
över för denna gång och alla spärrar hävda. Epizteln är sam-
manställd av Gudrun Orav, SVA, tel: 018-67 40 00.

Mul- och klövsjukan härjar i Storbritannien. Bilden visar en ko i den akuta sjukdomsfa-
sen med brustna blåsor på tungan och i munslemhinnan. Foto: MAFF, Storbritannien.
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Den 11 december 1999 var det 90
år sedan Svenska Distriktsvete-
rinärföreningen bildades, vilket
skedde i samband med allmänna
veterinärmötet 1909. I septem-
ber det året fick Sveriges
distriktsveterinärer en skriftlig
uppmaning att bilda en allmän
distriktsveterinärförening. Av
landets knappt 200 distriktsvete-
rinärer svarade 85, av vilka
samtliga utom två tillstyrkte bil-
dandet av en förening.

Initiativet till en allmän
distriktsveterinärförening kom
från Gävle-Dala veterinärföre-
ning, som vid sitt årsmöte den 22
september 1907 uttalade sig för
bildandet av en sådan förening.
Uppdraget att verkställa beslu-
tet gavs åt distriktsveterinärer-
na Samuel Frödin i Orsa och
Oscar Sandström i Storvik.

Underlaget till den här redogö-
relsen har delvis hämtats från
jubileumsskrifter, som gavs ut

1934 respektive 1959 vid 25- och
50-årsjubiléerna samt från en
redovisning 1969 över verksam-
heten 1959–69. Något egentligt
jubileumsfirande har inte anord-
nats efter 50-årsjubileet. Kanske
avskräckte den periodvis mycket
dåliga ekonomin. Så till exempel
meddelade kassören året innan
halvseklet skulle celebreras, att
det fanns fem kronor i kassan
och av dessa var, enligt ett tidi-
gare beslut, 500 avsatta till
jubiléet. Övrigt källmaterial till
denna redogörelse är årsmötes-
och styrelseprotokoll samt proto-
koll från Lantbruksstyrelsens
och distriktsveterinärernas sam-
verkansgrupp.

En mer fyllig historisk tillba-
kablick på föreningen och dess
verksamhet skulle bli alltför
omfattande och motiveras knap-
past av ett 90-årsjubileum, som
väl mera får anses som en halv-
halt till 100-årsjubiléet. Dess-

utom saknas styrelseprotokoll
från en stor del av 1970- och -80-
talen och dessa bör om möjligt
letas fram för att fullständiga bil-
den. Redogörelsen är ett person-
ligt urval av olika frågor. Det är i
stor utsträckning resultaten av
ett idogt och målmedvetet arbete
av föreningens styrelse som redo-
visas. Exempelvis var den nybil-
dade föreningens viktigaste
fråga att få en statlig anställning
av distriktsveterinärerna, men
det skulle dröja 25 år – till 1934
– innan detta skedde. 

Bakgrund – dåligt socialt
anseende
Jag kan inte underlåta att
nämna något om synen på veteri-
närerna och veterinäryrket när
Hernquist, ”den svenska veteri-
närmedicinens fader”, började
sin verksamhet och åren efter.
Hernquist var helt klar över de
svårigheter som skulle möta
honom och hans elever. Redan
innan han avreste till Lyon
avråddes han från att ägna sig åt
djurläkekonsten. Detta skriver
han i ett brev till sin mentor och
stöttepelare, livmedikus Abra-
ham Bäck, preses i Collegium
Medicum. I brevet begär han ent-
ledigande från uppdraget att
resa till veterinärskolan i Lyon
för att utbilda sig till djurläkare.
Han fortsätter

”..hade jag den säkra öfwerty-
gelsen, at denna inrätningen,
skulle ganska ansedd blifwa, och
af öfwerheten med heder och
utkommo tilräckligen [lönad],
förutom hwilken en karl af okun-
nogt och otidigt s[lag?] ei utan

Svenska Distriktsveterinär-
föreningen 1909–1999, del 1
Nils-Olov Hellgren, f distriktsveterinär, museiintendent vid Veterinärhistoriska
muséet i Skara.*

Här presenteras del 1 av en bearbetning av ett föredrag, hållet vid Svenska
Distriktsveterinärföreningens årsmöte den 11 november 1999. I nästa
nummer följer del 2. 

Meddelande nr 114 från Rådet för veterinärhistorisk och biografisk forskning.

Samuel Edvard Frödin, verksam i Orsa, och Oscar Sandström, verksam i Storvik, fick
1907 uppdraget att bilda en allmän distriktsveterinärförening.
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föragt och elände lefwa kan, i
synnerhet i sådant af werlden
försmädligt ämbete, som detta de
swenskom synes.”

Nu blev det i alla fall resa av
och Hernquist blev grundaren av
den första veterinärskolan i Sve-
rige.

Välbekant är att Hernquist
lärde sina veterinärelever att
spela och sjunga för att de också
skulle bli klockare, för att säkra
dem en utkomst men också för
att höja djurläkaryrket rent soci-
alt. Klockaren var en ansedd
man i samhället

Åren runt sekelskiftet 1800
framfördes på kontinenten den
uppfattningen att man bör utbil-
da rena veterinärempiriker, dvs
hantverkare. Bojanus, en tysk
läkare, påstod att en vetenskap-
ligt utbildad djurläkare inte blir
någon bra praktiker. Lärlingen
bör tagas ur massan av folket,
skall vara född och uppväxt i
lantlig miljö och präglad av all-
mogens seder och bruk. Han får
inte vara förvandlad till en lärd
främling när han kommer tillba-
ka från skolan. 

Samma tankegångar kommer
också fram i den kommitté om
veterinärväsendets ordnande
som Kongl. Maj:t tillsatt 1821
och där kommittén i sitt yttrande

beträffande urvalet av elever
framför 

”.. att Elever för detta ändamål
ej måtte väljas bland Classen af
mera bildade människor, och att,
för att antagas till Elev, det är
tillräckligt att äga en sund
kropp, wanligt förstånd, goda
Bewis om sitt uppförande, att
kunna läsa, skrifva och räkna..”.

Detta är de första raderna i en
24 rader lång mening med syn-
punkter på hur urvalet av veteri-
närelever bör ske.

Ett märkligt förslag var den
integrering av human- och vete-
rinärmedicinen som Collegium
Medicum framförde i ett remiss-
svar 1812 till Rikets Ständer.
Dessa hade i en skrivelse 1810
anhållit att Kongl. Maj:t ville
genom Collegium Medicum eller
på annat sätt vidtaga mått och
steg till veterinärkonstens be-
främjande. 

Några av huvudpunkterna i
remissvaret var att alla nyutbil-
dade läkare skulle åläggas att
också genomgå en kort kurs i
boskapsmedicin och varje gym-
nasium skulle ha ett medicinskt
lektorat, varigenom gymnasis-
terna skulle undervisas om de
första grunderna i naturalhisto-
ria, i anatomi och sjukdomars
botande hos både människor och

djur. Undervisningen avsåg
egentligen bara internmedicin
och farsoter. 

Förslaget utsattes för nedgö-
rande kritik, inte minst från uni-
versitetens sida och något försök
till genomförande gjordes inte.
Yttrandet från Uppsala universi-
tet har ett inlägg om läkaren,
som skulle kunna bota bonden
och hans häst, hustrun och kon,
barnet och grisen på samma
gång. Kanske en allt för långt
gången rationalisering.

Det dröjde till 1824 innan vete-
rinärerna fick tjänsteplikt vid
smittsamma sjukdomar. Dessför-
innan var det läkarna, som hade
ansvaret vid bekämpandet av
dessa. Ett steg framåt var inrät-
tandet av länsveterinärtjänster
1830, där innehavarna fick en
liten men dock fast lön och
tjänsteårsberäkning. Men fortfa-
rande var veterinäryrket nedvär-
derat. I den tidigare nämnda
kommittén från 1863 framhålls
angående veterinärens samhälls-
och tjänstemannaställning

”Att under hittills varande för-
hållanden Veterinär-läkarensyr-
ket varit mindre aktadt och föga
eftersökt må ej väcka någon
förundran. Det ringa anseende
som i den borgerliga samlefna-
den hittills kommit veterinärlä-
karne till godo; otillräckligheten
af deras löneförmåner i förening
med de mödor och ansträngning-
ar som äro från Veterinärtjen-
stens utöfning oskiljaktiga, hafva
hittills verkat hämmande icke
blott på Veterinär läkarnes antal
utan äfven på deras duglighet.”

Denna tillbakablick vill erinra
om de svårigheter veterinärerna
har haft och alltjämt hade i slu-
tet på 1800- och början av 1900-
talet – en låg social status och
blygsamma levnadsförhållanden.

Distriktsveterinär
Några ord om benämningen
”distriktsveterinär”, som var
uppe till diskussion i samband
med omorganisationen 1995. I
landet fanns sedan 1830-talet
veterinärdistrikt med veterinä-
rer avlönade av landsting, kom-
muner och hushållningssällskap,
varvid också det avtal som N G
Héro i Smedjebacken upprättade

Redan Peter Hernquist
insåg vikten av en
gemensam samman-
slutning för att stärka
kåren, i synnerhet som
veterinäryrket på hans
tid ansågs vara ett
”försmädligt ämbete”
av omvärlden.
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med några socknar runt Smedje-
backen inbegripes. I Kungl
Maj:ts instruktion 1877 för läns-,
distrikts- och andra civila veteri-
närer förklarades det ankomma
på Kungl Maj:t att i varje sär-
skilt fall legalisera dessa distrikt. 

Innehavarna av de legaliserade
distrikten förklarades för
distriktsveterinärer och åtnjöt
tjänsteårsberäkning i likhet med
länsveterinärerna. 

Utredningar har följt vete-
rinärerna genom åren
Det har tidigare nämnts att den
år 1863 av Kungl Maj:t tillsatta

kommittén med uppgift att utre-
da veterinärväsendets ordnande
i landet i sitt betänkande före-
slog, att staten borde bidraga
med avlöningen till de veterinä-
rer, som var anställda inom ett
distrikt. I denna kommitté ingick
bland andra den ovannämnde
veterinären Héro i Smedjeback-
en, välbekant för sentida veteri-
närer genom den fond som bär
hans namn. 

Något statligt bidrag blev det
dock ej. Och samma bristande
lyhördhet rönte 1874 års veteri-
närkommitté. Men så kom som
nämnts tidigare Kungl Majt:s
nådiga instruktion 1877, där

begreppet distriktsveterinär in-
fördes officiellt. Men lönen utbe-
talades fortfarande av landsting,
kommuner eller hushållnings-
sällskap, oftast gemensamt men
några gånger även med endera
av dem som arbetsgivare.

1902 tillsatte Svenska Veteri-
närläkareföreningen en kom-
mitté, som skulle utreda di-
striktsveterinärernas tillsättan-
de och avlönande. Denna föreslog
att distriktsveterinärerna skulle
sortera under länsstyrelserna.
Vid tillsättandet skulle Medici-
nalstyrelsen göra upp förslag.
Minimilönen skulla vara 1 500
kronor per år, varav en tredjedel
skulle utgå med statsmedel, res-
ten utbetalas av landstingen. Till
detta tillkom arvoden enligt en
särskild taxa. Dessutom före-
slogs ålderstillägg efter tio års
tjänstgöring. Det kan vara av
intresse att veta något om pen-
ningvärdet vid denna tid. År
1900 hade en amanuens vid Sta-
tistiska centralbyrån 1 500 kro-
nor och en industriarbetare drygt
1 100 kronor. Samtidigt kostade
1/2 stop (2/3 liter) Östgöta bränn-
vin 1:35. 

Under 1907 och 1908 föranled-
de frågan om hur den civila vete-
rinäradministrationen skulle
ordnas flera utredningar och det
var troligt att genomgripande
förändringar här skulle få konse-
kvenser även för distriktsvete-
rinärerna. Detta kommer också
till uttryck i det upprop som före-
gick distriktsveterinärförening-
ens bildande och där initiativta-
garna, Samuel Frödin i Orsa och
Oscar Sandström i Storvik, skri-
ver:

”Omöjligt är ej heller att tänka
sig, att det förslag, Kungl Medici-
nalstyrelsen kommer att utarbe-
ta, i många stycken kanske avvi-
ker från de riktlinjer kåren inta-
git, och kan endast genom den
kraftigaste opinion från dess sida
vinnas tillräckligt gehör åt dess
önskningar. Endast genom di-
striktsveterinärföreningen kan
ett dylikt ingripande ske med full
effektivitet. Det är sålunda i elfte
timmen en förening bildas, och
denna fråga måste nu, om ej hela
vårt långa arbete skall riskeras,
blifva afgjord”.

Tabell från 1902 års utredning från Svenska Veterinärläkareföreningen. Utredningen
föreslog att distriktsveterinärerna skulle sortera under länsstyrelserna.
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Lokalförening tar initia-
tivet till Svenska Distrikts-
veterinärföreningen
Under senare hälften av 1800-
talet och början av 1900-talet
hade bildats åtskilliga lokalföre-
ningar, som var mycket livakti-
ga. Kommunikationerna var inte
de bästa under den här tiden och
både av geografiska och tidsmäs-
siga skäl var det en fördel om
veterinärmöten kunde hållas
inom en begränsad räjong och
därmed ge möjligheter för så
många veterinärer som möjligt
att deltaga. Dessutom kunde
arbetsförhållandena diskuteras
på ”nära håll”. Var och en kände
sig delaktig. Lokalföreningarna
fyllde ett stort behov och var
något av en nerv i veterinärkå-
ren vid denna tid. Men de kunde
inte agera med den tyngd, som
en riksförening inom en disciplin
skulle kunna. Det fanns en rik-
stäckande förening, Svenska
Veterinärläkarföreningen (sena-
re Sveriges Veterinärförbund),
där distriktsveterinärfrågan ofta
var uppe till diskussion, men
Frödin och Sandström framhål-
ler i sitt upprop

”...att vi distriktsveterinärer
icke gärna längre kunna belasta
Svenska Veterinärläkarförening-
en med våra både för dess kassa
betungande och för dess styrelse
tidsödande specialfrågor. Vi
måste nu reda oss på egen hand.”

Jag vet dock inte om denna
mening står för vad den ger
uttryck för eller om här finns
något understatement. Jag har
inte funnit belägg för varken det
ena eller det andra.

Som ytterligare argument för
en allmän distriktsveterinärföre-
ning framhålls att det under
1890-talet bildats två delföre-
ningar inom Svenska Veterinär-
läkarföreningen, nämligen Svens-
ka länsveterinärföreningen och
Svenska militärveterinärsällska-
pet för att ta till vara dessa disci-
pliners särintressen.

Svenska Distriktsveteri-
närföreningen bildas –
men statsanställning
dröjer
I samband med det allmänna
veterinärmötet den 11 december

1909 bildades så Svenska Di-
striktsveterinärföreningen. Den
nybildade föreningens främsta
och största fråga var att distrikts-
veterinärerna skulle bli statligt
anställda. Överhuvudtaget synes
staten ha varit ovillig att ge
bidrag till den veterinära verk-
samheten. 

Redan 1863 föreslog en kom-
mitté, som utredde den veterinä-
ra verksamhetens ordnande i
vårt land, att veterinärer, som
arbetade inom ett distrikt borde
få statliga bidrag till avlöningen.
Det dröjde till 1912 innan detta
förslag vann gehör – alltså näs-
tan 50 år – och ytterligare drygt
20 år innan förstatligandet blev
ett faktum.

Lönen utbetalades av landsting
och varierade i hög grad liksom
veterinärtaxan, som många
gånger var en överenskommelse
mellan veterinären och arbetsgi-
varen. 

Både lön och taxa var även för
den tiden mycket låga. De väx-
lande konjunkturerna för lant-
bruket gjorde också anställnings-

förhållandena för veterinärerna
osäkra. 

En sådan social förmån som
pension saknades givetvis helt
och veterinärerna var hänvisade
till en obegränsad tjänstgöring 
så länge krafterna stod bi. För
efterlevande fanns inga sociala
skyddsnät utan återstod de all-
mosor som socknar eller kom-
muner i nåder betalade ut. En
annan fråga var semestern.
Redan 1910 diskuterade före-
ningen möjlig-heterna att få en
månads semester. Men man
vågade inte ta upp frågan vid
denna tidpunkt.

Den statliga anställningen
dröjde men 1912 blev distriktsve-
terinärerna landstingens tjänste-
män med ett statligt bidrag på
1 000 kronor i begynnelselön
jämte landstingslön och arvode.
Det statliga bidraget motsvarade
11/2 piglön med förmåner. Sam-
arbetet mellan staten och lands-
tinget reglerades genom ett 10-
årigt avtal. 

Samtidigt inrättades veterinär-
styrelser i de landsting där det

I detta upprop från 1909 uppmanar Samuel Frödin och Oscar Sandström sina kolleger
att snabbt bilda en distriktsveterinärförening.
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fanns statligt avlönade veterinä-
rer. När avtalet löpte ut 1923 fick
man löneökning men den stat-
sanställning som var målsätt-
ningen, uppnåddes inte.

Pensionsfrågan var uppe i riks-
dagen 1912, men föll där. Det var
endast ett fåtal distriktsveteri-
närer som hade någon form av
pension och då synnerligen blyg-
sam. Det dröjde fram till 1919
innan man fick dels en egen dels
en familjepension. Pensionens
storlek var fortfarande blygsam.

Så kom till slut den utredning
– ”Distriktsveterinärlönesakkun-
niga” – vars förslag skulle leda
fram till en statsanställning. Den
tillsattes 1929, med bland andra
distriktsveterinär Weddig Borg
som en av tre ledamöter, och
avlämnade sitt betänkande 1930.
I detta hemställer de sakkunniga
bland annat

”att proposition rörande ord-
nandet av distriktsveterinärer-
nas anställnings- och avlönings-
förhållande i anslutning till de
sakkunnigas förslag om distrikt-
veterinärväsendets övertagande
av staten efter 1933 års utgång
måtte avlåtas till 1931 års riks-
dag.”

Riksdagen biföll förslaget och
1934 var statsanställningen ett
faktum.

Veterinärtaxan ett
perpetuum mobile
Ett kärt ämne på alla distrikts-
veterinärmöten har varit veteri-
närtaxan. Det fanns fram till
1914 en mängd olika taxor. Den
första taxan för en veterinär i ett
distrikt är från 1833 och upprät-
tades, som tidigare nämnts, mel-
lan Veterinär-Läkaren Nils Gus-

taf Héro och socknarna i Westra
Bergslagen. Den benämndes
”Convention emellan Westra
Bergslagen med undantag av
Malingsbo bruk och Björsjö nu
underlydande Hemman, å ena
och Veterinär-Läkaren N.G.
Héro å andra sidan. Upprättad
på Norrberkes Smedjebacke den
23 Oktober 1833”. Denna veteri-
närtaxa gällde alltså mellan
veterinären och socknarna. 

En tidigare taxa för Göteborgs-
inrättningen fanns från 1822,
upprättad mellan föreståndaren
för inrättningen och Hushåll-
ningssällskapet i Göteborg och
avsåg stationärvård men inte
ambulant praktik. Initiativet till
Veterinärinrättningen i Göte-
borg togs av hushållningssällska-
pet för att ”...Landtmännen
[skulle] äga en till djurläkare
utbildad person till vården af
sina djur vid inträffade sjukdo-
mar...”. Inrättningen fanns mel-
lan 1823 och 1872.

År 1914 fastställde Kungl Maj:t
en gemensam taxa för hela lan-
det. Tidigare hade staten 1888
fastställt en taxa som enbart
gällde tjänsteförrättningar. Re-
dan 1915 mötte den året innan
fastställda taxan kritik och i Riks-
dagen motionerades om att den
skulle sänkas och lönen höjas,

Weddig Borg var en
av de tre ledamöter
som i en utredning
från 1930 föreslog att
distriktsveterinärerna
skulle vara anställda
av staten. Riksdagen
biföll utredningens
förslag 1934. 

Den första veterinär-
taxan i Sverige är
från 1833, och upp-
rättades mellan vete-
rinärläkaren Nils
Gustaf Héro och
socknarna i ”Westra
Bergslagen”.
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men motionen mötte inget gehör.
Fram till distriktsveterinärvä-
sendets förstatligande 1934 vari-
erade taxan med dyrtiden och
gick både upp och ner. Den nya
taxan 1933 kom som ett komple-
ment till förstatligandet. I sam-
band med denna taxa kom också
en ny tjänstetaxa, som ersatte
den från 1888. 

Det fanns jämte normaltaxan
en ”fattigtaxa” – ett statsbidrags-
system där djurägare var
bidragsberättigade (gällde lant-
brukets djur) vid en viss mini-
miinkomst. För att styrka rätten
till bidrag skulle skattsedeln
visas upp, vilket många gånger
orsakade ett fåfängt letande och
ett evigt väntande. ”Har Du tit-
tat i Moraklockan eller kakelug-
nen” var en vanlig replik. Kakel-

ugnen var ett säkert förvarings-
ställe, för den användes sällan
för sitt ändamål, vilket alla som
druckit kaffe i utkylda finrum
kan intyga. Av för mig outgrund-
lig anledning gällde alltid taxans
nedre gräns (varje åtgärd hade
en nedre och en övre ersättnings-
norm). För en ”efterbörd” fick
man två kronor, oavsett tidsåt-
gång, för att nämna ett exempel.
En del länsveterinärer var syn-
nerligen nitiska i sin kontroll och
korrigering av distriktsveterinä-
rernas tillämpning av ”fattigtax-
an”. 

Taxan omarbetades under
senare delen av 1950-talet och
1958 fick vi en ny specificerad
taxa – en ”speceritaxa”, som den
kallades av en del veterinärer.
Den var inte helt lätt att tilläm-

pa och från 1959 och några år
framåt föreläste någon från di-
striktsveterinärföreningens sty-
relse, vanligen ordföranden, för
Veterinärhögskolans femteårs-
kursare om taxans tillämpning.

När momsen infördes 1969 var
frågan om den skulle tillämpas
på veterinära tjänster, men
enligt Veterinärstyrelsen skulle
distriktsveterinärerna ej beröras
av den. Det skulle dröja till 1991
innan så blev fallet. Och då hade
dessutom en ny pålaga eller
”plåga” om man så vill, införts,
nämligen djursjukvårdsavgiften,
som tillkom 1983. 

I dag har vi ju sedan 1 juli 1995
ett helt annat debiteringssystem
– ”avgifter vid veterinär yrkesut-
övning”. Detta datoriserade och
centrala debiteringssystem torde
vara välkänt i veterinärkåren.
Avgiften, vari ingår arvode,
medicin-, bil- och stationskostna-
der, inbetalas av djurägaren
centralt till Jordbruksverket.
Distriktsveterinären har en fast
lön jämte tantiem. De sociala
avgifterna – detta ”stridsäpple” –
inbetalas av Jordbruksverket.
Tidigare hade sociala avgifter
betalats enbart för lön, men inte
för praktikinkomst. Dessa hade
under många år diskuterats mel-
lan Lantbruksstyrelsen och di-
striktsveterinärerna utan att
uppnå enighet. Var och en ansåg
att motparten skulle erlägga de
sociala avgifterna för praktikin-
komsten. Egentligen var det
djurägaren som skulle betala,
men det var administrativt när-
mast ogenomförbart och dess-
utom betalades inte arbetsgiva-
ravgifter på mindre summor.
Frågan hade fått sin slutliga lös-
ning.

Semestern ingen självklar
sak
Hur blev det med semestern? Det
blev ingen reglering av denna
förrän 1934, då distriktsveteri-
närerna blev statstjänstemän
och semestern ordnades som för
andra statliga tjänstemän. 

Under 1920-talet gav dock fler-
talet landsting semester och
semesterarvode. Semestern vari-
erade mellan 14 dagar och en
månad och ersättningen var

Ibland kan förklaringarna till hur taxan beräknats ge en intressant bild av distriktsvete-
rinärens arbetsförhållanden. Reseersättningen 1942 var 20 öre/km för cykel eller gång. 

Taxeberäkning
Ibland kan förklaringarna till hur taxan beräknats ge en intressant bild
under vilka förhållanden en distriktsveterinär ibland arbetade. Rese-
ersättningen var detta år (1942) 20 öre/km för cykel eller gång.

”Till Länsveterinären i Västernorrlands län.

Med anledning av skrivelse av den 3/6 1942 får jag härmed avgiva
infordrad förklaring över taxering av resor till Kramfors och Lövvik.

Resan till Kramfors företogs på cykel, då det varit vatten på isen
över Ångermanälven och detta frusit och dubbelisen ej bar bil men väl
cykel eller sparkstötting. Avståndet Skog – Kramfors är 15 km över
Kinnmärgen – Frånö. Skulle jag ha använt bil, hade jag måst resa
över Hammarbron, varvid avståndet blivit 38 km. Då väglaget var halt
men cykelåkning möjlig företogs resan på cykel och jag startade
några minuter före kl 21, och jag kunde med undantag av sträckan
över Ångermanälven cykla större delen av vägen. Förlossningen var
mycket svår och drog ut på tiden och efteråt tillstötte uterusprolaps,
och när jag skulle hem hade ett tjockt lager nysnö fallit, varför färden
fick företagas allra största delen till fots och jag fick leda cykeln och
kom hem c:a kl 5 den 31. Färdsättet har tyvärr blivit felaktigt angivet
cykel, då det borde varit till fots och cykel. Jag har taxerat resan efter
tid: 1 timme á 1:50 och 7 timmar á 2:50, tillsammans 19:00. För för-
lossning har jag taxerat 3:– och för repositionen av uterus mindre ope-
ration 1:50, tillsammans 23:50. Statsbidraget för arvodet blir alltså
9:90. För reskostn 60% av 2:– = 1:20.

Resan till Lövvik företogs med buss till Hornö, 15 km, och med taxi-
bil därifrån till Lövvik, drygt 7 km. Den del av bussresan, för vilken
statsbidrag begäres, blir 1:– och bilresan kostade 7 kronor, tillsam-
mans 8:–. Statsbidraget blir alltså 4:80.

Skog den 16 juni 1942.
(John Svensson)

distriktsveterinär.”
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oftast 5 eller 10 kronor per dag. I
och med den statliga anställning-
en reglerades semester och
semesterersättning enligt statli-
ga reglementen, men semesterer-
sättningen grundades enbart på
lönen. Man bortsåg helt från
praktikinkomsten.

Det dröjde till 1963 innan kra-
ven på kompensation för förlorad
praktikinkomst hörsammades.
Då infördes ersättning enligt en
schablonmässigt beräknad in-
komst, den s k jämförelselönen,
vilken också lades till grund för
beräkning av sjuklön och pen-
sion.
Sedan 1996 har distriktsveteri-

närerna äntligen fått ett pen-
sionssystem vars princip över-
ensstämmer med andra anställ-
das och som sålunda beräknas
efter faktisk inkomst.

Tjänstebostad en
ifrågasatt rättighet
Det var ofta svårt för distriktsve-
terinärerna att få lämplig bostad
på stationeringsorten och 1922
tillsatte föreningen en kommitté
med uppdrag att utreda frågan
om tjänstebostad. Efter fyra år
framlade kommittén ett förslag
till standardtyp för veterinär-
bostad, samt för mottagnings-
och operationslokal. Med ledning
av dessa standardtyper uppförde
många kommuner tjänstebo-
städer med relativt låg hyra åt
distriktsveterinärerna, dock inte
i så kallade slutdistrikt där
distriktsveterinärerna själva fick
ordna bostad. 

Bostadsfrågorna drevs med
stor kraft och distrikt, där
bostadsfrågan inte kunde lösas,
förklarades i blockad. Detta var

en omdiskuterad åtgärd och den
förhindrade i många år beford-
ringsgången för yngre presumti-
va distriktsveterinärer.

Kommuner och städer blev så
småningom allt mer ovilliga att
hålla tjänstebostäder och under
1960-talet kom allt fler distrikt
att jämställas med slutdistrikt.
Till detta bidrog även tillkoms-
ten av 1965 års veterinärväsen-
deutredning och de förslag den
skulle kunna komma med – det
vore ju olyckligt att först tvinga
en kommun att bygga en tjänste-
bostad för att efter några år dra
in distriktet. 

1966 avskaffades förbundets
bostadsnämnd, men bostadsut-
skottet och bostadsombuden i
varje län fanns kvar. Bostadsom-
buden var distriktsveterinärföre-
ningens länsombud. Så småning-
om tunnades frågan ut och även
bostadsutskottet och bostadsom-
buden försvann.

Överbefolkning på
veterinärbanan
En annan fråga, som tidigt kom
att sysselsätta distriktsveteri-
närföreningens styrelse var den s
k överbefolkningen på veterinär-
banan och rädslan för att arbetet
inte skulle räcka till för alla. 

Det har gjorts många progno-
ser om den veterinära arbets-
marknaden. Här skall endast
nämnas den som gjordes redan
1918 genom Veterinärmedicins-
ka föreningen med bistånd av
Svenska Distriktsveterinärföre-
ningen. I den statistiska delen av
den kan man inhämta beträffan-
de dödligheten bland veterinä-
rerna att den är ungefär jämför-
lig med högre posttjänstemäns.
Det är farligast att vara veteri-
när mellan 50 och 70 år, men kla-
rar man sig bara till 70-
årsstrecket är dödsrisken i pari-
tet med ”Svenssons”.

De utredningar, som senare
gjorts om den veterinära arbets-
marknaden berör veterinärkåren
i stort varför jag inte går in på
dem.

Det var ofta svårt för distriktsveterinärerna att få lämplig bostad på stationeringsorten.
Bilden visar ett veterinärboställe i Värmland 1935. 

Veterinärbostaden i
Hjärpås byggdes
1955–56 av kommu-
nen med statsbidrag.
Byggnaden består av
en bostadsavdelning
och en praktikavdel-
ning.

*F distriktsveterinär Nils-Olov Hell-
gren, Dotorpsgatan 48, 521 44 Falkö-
ping.
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Få, om ens någon, enskild hän-
delse i jordbrukets historia har
så snabbt påverkat och förändrat
utvecklingen inom livsmedels-
produktionen som införandet av
konstgödsel. I vårt land började
bruket i större skala på 1950-
talet. Nu kunde man odla utan
att direkt vara beroende av en
gödselproducerande djurhållning
för sin kväveförsörjning. På bara
några årtionden förändrades
strukturen i jordbruket. Större
växtodlingar utan djurhållning
kunde med minskad personal-
styrka producera mer och säkra-
re. Den bas i jordbruksproduktio-
nen som de mjölkproducerande
gårdarna utgjorde förändrades.
Under 1950-talet fanns över
200 000 sådana gårdar i landet.
Antalet minskade snabbt, och en
folkförflyttning från landsbygden
till städerna skedde. Idag har 
vi ca 12 000 mjölkproducerande
gårdar kvar. Lokal produktion av
livsmedel har minskat stadigt,
inte bara på grund av dessa för-

ändringar, utan också på grund
av strukturrationalisering som
bland annat lett till nedläggning
av lokala och regionala slakterier
och mejerier och andra mindre
livsmedelsföretag.

Samtidigt med detta har kom-
munikationerna, nationellt och
internationellt, förbättrats. Fly-
get har utvecklats, vägar och for-
don har förbättrats, kyltranspor-
ter finns. Vi kan nu lättare, och
året runt, få in livsmedel från
andra länder och andra världsde-
lar. 

Positivt eller negativt?
Den här utvecklingen har natur-
ligtvis både positiva och negativa
sidor. Ett ökat utbud av varor
som är lätt tillgängliga och kon-
kurrens som håller priserna nere
kan nämnas som positiva för den
enskilda konsumenten. Miljöför-
störing, både från intensivjord-
bruk och transporter, är negativa
inte bara för den enskilda männi-
skan, utan även för naturen som

helhet. Minskning av mulbete
och ökad storindustriell monokul-
tur på både animalie- och växtsi-
dan, liksom det ökade bruket av
kemikalier som den större mono-
kulturen kräver, påverkar både
fauna och flora. Djurskydd och
smittskydd påverkas.

En följd av dessa förändringar
har varit att rörelser som strävar
i andra riktningar eller utnyttjar
dem har uppstått. Som exempel
kan nämnas de ekologiska rörel-
serna, t ex KRAV, som arbetar
för ett minskat kemikalieutnytt-
jande och en mer resursbevaran-
de livsmedelsproduktion både
vad avser växtodling och anima-
lieproduktion. KRAV har ett
tämligen heltäckande program,
och där svagheterna finns, jobbar
man på förbättringar.

Många veganer och vegetaria-
ner är å andra sidan mycket be-
roende av import av livsmedel
som framställts och transporte-
rats på ett miljöförstörande sätt.
De argumenterar för att dödan-
det av djur för att äta är oaccep-
tabelt, och ord som ”mord” an-
vänds i debatten. Genom att titta
i en kokbok för vegetarianer och
veganer efter maträtternas råva-
ror, och  sedan gå ut i en livsme-
delsaffär och se varifrån råvaror-
na kommer, kan man skaffa sig
kännedom om livsmedlens
odlingsförhållanden.

Respekt för vegetariansk
filosofi
För de veganer och vegetarianer
som av hälsomässiga eller ideella
skäl idkar sin filosofi hyser jag
stor respekt. Däremot ser jag
med större förvåning på dem som
bygger sin filosofi enbart på att
man inte får döda friska djur, och
som aktivt söker tvinga sin filo-
sofi och sin matkultur på andra
(här kallat den extrema veganis-
men). Jag ser här inget genom-
tänkt program, och det är inte
svårt att vid en analys av följder-
na av ett ”förbud” att döda djur

Att äta eller ätas
Tankar kring köttkonsumtion, vegetarianism,
veganism och lokalt producerade livsmedel
KALLE HAMMARBERG, leg veterinär.*

Ifrågasättandet av köttkonsumtion är ett allt vanligare inslag i
dagens samhällsdebatt. Samtidigt medför den vegetarianska
och veganska livsstilen ett antal konsekvenser som utövarna
inte alltid tänkt på. Artikeln framför några filosofiska funde-
ringar kring olika matideologier.

Positivt eller negativt?
I Sverige hade vi för
50 år sedan över 
1 650 000 kor på över
200 000 gårdar. Korna
producerade i genom-
snitt under 4 000
liter/år. Idag har vi
ca 450 000 mjölkkor
på omkring 12 000
gårdar, och produk-
tionen är över 8 500
liter/ko/år.
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finna nya problem som uppstår,
som skulle påverka både miljö,
djurskydd, sociala strukturer och
t o m kulturer.

Vi är allätare
Men låt oss ta det hela från början
och efter denna inledning titta på
några av de grundfrågor som
tankar kring den extrema vega-
nismen initierar. 

Att människan är allätare i
grunden finns det flera belägg
för. Vi är ättlingar till allätare.
Våra närmaste släktingar bland
människoaporna har visat sig
både jaga och uppskatta kött.
Vår tanduppsättning och mat-
smältningssystem är allätarens.
Det här betyder att vi kan klara
oss på enbart vegetabilier, men
risker för bristsjukdomar, t ex
vitamin B12-brist finns. Genom
kunskap, och import av vegetabi-
lier som vi inte odlar i Sverige,
kan sådana brister förebyggas
och åtgärdas. 

Historiskt sett skulle vi i våra
klimatiska förhållanden inte kun-
nat existera här utan att bygga
vår föda på kött. De betande dju-
ren fungerar som reservoarer för
den näring som den varma årsti-
den växer på marken, omvandlad
till animaliskt protein. Inte för-
rän intensivjordbruk och moder-
na transporter och konserve-
ringsmetoder gjorde det möjligt
att även i Sverige fylla ett vege-
tariskt behov året runt, kunde
rörelsen expandera. 

Den ursprungliga kulturen i
norra Sverige, den samiska och
jägarkulturen, var helt beroende
av jakten, renen och fisken som
livsmedelsproducent. Om det är
den extrema veganismens mål
att nordkalottkulturer, t ex den
samiska, inte har något berätti-
gande i framtiden, och skall upp-
höra, så säg det rent ut. 

Vi står inför ett val. Ytterst på
den ena sidan finns det extrema
veganska rörelsen, som i sin
negativa vågskål är beroende av
både miljöförstörande transpor-
ter och i verkligheten också mil-
jöförstörande monokulturell väx-
todling, och i sin positiva vågskål
inte dödar djur. Men det är bara
mätta munnar som blir veganer.

Ytterst på den andra sidan
finns enligt min mening den
lokala ekologiska produktionen
där man strävar efter ett resurs-
bevarande jordbruk för både växt-
odling och animalieproduktion,
samt att ge djuren ett så natur-
ligt liv som det är möjligt. Lokala
slakterier (gårdsslakterier) och
lokal försäljning som minskar
transporter. 

De flesta människor gör inte
valet. De hamnar någonstans
mellan de båda ytterligheterna.
T o m så att man köper livsme-
del som transporterats längre
sträckor trots att de även produ-
ceras lokalt.

Har vi rätt att döda?
En fråga som många vegetaria-
ner och veganer bygger sin filoso-
fi på är: Har vi rätt att döda djur
när vi faktiskt kan klara oss på
vegetarier? Vem ger oss den rät-
ten? 

Frågorna är utan tvekan mora-
liskt riktiga och viktiga att ställa
och svåra att klart besvara.
Andra spörsmål av samma digni-
tet kan handla om rätten att föra
krig och rätten att äta sig mer än
mätt och kassera överskottsmat
när det finns människor som
svälter.

Frågorna kan naturligtvis be-
svaras ur ett juridiskt perspek-

tiv, men man skall då ha i åtan-
ke att det i svunna tider funnits
lagar som vi idag finner underli-
ga och tar avstånd ifrån, t ex när
det gäller religion, segregering
och rösträtt. Det är sannolikt att
vi idag har lagar som i en framtid
kommer att bedömas som både
oetiska och omoraliska. Men vi
måste nog inse att vi lever i nuet,
och är barn av de regler och
moraliska värderingar som om-
ger oss idag. Förändring av dessa
sker hela tiden, och vi har rätt
att göra påtryckningar för att
ändra regelverk som vi anser fel-
aktiga.

Är det möjligt?
Ett annat sätt att svara på frå-
gorna kan vara att fundera ige-
nom vilka verkliga möjligheter vi
har att nå våra mål. Är fred på
jorden möjligt att genomföra, är
det möjligt att fördela maten
jämnt, är det möjligt att ha en
livsstil där djur inte får utnyttjas
eller dödas? Vilka andra problem
kan uppstå på vägen mot dessa
mål? Vi kan sträva mot målen
men kan vi klara de problem som
följer?

Exempel på följdfrågor
Om jag bara ser till frågeställ-
ningen om att inte få döda eller
utnyttja djur, uppstår en stor del

Positivt eller negativt? Lokalt producerat älgkött eller importerad soja?
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både enkla och svåra frågor. De
berör alltifrån vad jag skall få ge
min katt för mat till hur gör vi
med kulturer och religioner som
är beroende av utnyttjande av
djur (samer och andra nordka-
lottfolk, beduiner, hinduism etc). 

Sverige är ett älgrikt land.
Varje år skjuts ca 100 000 älgar,
vilket motsvarar ca 1/10 av lan-
dets nötköttproduktion. I de älg-
rikare delarna av landet utgör
älgkött för många den domine-
rande animala födan. Om av-
skjutning skulle upphöra vet vi
att älgpopulationen snabbt skulle
öka. För några decennier sedan
mångdubblades älgstammen på
något årtionde på grund av änd-
ringar i skogsbruket, vilket visa-
de sig i skador både på skog, växt-
odlingar och i trafiken. Genom en
riktad avskjutning minskade
älgstammen till dagens nivå.

För att vid upphörd jakt hålla
älgstammen under kontroll har
veganerna föreslagit en ökad rov-
djursstam eller hormonell styr-
ning av älgarnas reproduktion.
En analys av förslagen ger mig
ingen trovärdighet. Vi talar då
om ca 10 000 vargar i landet eller
ett gigantiskt djurförsök med
naturen. 

Man kan heller inte undvika
tankar kring jämförelse mellan
naturlig död, och avlivande vid
jakt. Djurskyddsmässigt torde
avlivning med kula vara skon-
sammast för djuret. Även andra
så kallade naturliga dödssätt

orsakar ofta svårt lidande hos
djuren. Här kan nämnas frysa
ihjäl, svälta ihjäl, drunkna, på-
körd av fordon, sjukdom, död i
skogsbrand, etc. Den ”naturliga
döden” är i de flesta fall alltid
grym.

Gödsel och kemikalier
En annan fråga värd att fundera
kring är hur en ökad växtodling
skall gödslas. Skall man ha djur,
främst nötkreatur, kvar för göd-
selproduktion (vilket är en bas i
ekologisk produktion), så kräver
de stora arealer. Är konstgöds-
ling lösningen bygger vi in oss i
ett miljöförstörande system både
vad gäller transporter och läcka-
ge. Man kan naturligtvis disku-
tera så kallad gröngödsling, men
den bygger på vallproduktion
med stort baljväxtinslag, vilket
är ett utmärkt foder för idisslare,
men knappast för människor.
Nedplöjning av vall för planter-
ing av annan gröda kräver större
arealer för samma produktion,
vilket också skulle höja priserna.
Att byta ut betesmarker mot
odlingsmarker medför också ut-
slagning av ett flertal djur- och
växtarter. Mot bakgrund av att
målet är att söka rädda liv på
djur är detta till vissa delar inte
hållbart.

En ökning av odling i form av
monokultur ökar också risker för
angrepp av insekter och växt-
sjukdomar. Detta brukar föra
med sig en ökad kemikaliean-

vändning. Vi har redan idag i de
odlingsvänligaste områdena i
landet, där grönsaker och rot-
frukter dominerar, problem med
odlingsbaserade kemikalier i
grundvattnet. De grönsaker och
den frukt vi importerar är till
övervägande delen framtagna
under ett starkt kemikalieskydd.

Att skaffa kött
Jakt har blivit människans sätt
att döda vilt. Jag accepterar en
väl skött jakt med snabbt dödan-
de skott av djur som naturen pro-
ducerar i överskott, och som skall
användas till föda. Men jag tar
avstånd från den form av jakt
som är en ren rekreation för jäga-
ren. Jakt skall enligt min upp-
fattning som bakgrund ha målet
att mätta munnar, reglering av
överskott där vi först bestämmer
vilket djurkapital som är lämp-
ligt eller möjligt, eller vara en
nödvändig och moraliskt god-
känd skyddsjakt.

Visst kan djurhållningen
förbättras
Men det vanligaste sättet att
skaffa kött är att föda upp djuren
i fångenskap, och vid avlivning
se till att stress hålls på låg nivå,
och risken för smärta inte ens
finns. Det finns många männi-
skor som blivit veganer eller
vegetarianer med motiveringen
att djurhållningen inte är djur-
vänlig nog. Och det finns avarter
inom djurhållningen som borde

Har allt kött samma etiska värde? Naturbetat lokalproducerat fårkött eller stordriven avlägsen broileruppfödning? Kött från djur som
fått leva ett naturligt liv och ätit det människan inte kan äta, bör enligt författaren ha det högsta etiska värdet.
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upphöra eller förbjudas, i den
mån de inte redan är förbjudna.
Som exempel på sådana kan
nämnas den ohyggliga djurhan-
tering som bland annat visats i
TV men som ännu fortsätter, avel
på djur med genetiska defekter
som kan orsaka lidande, gödkalvs-
uppfödning, burhållande osv.
Med sådana bilder som bakgrund
har jag förståelse för dem som
inte vill äta kött på grund av
djurhanteringen. 

Det finns mycket i människans
djurhållning som inte är värdigt
och som orsakar lidande. Vi vete-
rinärer försöker ständigt disku-
tera och ändra dessa förhållan-
den. Men även om allt inte är bra
här, ska vi inte bygga vår syn på
djurhållningen i Sverige på de
bilder vi ser i TV från andra håll
i världen. T o m den australiske
filosofen Peter Singer, som skri-
vit veganbibeln ”Djurens frigörel-
se”, ser i mycket Sverige som ett
undantag när det gäller dålig
djurhållning.

Är allt kött likvärdigt – och
alla grönsaker?
En annan väsentlig tanke är om
allt kött skall värderas lika.
Skall man se med samma ögon
på industriuppfött kött, som på
viltkött? Kan acceptansen för t ex
naturbetat fårkött vara större än
för intensivuppfött nötkött från
feedlots, eller burhållna djur?
Kan köttet från idisslare, som
äter foder människan inte kan
äta, anses mer acceptabelt än
köttet från svin och kyckling som
fötts upp med spannmål som
bas? Spannmål som skulle kunna
användas till människomat. Min
uppfattning är att kött från djur
som fått leva sitt liv så naturligt
som möjligt, helst helt naturligt,
och som ätit det människan inte
kan äta, skall etiskt värderas
högre än köttet från djur som
intensivuppfötts på ett för djuret
helt onaturligt sätt, och som
huvudsakligen äter foder som
kan användas som mat till män-
niskor. Jag accepterar således
kött från t ex älg och naturupp-
fött får och nöt, medan jag gärna
avstår från t ex ”industriframta-
get” svin- eller kycklingkött och

långa sträckor transporterat kött,
om jag ges möjlighet att välja.

Lika kan man tänka om vege-
tabilier. Har morötter odlade
ekologiskt i eget eller grannens
trädgårdsland ett högre etiskt
värde än paprika och majs som
odlats långt borta under hårt
konstgödsel- och kemikalietryck,
och förstörande av värdefull bio-
top? Har lokalt odlad potatis
samma etiska värde som genmo-
difierad soja från USA?

Jämförelser – värderingar
Om man nu anser att det finns
etiska och moraliska skillnader
som gör det möjligt att rangord-
na våra livsmedel, både vad gäl-
ler kött och vad gäller grönsaker,
kan man gå vidare med den verk-
ligt intressanta frågan: jämförel-
ser mellan de båda livsmedels-
grupperna. 

Kan den bästa formen av kött-
produktion anses vara bättre än
den sämsta formen av vegetabili-
eproduktion? Kan viltproducerat
älgkött, där älgen avlivats med
direktdödande kula, eller natur-
betat lammkött anses bättre än
intensivodlad soja (med konst-
gödsel och kemikalier), som köpts
från ett fattigt land, där enbart
en mindre del av pengarna kom-
mer de fattiga invånarna tillgo-
do, och som sedan transporterats
miljöstörande en lång sträcka? 

Eller kan det vara så att avli-
vande av ett friskt djur, oberoen-
de av hur väl djuret har behand-
lats, i sig är en så avskyvärd

handling att alla andra tankar
som rör livsmedelsproduktion
kan läggas åt sidan?

Det är dina pengar som
bestämmer
Det är du, när du köper dina
varor, som med dina pengar ger
stöd för den form av livsme-
delsproduktion du vill bevara.
Vill du ha ett betes- eller odlings-
landskap i din närhet, eller ett
avlägset kemikaliejordbruk och
långa transporter? Valet sker
när du betalar.

Som exempel på detta kan
nämnas den nedhuggning av
djungel som nu sker i Brasilien,
en nedhuggning som hotar, och
redan nu utrotar, flera djurarter.
En väsentlig del av de friprepare-
rade ytorna används för odling
av soja. Sverige är en stor impor-
tör av soja från Brasilien, då de
garanterar att deras produkter
inte är genmodifierade (till skill-
nad från den stora sojaproducen-
ten USA). Denna import av soja
är av stor betydelse för veganer
och vegetarianer i Sverige, som
en viktig proteinkälla i deras
kost. På så sätt stöds ekonomiskt
en nedhuggning av djungel med
de påverkningar det har bland
annat på djurlivet.

Det är dock inte alla nedhugg-
na ytor som bereds för sojaodling.
Här sker även en produktion av
kött genom betesdjur. Också
detta påverkar givetvis det djur-
liv som har djungeln som hem,
men skillnaden är att den han-
teringen inte har vårt ekonomis-
ka stöd.

Till Sverige importeras även
soja från Brasilien till djurfoder.
Jordbruksministern har nyligen
sagt att vi bör öka denna import
som ersättning för förbjudet kött-
och benmjöl. Jag ser inget för-
svar för sådana tankar. Sojan
fungerar hos idisslare huvudsak-
ligen som så kallat by-pass-pro-
tein, som effektivt kompletterar
våmmens mikrobproteinproduk-
tion. Men sådant protein kan vi
producera själva i Sverige, t ex
genom värmebehandlad raps. Att
betala för miljöförstöring långt
borta är inte acceptabelt, och
bygger upp ytterligare problem
för framtiden.

Amazonas djurvärld hotas av den intensi-
va sojaodlingen.
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Lokalt producerade
livsmedel
Nu till kontentan av mina tanke-
gångar. Man bör i första hand se
på totalbilden av sin livsmedels-
konsumtion. Väga in faktorer
som djurskydd, påverkan på
naturen, miljöskador, transpor-
ter, olycksrisker, kroppens behov
av näringsämnen, avfallshante-
ring etc. Jag kommer då fram till
att födan i grunden bör baseras
på lokalt, gärna ekologiskt pro-
ducerade råvaror. Det kan alltså
variera beroende på var man bor.
Slättlandskap kan vara bättre
lämpade för växtodling än kupe-
rade skogslandskap, som i sin tur
kan vara lämpligare för livsme-
delsjakt (främst älg). Norr och
söder skiljer sig också åt. 

Jag skulle dock utan tvekan i
stora delar av landet acceptera
en ökning av rovdjursstammarna
och en därav följande minskning
av jakten, då för närvarande,
enligt min åsikt, rovdjursstam-
marna på många håll är för små.
Det är glädjande att läsa att
även jägarförbundet accepterar
en ökning av rovdjursstammar-
na.

Storskalig livsmedelspro-
duktion inte alltid vacker
Storskalig livsmedelsproduktion
är inte alltid vacker och vänlig.

Det gäller både animalieproduk-
tion och växtodling. När du beta-
lar din mat och tittar på din tall-
rik och tänker i etiska och mora-
liska termer, fråga dig inte en-
bart om det ligger kött där. Fråga
dig också hur långt maten på din
tallrik har åkt. Vilka konsekven-
ser för det med sig? Hur är maten
framtagen och förvarad? Vilka är
följderna? Djurhållning? Konst-
gödsel och kemikalieanvändning?
Miljöskador? Har pengarna ham-
nat i rätt händer?

Jag förordar i grunden en lokal
eller regional livsmedelsproduk-
tion med kretsloppstänkande.
Det betyder att basfödan kan bli
olika i olika delar av Sverige (och
världen), och t o m varierande
med olika årstider. Långväga
transporter av livsmedel som kan
produceras lokalt måste mins-
kas. Potatis istället för ris och
soja (miso, tofu, tempeh etc).
Morötter istället för importerad
paprika. Jag ser med vemod och
ilska på den nedläggning av loka-
la och regionala livsmedelsföre-
tag, såsom slakterier och mejeri-
er, som nu sker. Jag accepterar
långväga transporter av föda
som komplement till det lokal-
producerade, men gärna ekolo-
giskt producerat, även om det
kostar någon krona mer. 

En annan fördel med lokalpro-
ducerade livsmedel är att man

alltid kan ha uppsikt över pro-
duktionsmetoden. Djurhållning-
en kan beskådas och direkt bedö-
mas, liksom formen för växtod-
ling. Det är min tro att om extre-
ma veganer med egna ögon fick
se hur produktionen av en del av
deras basprodukter sker (och
vem som får pengarna för pro-
duktionen), så skulle glädjen av
att äta just dessa produkter
minska.

Min tallrik
På min egen tallrik idag har 
jag potatis från ”potatis-Anders”,
odlare 1 km från min bostad. Jag
har tjälknul gjord på fårstek.
Fåret har fötts upp naturnära
hos Martin, som bor 30 km från
mig, och slaktats på slakteriet 22
km från mig. Grönsakssalladen
är gjord av morötter, KRAV-odla-
de hos Anders, 1,5 km hemifrån.
Till maten dricker jag KRAV-pro-
ducerad mellanmjölk från det
närmaste mejeriet, tyvärr 23 mil
hemifrån. Efter maten är jag
avfälling och tar en kopp kaffe
med mjölk.

Vad har du på din tallrik? Vad
har du stöttat med dina pengar?

Konsumentens krav på lägre livsmedelspriser verkar leda mot en storindustriell produktion istället för en småskalig lokal produktion,
baserad på ett kretsloppstänkande.

Leg veterinär Kalle Hammarberg,
Hjortsta 14, 824 92 Hudiksvall.
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”Det är inte klokt vad de skriver
långa böcker nuförtiden”, säger
Gunnar Krantz och nickar mot
den 790 sidor tjocka tegelstensro-
manen om Karl den X Gustaf,
som ligger bredvid läsefåtöljen
borta vid fönstret. 

Vi är hemma hos Gunnar i
våningen på Norr Mälarstrand i
Stockholm. Det skymmer och
från fönstret ser vi hur DN-skra-
pan glittrar i eftermiddagsdunk-
let. ”Karl den tionde var en
märklig figur” säger Gunnar
medan han dukar fram kaffe och
kakor på bordet. ”Liten och tjock.
Två man fick hjälpa honom att
stiga upp på sin häst. Ja, när han
var nykter. Han söp som en borst-
bindare. Han erövrade i stort sett
Polen, sen gick han över Stora
Bält, så dog han i Göteborg så
småningom. En mycket märklig
människa”. 

Vi slår oss ner vid det dukade
bordet. Gunnar tänder tre ljus
och häller upp kaffe. Om några
dagar fyller mannen framför mig
90 år.  

Första arbete som 
springpojke
– Jag är en äkta Stockholmskis.
Mitt första arbete, det var som
springpojke för en livsmedel-
saffär. Mitt sista arbete, det var
som lastbilschaufför i Stockholm,
säger den förre överfältveterinä-
ren. 

Det var en oväntad öppning.
Särskilt om man har upplysning-
arna i Sveriges veterinärers por-
trättgalleri i färskt minne, där det
om KRANTZ, GUNNAR TEO-
DOR, f 1911 17/2 i Stockholm,
står: ”Veterinär 1937. Assistent
vid patologisk-anatomiska avdel-
ningen vid KVH 1937. Batal-

jonsveterinär vid Livregementet
till häst 1939. Bataljonsveterinär
vid arméinspektionens veteri-
näravdelning 1942. Reg vet vid 
Svea Artilleriregemente 1944 och
vid arméinspektionens vet avd 
samma år. Tjänstgöringsplace-
rad i Försvarets Sjukvårdsstyrel-
se 1955. Fältveterinär vid IV mil
bef staben 1957 och överfältvet
samma år. Försvarsövervet 69.
Pensionerad 1976. Överfältvet i
Med kårens reserv. Ledamot 
av Kungl Krigsvetenskapsakade-
min.”

– Jo, mellan mina jobb som
springpojke och chaufför hann
jag vara veterinär. 

Började hos Hjärre
Utan att någonsin ha sett en
veterinär i arbete, bestämde sig
Gunnar för att det skulle han bli.
Han hade alltid varit intresserad
av djur. Brodern och han hade
varsin tupp, när de var små. 

– Dem hade vi mycket skojigt
med. Men framför allt har hästar
varit mitt stora intresse. Det kan
du se på väggen där bakom. 

I bokhyllan står gråa häststa-
tyer uppradade. Ett tag födde
Gunnar upp norska fjordingar,
”det gick runt, men inte mer”.
Direkt efter examen 1930 kom
han in på Veterinärhögskolan.  

– När jag började var min
tanke att jag skulle bli distrikts-
veterinär. Men så kom kriget och
allt det här. Det är tillfälligheter-
na som ändrar livet. Det blir helt
annorlunda än man tänkt sig. 

Året innan Gunnar Krantz tog
sin examen blev han uppkallad
till patologiprofessor Albert Hjär-
re. Följande samtal utspelade
sig. 

”Är kandidaten intresserad av
patologi?”, undrade Hjärre.  

”Eeh, ja”, svarade kandidat
Krantz.

”Kandidaten kan börja imorgon
som assistent här”. 

– Så gick det till på den tiden.
Jag fick bostad på högskolan ute
i Frescati. Två kallrum, ett var
som kök med golvbrunn, jag

Glad 90-årsjubilar guidar genom
veterinärmilitärens historia
Han har varit kårknutte, överfältveterinär och 65 år gammal
började han en ny yrkesbana, som lastbilschaufför. Gunnar
T Krantz har precis fyllt 90 år. Vi for hem till mannen som
omorganiserade den svenska veterinärmilitären. 

Förre överfältveterinären Gunnar T Krantz omorganiserade den svenska veterinärmili-
tärkåren efter amerikansk förebild. Den kom att ägna sig mindre åt hästoperationer och
mer åt livsmedels-, omgivnings- och allmänhygien. ”Idag går inte ett enda FN-förband ut,
utan att det finns en veterinär med i staben”, säger han. 
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köpte en liten elektrisk platta
som jag lagade mat på. Där
bodde jag i tre år. Lärde mig
patologi. Det har jag haft nytta
av hela livet. Patologi är en veten-
skap som är väldigt grundläg-
gande, måste jag säga, i många
arbeten. Men sen kom kriget. 

Kriget kallade
Efter examen blev Gunnar batal-
jonsveterinär i fältveterinärkå-
rens reserv och tjänstgjorde två
somrar vid ridskolan i Ströms-
holm. 

– Det var hemskt roligt. Men
hösten 1939 började det dra ihop
sig på riktigt.

Gunnar kallades in till artil-
leridivisionen ute på Järvafältet.
Där skötte han hästarna och åkte
sedan in till stan för att arbeta
på högskolan under dagarna. I
november stod en tjänst som
bataljonsveterinär vid livrege-
mentet i K1 ledig. Gunnar sökte
den på en fredag, på måndagen
fick han beskedet att tjänsten
var hans. 

– Mitt uppbrott från Albert
Hjärre var inte särskilt vänligt.
Det måste jag säga. Vi fann var-
andra senare igen, som tur var,
men då var det inte roligt. Han
trodde att jag skulle vara kvar
hos honom och vara vetenskaps-
man. 

Opererade hundratals 
hästar
När kriget kom blev Gunnar in-
kallad till en ryttarskvadron.

Ett samspelt ekipage. Gunnar Krantz och
tjänstehästen Diana forcerar i samlad stil
hinder efter hinder.

Lönestriden för överfältveterinärer
”Jag hade varit överfältveterinär ett tag när jag begärde entledigande
från den tjänsten, eftersom de sänkte lönen. Jag accepterade inte det.
Så i trekvarts år tjänstgjorde jag som överfältveterinär utan lön, jag
hade inte mer än fältveterinärlön. Det var trekvarts spännande år. De
försökte få andra kolleger att bli överfältveterinärer istället för mig.
Ingen accepterade. Vi höll ihop allihop. Jag fick mycket tack efteråt för
att jag vågade göra det där. Att jag vågade berodde naturligtvis på att
jag hade fått förmånen att studera utan skuld. Det betydde otroligt
mycket att vi hade den här firman, pappa hade betalt vår utbildning så
jag hade inte kravet att betala tillbaka någon studieskuld, utan jag
hade min lön och det fick räcka. Tillfälligheternas spel gör mycket i
livet. Det är ingen tvekan om det.

Men sen gjorde man så att man höjde pensionsåldern från 60 till 65
år och samtidigt höjde man lönen ganska mycket. Så kom jag in i För-
svarets sjukvårdsstyrelse och där var det så att läkarna inte bara hade
lön utan ett extra tillägg för att de tjänstgjorde i staben, det tillägget
fick jag också. Och det hade man så länge man tjänstgjorde. Följden
är att både jag och mina efterträdare har lyckats få en bra löneut-
veckling.” 

Att vara ständig ledamot i distriktsveterinärföreningen
”Jag har aldrig i mitt liv varit distriktsveterinär och nu är jag ständig
ledamot i deras förening. Det tycker jag är så skojigt. Herbert Dahl-
gren och jag startade nämligen ett arbete för att skaffa tjänstelokaler åt
distriktsveterinärer. De höll på hemma, på 1930-talet, de tvättade sina
instrument, de kokade sina instrument i köken på landet. Vi sa att det
får inte vara på detta viset och lät en arkitektfirma göra typritningar för
tjänstelokaler, där man kunde gå in, tvätta sina kläder, sköta sina
instrument och göra små prover. Vi lyckades bygga tio, femton såda-
na tjänstelokaler över hela landet. Nu har distriktsveterinärerna sta-
tioner istället. Även bostäder lyckades vi bygga åt distriktsveterinärer
som hade svårt att få bostäder. Det var en väldigt intressant period.
Det var ett pionjärarbete att förbättra förhållandena för distriktsveteri-
närerna. De hade det jättebesvärligt. Det var ett hårt yrke.”

Tiden som kårknutte
”Den tidens veterinärbefäl hade den egendomliga anställningsformen
att vi beräknades tjänstgöra fyra timmar om dagen. Så skulle vi göra
något annat resten av tiden. Följden blev att jag blev en så kallad
kårknutte. Jag blev sekreterare i Sveriges Veterinärförbund. Jag var
sekreterare mellan 1945 till 1956. Det är ganska länge. Och jag var
skattmästare i förbundet 1948–1957. Vi hade vårt kontor på Blaise-
holmstorg och där arbetade jag och en flicka. Men under den tiden,
som ju var väldigt spännande, hölls både ett nordiskt och ett interna-
tionellt veterinärmöte i Stockholm. Jag var generalsekreterare och
skattmästare på bägge två, och bägge gick ihop utan förlust.” 

Veterinärmedicinska sällskapet 
”Fritz Sevelius och jag startade Sveriges specialpraktikers förening. Vi
var incitamentet till Veterinärmedicinska sällskapet. Det var ganska
jobbigt, eftersom det var så många fria viljor. Värst av allt var att enas
om hur detta sällskap skulle styras. Hur skulle man göra med styrel-
sen? Då gjorde jag ett av mina stora kap här i livet. Jag föreslog att man
inte skulle ha en styrelse, utan ett kollegium. Därmed har alla närva-
rande i sin specialgrupp, med lika rättigheter, lika stort berättigande
oavsett om de är 50 medlemmar eller 150. Detta med kollegium, det
tycker jag är ett genidrag i sammanhanget. Problemet löste sig. De
har fortfarande kollegium. Det är ganska kul att ha varit med om det.”
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Han låg inne i nio månader, först
nere i Skåne, därefter i Värm-
land. 1942 var han i finska Joen-
sou i tre månader och utförde
”krigskirurgiska studier”, som
det kallades. 

– Det var mer eller mindre fri-
villigt. Jag fick fortfarande lön
ifrån Sverige. Vi hade nära tusen
patienter per veterinär. Senare
flyttades jag upp till ett hästkom-
pani, som låg vid Onega-sjön i
Finland, det låg långt österut
mot Ryssland. Så långt österut
hade jag aldrig kommit förr och
lär väl inte komma igen. 

Gunnar och hans kompani bodde
i en liten övergiven rysk by, all-
deles invid fronten. 

– Vägarna gick inte att gå på,
det var lera överallt. Man var
tvungen att rida för att ta sig
fram. Jag och en kollega operera-
de hästar. En mycket lärorik tid. 

När Gunnar återvände hem till
Sverige igen hade han kommit
underfund med att veterinärmili-
tärer nu måste ägna sig åt hygi-
enkontroll. USA:s veterinärmili-
tärkår sysslade med hygien och
Gunnar Krantz fick en kommen-
dering till amerikanska euro-
paarmén. Där såg han med egna
ögon hur den amerikanska vete-
rinärkåren fungerade och när
han kom hem omorganiserades
det svenska militärväsendet,
efter amerikansk förebild. 

Förvandlingen gick från att ha
varit en organisation som syssla-
de med att sköta djur och hästar,
till en organisation som i huvud-
sak sysslar med livsmedelshygi-
en, allmänhygien och omgiv-
ningshygien.

– Följden är att icke något
svenskt FN-förband går ut nu-
mera utan att det är en veterinär
i staben. Det var framför allt
misslyckandet i Kongo, där man
upptäckte att soldaterna ju var
mera sjuka än friska, som på-
skyndade processen. 

Hygien i centrum
Gunnar Krantz passade också på
att omorganisera veterinärernas
plats i militärorganisationen.
Från början var de armétjänste-
män och satt hos chefen för
armén som inspektörer. Under
Krantz ledning flyttades veteri-
närerna över till försvarets sjuk-
vårdsstyrelse. 

– Där bildade vi en liten veteri-
närenhet, som sysslade med livs-

medelshygien och omgivningshy-
gien. Det fanns ju inga föreskrif-
ter, så jag var fullt sysselsatt med
att skriva grundläggande be-
stämmelser för detta.

Gunnar Krantz stannade i
sjukvårdsstyrelsen till dess han
blev pensionerad. Han ler och
säger att veterinäryrket har för-
ändrats kolossalt. 

– När jag tittar tillbaka tänker
jag ”Har jag varit med om allt det
här?” Nu när jag är pensionerad
lever jag lugnt och stilla. Vet du
vad jag gör nu? 

Nä, vad?
– Jag har varit med och författat
en bok. Så jag har inte slutat att
verka ännu. Jag har skrivit lite
av varje i Veterinärtidningen och
jag har skrivit min levnadshisto-
ria för mina barns räkning.

Han är också hedersledamot i
en mängd organisationer, bland
annat veterinärförbundet, Sveri-
ges Djurskyddsföreningars riks-
förbund och Stockholms stads-
mission, det sista som tack för
viss social verksamhet. 

– Att ha ett veterinärt yrke och
att få arbeta inom en social verk-
samhet, dels ha en egen veteri-
närpraktik, dels vara engagerad
i veterinärförbundets utveckling,
har gjort att jag har fått ganska
vida kontakter. Det är jag väldigt
tacksam för. 

Hästen har alltid
varit djuret framför
andra för Gunnar
Krantz. Ett tag födde
han upp norska fjor-
dingar, på bilden står
en vecka gamla Elinor
bredvid modern Val-
borg.

Fyra generationer överfältveterinärer. Bilden är tagen 1957 och sittande ser vi Johan
Hederstedt. Stående från vänster: Axel Morén, Gunnar Krantz och Erik Liljefors.
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Hur har du hunnit med allt
detta?
– Min arbetsdag var tio, tolv,
fjorton timmar. Inga lediga hel-
ger. Militärveterinäryrket var
upplagt så att vi hade fyra tim-
mars tjänstgöring om dagen, plus
ständig jourtjänst, även lördag
och söndag. Det gjorde att man
hade visserligen inte så mycket
arbetstid på dagen och det var ju
det som gjorde att jag kunde
engagera mig i andra verksam-
heter. Men den där ständiga
jourtjänsten på lördag och sön-
dag var väldigt besvärande. Man
måste alltid tala om på telefon
var man var. Vi hade 500 hästar
på livregementet och alltid
hände det något.

I Gunnar Krantz liv har det
hänt så mycket att han berättar
om fyra avgörande händelser i
separata texter, som ni kan läsa
här intill. 

90-årsdagen firar han med
mottagning i hemmet, som de tre
barnen ordnat. Hustrun bor på
Stadshagens Servicecentrum och
henne besöker Gunnar varje dag
mellan 12–15. 

– Jag går till min hustru varje
dag. Sen har vi sommarnöjet i
Upplands Bro, där vi är varje
sommar. Stugan är byggd 1734
och den ligger vid sjökanten. Där
är det jätteskönt. 

På somrarna fiskar familjen
bland annat kräftor. I fjol mätte
fångsten 2 500 kräftor. Gunnar
preparerar burarna med höns. 

– Det är inte så dumt, kräftor-
na gillar höns. Man lär sig lite
knep. 

Hästen i centrum
Fast hästen är ändå det främsta
av djur. En kombination av liv-
sintresse och veterinärverksam-
het fick Gunnar Krantz att under
tio år arbeta som banveterinär
på Ulriksdal och Täby Galopp. 

– 50 kronor plus lunch, var
lönen. 

Hästintresset består. Gunnar
samlar på hästskulpturer. I
arbetsrummet står miniatyrhäs-
tar från hela världen, utmejslade
i sten, i trä, i glas. 

– Det är skojigt. Den här är
från Vietnam, säger han och väger

en liten utsökt snidad häst i han-
den. 

– Min son skaffade den till mig.
Den här har en skomakare från
Järvsö gjort, säger han och tar
upp en annan. 

– Och detta är en avbild av min
tjänstehäst, Diana. Det var en
snygg häst. Jag hade med henne
till stugan under somrarna. 

Han sätter tillbaka hästskulp-
turen och pekar på ett inramat
foto. Två mycket unga pojkar sit-
ter uppflugna på en gunghäst. 

– Det är jag och min bror. Vi
lärde oss rida tidigt. Ja, tänk vad
tiden går. Och gunghästen har vi
kvar. 

Slutligen, lastbilschaufförskar-
riären tarvar sin förklaring.
Gunnar Krantz blev chaufför
efter det att brodern och han
tagit över faderns maskinfirma.
Brodern blev direktör och Gun-
nar transportchef. ”Så från det
jag var 65 år till jag blev 71 år
var jag helt enkelt lastbilschauf-
för. Jag kan varenda gata i
Stockholm. Det var mycket läro-
rikt”. 

Katarina Hörlin Barnekow
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IT-intresserad veterinär
till Jordbruksverkets djurskyddsenhet

Djurskyddsenheten, som har cirka 25 medarbetare, ansvarar för djurskyddslagstiftningen och 
arbetar med frågor rörande djurens hållande, skötsel och hälsa. Enheten ansvarar också för 
djursjukdatasystemet samt ärenden som rör veterinärväsendet och dess tillsyn. Vidare ansvarar
enheten för artskyddsfrågor genom att administrera och granska handeln med utrotningshotade 
djur (CITES). En av våra medarbetare går vidare till andra arbetsuppgifter och vi behöver därför 
en ersättare.

Vi söker en veterinär med stort dataintresse. En stor del av arbetsuppgifterna består av förvaltning
och utveckling av vet@-systemet. Det är ett system bland annat för rapportering av djursjukdata,
men systemet används även internt på Jordbruksverket för anställningar med mera. Förutom arbete
med vet@ ingår allmänna veterinärfrågor. Dit hör bland annat frågor om behörighet, utbildning för
veterinärer och specialistkompetens. Arbetet innebär samarbete både med andra avdelningar på
Jordbruksverket och med Lantbruksuniversitetet, Svensk Mjölk m.fl.

Du ska vara legitimerad veterinär. IT-utbildning är en merit, men absolut inget krav. Det viktigaste
är att du gärna använder datorn och ser möjligheterna med detta arbetsredskap.

Anställningen är tillsvidare och provanställning tillämpas vanligtvis på Jordbruksverket.

Om du har några frågor om anställningen kontakta enhetschef  Elisabeth Mustonen eller veterinärin-
spektör Anna Waldensten. För anställningsvillkor kontakta Tage Bark vid personalenheten. 
Facklig företrädare är för SACO Göte Frid och för ST Margoth Norén. 
Samtliga nås på telefon 036-15 50 00.

Jordbruksverket eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell mångfald.

Ansökan med meritförteckning och löneanspråk skickas till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping, 
senast den 10 april 2001. Märk ansökan med ref.nr. 06–1271/01.www.sjv.se
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EU:s grundprincip om fri rörlig-
het av varor mellan medlemslän-
derna och WTO:s krav på frihan-
del är bidragande orsaker till 
de livsmedelsskandaler och den

spridning av djursjukdomar vi
ser idag. Kan vi lösa detta genom
ytterligare skärpta krav på livs-
medelssäkerhet och djurskydds-
och smittskyddskontroller, eller
är zoonos- och epizootiutbrott,
fodermedelsburna förgiftningar
och djurskyddsproblem det pris
vi får betala för att uppnå den fria
handelns fördelar? Hur ska vi i
fortsättningen kunna garanteras
säkra livsmedel och friska djur? 

Paul Ciszuk, SLU, har i grun-
den rätt när han förordar regio-
nal självförsörjning av foder och
livsmedel, eftersom detta mins-
kar sårbarheten och ökar uthål-
ligheten. Men går ett sådant
system att uppnå i en internatio-
naliserad värld? Och kommer

inte sådana strävanden att upp-
fattas som protektionistiska och
bakåtsträvande?

De tydliga exemplen
BSE, som 1986 startade som ett
gigantiskt problem i Storbritan-
nien har spritt sig inom EU och
riskerar att spridas över stora
delar av världen, genom att brit-

tiskt köttmjöl, som kan ha varit
smittat, sålts till en mängd län-
der utanför Europa. Mul- och
klövsjukeutbrottet i Storbritan-
nien har fokuserat handeln med
djur inom landet och den stora
exporten av levande djur från ön
till kontinenten. Risken är stor
för att sjukdomen får fäste i
andra medlemsländer. Mul- och
klövsjukeutbrottet i sig kan tro-
ligtvis förklaras med utfodring
av okokt matavfall, som sanno-
likt hade sitt ursprung i kött som
importerats från ett smittat land
inom eller utanför EU. 

Det finns en omfattande han-
del med levande djur inom EU.
Transporterna är såväl ett smitt-

Storleksrationaliseringen och 
specialiseringen bör diskuteras
Europa skakas av livsmedelsskandaler och spridning av
allvarliga djursjukdomar. Djurskyddsopinionen ropar på små-
skalighet och ekologisk produktion. Även om det i dagsläget
är den omfattande handeln med djur och produkter som är
det stora problemet för livsmedelssäkerheten och spridning-
en av epizootier, så måste vi diskutera frågan.

Stora besättningar ställer större krav på säkerhetstänkande och förebyggande åtgärder.
Insändaren ifrågasätter dagens krav på återgång till de små besättningarna.
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spridnings- som ett djurskydds-
problem. Bara från Irland expor-
teras 450 000 djur per år. Antibi-
otikaresistenta bakterier känner
heller inga gränser. De kan spri-
das med människor och livsme-
del över hela världen.

Små besättningar på kort
sikt inte lösningen
De här problemen löser vi inte,
som djurskyddet hoppas på, bara
med att minska besättningarnas
storlek. Även små gårdar i Stor-
britannien kan sälja sin får och
grisar till kontinenten. Även
mindre mjölkbesättningar i Sve-
rige fortsätter att låta exportera
sina kalvar till Holland. Syftet är
att försörja stora specialiserade
kalvuppfödningsanläggningar i
Holland, vilket i sig är en effekt
av storskalig specialisering. Ju
fler levererande besättningar,
dvs ju mindre gårdarna är, desto
större risk för blandning av smit-
tor och behov av medicinering.
Detta är vi alla överens om är
oacceptabelt och försöker motver-
ka på olika sätt. 

De första BSE-fallen i Tysk-
land hittades hos mindre gårdar
i Bayern. Orsaken var sannolikt
smittat foder och knappast anta-
let djur på gården. Svagheten i
det här fallet är den storskaliga
foderindustrin, där fodersmitta
snabbt kan få omfattande sprid-
ning. Ett annat sådant exempel
är dioxinkrisen i Belgien.

Det krävs mer av stora
besättningar
Stora besättningar ställer större
krav på säkerhetstänkande och
förebyggande åtgärder. Det finns
inget som säger att djuren har en
sämre miljö eller en sämre tillsyn
i stora besättningar, men kraven
ökar på att skydda djuren mot
sjukdom. Kommer smitta in i
besättningen är det fler djur som
drabbas, vilket är ett djurskydds-
problem, som också kan få stor
ekonomisk betydelse för djuräga-
ren. Detta har också uppmärk-
sammats i samband med salmo-
nella- och epizootiutbrott där
kostnaderna för staten ökar.
Jordbruksverkets djurskyddsråd
har också belyst frågan från djur-
skyddssynpunkt.

Storleksrationalisering och spe-
cialisering måste ske med till-
lämpning av kända kunskaper
om vad som är bra för djuren och
hur sjukdomar ska förebyggas.
Finns det en maximal gräns för
hur många djur vi kan ha på
samma gård från smittskydds-
synpunkt? Är det bättre med
integrerade besättningar än med
specialiserade? Kan vi motverka
specialiseringens nackdelar? Går
utvecklingen åt rätt håll när allt
fler djur transporteras? Är det

acceptabelt att bygga för förmed-
ling av kalvar vid två veckors
ålder eller grisar vid fyra veckors
ålder? Är det acceptabelt att
stora mjölkbesättningar inte kla-
rar beteskravet, som det ser ut
idag? Har vi tillräckliga styrme-
del för att förhindra att man byg-
ger fast sig i hälsoproblem? Vik-
tiga och många frågor för såväl
lantbrukar- som veterinärkåren.
Jag välkomnar debatt.

Gunnela Ståhle
Djuromsorgsansvarig, LRF

Professor
with special assignments within Dairy
Herd Health Management

Applications are invited for a 5-year post as professor of
Dairy Herd Health Management at the Department of Cli-
nical Studies, KVL (The Royal Veterinary and Agricultural
University). The appointment is expected to be effective
from January 1, 2002 or as soon as possible thereafter.

The position involves implementation of teaching in dia-
gnostics, data and risk analyses and intervention at herd
level based upon the classical disciplines within clinical sci-
ence and population medicine. The research to be under-
taken within the area should originate from and aim at the
situation in commercial Danish dairy herds.

To the position is allocated a grant of 250,000 DKK for
yearly running expenses.

Salary will be filled in accordance with the agreement
between the Ministry of Finance and AC (the Federation of
Graduate Employee Unions). KVL is willing to negotiate a
personal salary increment with the relevant union, so that
the post will carry a total annual salary of approximately
DKK 463.871 exclusive pension contributions.

Potential applicants should request the complete advertise-
ment for the professorship before applying. The complete
recruitment advertisement can be found on KVL´s WEB-
page (http://www.kvl.dk/research/) or can be requested
from: The Royal Veterinary and Agricultural University,
The Staff Office, Bülowsvej 17, DK-1870 Frederiksberg C,
Denmark, tlf.no. +45 3528 2022. Please refer to no. 628-
9 if inquiring. The closing date for applications is June 1,
2001, at 1200. This advertisement is an extract on which
the application cannot be based. 
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Djurskyddet under rentranspor-
ter måste förbättras. En halv
miljon kronor avsattes under till-
synsprojektet till ett regionalt
renprojekt i Dalarna, Jämtland,
Västerbotten och Norrbotten. 

– Vi fick tydliga indikationer
på missförhållanden under ren-
transporter. När renarna ska
transporteras till och från som-

marbetet är det en enorm inten-
sitet. Transporterna går i skyt-
teltrafik, säger Anna Waldensten
vid Jordbruksverket. 

Det finns cirka 216 000 renar i
Sverige, enligt Jordbruksverkets
beräkningar, och de transporte-
ras antingen i lastbilar eller i
pick-ups och släpvagnar. En ren
får högst transporteras i 15 tim-

mar, med så få och korta uppe-
håll som möjligt.  

– Vi har anställt två djurskydds-
inspektörer, varav en uteslutan-
de ska stödja den lokala tillsyns-
myndigheten vid rentransporter.
Renarna är ett svårt område och
vi ska nu aktivt hjälpa.

Tre transporter med grava
brister
Förutom det regionala renprojek-
tet inspekterades transporter med
djur som skulle till cirkusar, djur-
marknader, slakt, tävlingar, för-
söksdjursanläggningar, träningar
eller auktionshallar. Djurinspek-
törerna gick igenom transport-

Svenska djurtransporter kartlagda 
72 procent av Sveriges djurtransporter är godtagbara. Det
visar Jordbruksverkets undersökning, som nu blivit klar. 522
transporter, varav 464 med djur i, har inspekterats. I sam-
band med tillsynsprojektet gjordes en speciell regional sats-
ning på rentransporterna. 

Vilken är din diagnos? – Svar
Svar: Se Figur 3 och 4.

Diskussion
Höjning av ST-segmentet i avled-
ningarna som framför allt av-
speglar hjärtats elektriska axel,
dvs II, III, aVF och bröstavled-
ningen CV6 LU, talar för hjärtin-
farkt. Även förhöjning av T-vågs-
amplituden, samt T-vågsinver-
sion utgör tecken på hjärtinfarkt
hos hund. Naturligt uppkommen
hjärtinfarkt anses vara ovanligt
hos hund, medan man i många
studier experimentellt framkal-
lat hjärtinfarkt hos detta djur-
slag. Den vanligaste presentatio-
nen vid akut hjärtinfarkt hos
hund anses vara plötslig död.
Veterinär Torkel Falk och profes-
sor Lennart Jönsson har publice-
rat kliniska och histopatologiska
fynd hos 65 hundar med intra-
mural arterioskleros i Journal of
Small Animal Practice, vol 41,
March 2000, s 97–103.

Orsaken till den misstänkta
hjärtinfarkten hos denna relativt
unga hund är inte känd. Det är
inte heller känt huruvida de i
frågeställningen angivna föränd-
rade blodprovsparametrarna bör
anses vara primära eller sekun-
dära. Prerenal uremi orsakat av
försämrad njurgenomblödning är

naturligtvis tänkbar som förkla-
ring. De förändrade levervärdena
av både inducerade enzym (ALP)
och läckageenzym (ALAT) är svå-
rare att förklara sekundärt till
hjärtinfarkt. Hypoxiska skador i
leverparenkymet förväntas endast
påverka läckageenzymen.

Patienten skickades hem på
understödjande antibiotika- och
kortisonbehandling, samt ena-
lapril maleat (Cardiovet vet) som
behandling av den tidigare hjärt-

insufficiensen. Vid återbesök en
månad senare var hundens blod-
värden fortfarande höga, men
dess allmäntillstånd var gott.
Drygt två veckor senare blev den
dock åter dålig, och djurägaren
ville inte fortsätta undersökning-
en varför hunden avlivades. 

Figur 4. EKG 2: Normal sinusrytm – bradykardi, 100 slag/minut. ST-segmentet är för-
höjt, T-vågen är förstorad och polariteten är inverterad jämfört med EKG 1. T-vågsin-
version utgör ett tecken på hjärtinfarkt hos hund.

Figur 3. EKG 1: Normal sinusrytm, 140 slag/minut, normala komplex och durationer.
ST-segmentet är normalt och T-vågen har samma polaritet som R-toppen.

EKG-fall av intresse för publicering i
SVT kan skickas till Anna Tidholm
c/o SVT-redaktionen. Registreringen
bör vara avledning II med hastigheten
50 mm/s och amplituden 1 cm = 1 mV.
Både kompletta fallbeskrivningar och
frågeställningar riktade till Anna
Tidholm tas emot.

QRSP T

QRSP T
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medlet, angående bland annat:
ventilation, ramper, brandsäker-
het, halkfritt golv, hygien och
beläggningsgrad, och djurens till-
stånd, samt transportörens ut-
bildning. Sammanlagt gjordes
464 inspektioner av transport-
medel med djur i.  

Resultatet blev att cirka 72 pro-
cent av transporterna var god-
tagbara eller utan anmärkning.
5,4 procent hade smärre brister,
såsom för hög lutning på rampen,
bristande dokumentering, otill-
fredsställande ventilation och
avsaknad av skyltar. 

20 procent av transportörerna
hade inte hört talas om föreskrif-
terna som reglerar transporter
av levande djur. Mer än hälften
av transportörerna hade inte
genomgått någon form av utbild-
ning för skötsel av djur i trans-
port. Sämst fungerade journal-
föringen av djurens tillstånd och
inspektion under transporten. I
73 procent av fallen kontrollera-
des inte djurens tillstånd. 

– Det kan bero på rent admi-
nistrativa problem, att transpor-
törerna inte fyller i journalerna,
trots att de ser till djuren, säger
Anna Waldensten. 

Tre av transporterna hade
grava brister. De innehöll renar,
försöksdjur och svin. Bristerna
var överbeläggning, transport-
skadade djur, bristande doku-
mentering och tekniska brister. 

– Totalbedömningen av trans-
porten gav resultatet att brister-
na var grava, säger Anna Wal-
densten. 

Förbättrande
åtgärdsprogram
Nu ska en översyn av regelverket
göras. Dessutom ska lagstift-
ningen i broschyrform förklaras
på ett sätt som är lättförståeligt. 

– Lagstiftningen är komplice-
rad och jag tror att vi kan göra
den tydligare genom att exempli-
fiera föreskrifter konkret i bro-
schyrform. Till exempel fanns det
en viss osäkerhet hos transportö-
rerna kring begreppet kommersi-
ell transport. 

Alla transportörer inom EU
som transporterar djur i kom-
mersiellt syfte ska vara registre-
rade hos Jordbruksverket eller

behörig myndighet i annat EU-
land. Många av transportörerna
visste inte huruvida deras trans-
port var kommersiell eller ej.  

– Vi måste bli bättre på att för-
klara begreppet ”kommersiell
transport”. Djurtransporter i
vinstsyfte, förvärvssyfte och som
sker med regelbundenhet är
kommersiella transporter, säger
Anna Waldensten.  

Åtgärder för att förbättra bris-

terna som framkommit i till-
synsprojektet är: utbildning av
transportörerna och vidareut-
bildning av djurskyddsinspektö-
rerna, förtydligande av reglerna
om djurtransporter, krav på
besiktning av transportmedel
och två nyanställda djurskydds-
inspektörer på SJV som ska stöd-
ja tillsynsmyndigheterna. 

Katarina Hörlin Barnekow

Veterinär till Märsta Smådjursklinik, Sigtuna
Vi söker en veterinär med intresse för hund och katt, som kan arbeta deltid. Tjänsten
är ett vikariat på sex månader, arbetstiden är på dagtid. Månadslön.

Vi är en privatklinik, belägen mitt emellan Stockholm och Uppsala, som funnits i 25 år.
Vi bedriver allmän smådjurspraktik med både medicin- och kirurgipatienter, i första
hand hund och katt. Kliniken är utrustad med operationsavdelning med inhalations-
anestesi, röntgen och blodprovslab för både hematologi och kemi. Kliniken säljer även
specialfoder och tillbehör för hund och katt. Vi satsar på kundnära relationer och vill att
du ska tycka om att ge service. Smådjurserfarenhet är meriterande.

Tillträde snarast. För vidare information är Du välkommen att ringa Marianne Hård af
Segerstad, Märsta Smådjursklinik, Odenvägen 5, 195 42 Märsta. Tel: 08-591 192 20,
fax: 08-594 422 19.

Fakta: Tillsynsprojektet 
79 479 djur i transporter inspekterades, varav 267 259 fjäderfä, under
två år. 118 kommuner deltog. 
95 personer från länsstyrelserna, länspolisen och Livsmedelsverket
utbildades centralt.
418 djurskyddsinspektörer, veterinärer, länspoliser och transportörer
utbildades regionalt.
Ett särskilt tillsynsprotokoll i två delar, en allmän och en djurslagsspe-
cifik, har tagits fram  
Projektet kostade 3,7 miljoner kronor, plus 500 000 kronor till renpro-
jektet. 

I rapporten pekas fyra problemområden ut:
· Tillsynen försvåras av att djurskyddsinspektörerna inte vet när

transporterna sker.
· Djurskyddsinspektörerna är beroende av polisens hjälp för att stop-

pa ett transportmedel för inspektion.
· Lagstiftningen är komplicerad och bristande kunskap leder till att

tillsynen inte prioriteras.
· Tillsynen på transporter har prioriterats bort till förmån för tillsyn på

fasta objekt. 

73 procent av transportörerna förde inte journaler över djurens till-
stånd och utförde inte inspektion under transport.
56 procent av transportörerna hade inte genomgått någon utbildning
i djurskydd under transport.
34 procent av transportmedlen saknade eller hade för lite strö.
29 procent av transportmedlen hade inte skyltat att lasten innehöll
levande djur. 
20 procent av transportörerna kände inte till gällande transportföre-
skrifter. 
(Ur SJVs Rapport) 
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Kommentarer i ledaren i SVT nr
3/2001 till två av förslagen från
utredningen om alternativmedi-
cinska behandlingsmetoder för
djur (2) kan misstolkas. 

Som experter i utredningen 
om alternativmedicinska behand-
lingsmetoder för djur vill vi påpe-
ka att förslaget till ändring i
lagen om behörighet att utöva
veterinäryrket lyder: ”Regeringen
eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer får, efter sär-
skild prövning av det vetenskap-
liga rådet för alternativ- och vete-
rinärmedicin, ge tillstånd för en
veterinär att använda en alter-
nativmedicinsk behandlingsme-
tod i utvärderingssyfte.”

Krav på djurägaren
Utredningen föreslår vidare ett
tillägg i nuvarande lydelse av
djurskyddsförordningen enligt
följande: ”Om ett djur är sjukt,
skadat eller uppvisar onormalt
beteende skall orsaken omedel-
bart fastställas och lämpliga åt-
gärder därefter genast vidtagas
om inte sjukdomen eller skadan
är så svår att djuret måste avli-
vas omedelbart. Om orsaken icke
kan fastställas eller vidtagna åt-
gärder icke omedelbart är effek-
tiva skall veterinär genast kon-
taktas.” Bakgrunden till detta
utredningsförslag är följande:

Vår djurskyddslag och -förord-
ning kräver inte av djurägaren
att han genast skall kontakta
veterinär när djurägaren själv
inte kan åtgärda skadan eller
sjukdomen eller inte kan fast-
ställa orsaken härtill eller till

onormalt beteende hos djuret.
Djurägares underlåtenhet i dessa
avseenden utgör en väsentlig del
av de djurskyddsproblem som
föreligger i vårt land. Detta är ett
välkänt faktum för många veteri-
närer med erfarenhet av rätts-
fall. Den undersökning som pub-
licerades i SVT:s decembernum-
mer 2000 (1) understryker också
behovet av en skärpning av lag-
stiftningen.

Förhindrar lidande
Utredningens förslag ökar alltså
möjligheterna att förhindra li-
dande hos djur orsakat av för-
sumlighet eller likgiltighet från
djurägarens sida. Formuleringen
klargör också att onormalt bete-

ende skall ses som lika allvarligt
från djurskyddssynpunkt som
sjukdom eller skada. Detta är en
skärpning som är viktig inte
minst när det gäller lantbrukets
djur. Och observera: det står
”omedelbart” och ”genast”. 

Tilläggas kan att likartad for-
mulering finns i de regler som
fastställts av Europarådets stän-
diga djurskyddskommitté för
lantbrukets djur och som Sverige
är skyldigt ta in i sin lagstift-
ning.

Referenser
1. Ekesbo I. Förekomst och konsekven-

ser av homeopati på husdjur. Svensk
VetTidn, 2000, 52, 871-880.

2. SOU 2001:16.

Anna Berg,
Ingvar Ekesbo,
Peter Kallings,

Marie-Louise Sjöberg,
Medlemmar i expertgruppen 

för utredningen om
alternativmedicinska

behandlingsmetoder för djur

”Det är de små, små detaljerna som gör det”
Ledaren i SVT 3/01 kommenterade den nyligen avrapporte-
rade utredningen om alternativmedicinska behandlingsmeto-
der för djur. De veterinära medlemmarna i utredningens
expertgrupp vill klargöra bakgrunden till några av delförslagen,
vilka uppfattades som oklara av ledarskribenten.

Tack för förtydligandena
Som ledarskribent känns det
tryggt att ens kommentarer
skärskådas av experter. När man
sätter sig in i ett så omfattande
utredningsmaterial som alterna-
tivmedicinutredningen har, är
det lätt att man förbiser de små
detaljerna. Jag förstår bakgrun-
den till lagda förslag bättre efter
insändarnas förklaringar, men
vidhåller ändå till viss del min
tveksamhet över dem.

Vad som menas med att använ-
da en alternativmedicinsk metod
i utvärderingssyfte kan diskute-
ras. När slutar utvärderingen
och när börjar den reguljära
användningen? Då är det enligt
min mening bättre att kräva att
utvärderingen sker inom forsk-
ningens ramar, och att den prak-
tiserande veterinären bara an-
vänder metoder som forskningen
bevisat att de fungerar.

Vad gäller förordningstexten
att ”om vidtagna åtgärder icke
omedelbart är effektiva skall
veterinär genast kontaktas” så
förstår jag den helt, om den bara
syftar på djurägare. Begräns-
ningen till djurägare görs dock
inte i förordningen, varför texten
kan uppfattas som att även utom-
stående får vitaga åtgärder med
det sjuka djuret innan veterinär
kontaktas. Detta strider mot
utredningens egen slutsats att
alternativbehandlare endast får
behandla ett sjukt eller skadat
djur i samråd med veterinär,
efter veterinär undersökning, dia-
gnos och behandlingsföreskrift.

De små detaljerna är viktiga,
men det är även läsarens tolk-
ning av dem.

Johan Beck-Friis
Svensk Veterinärtidning
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STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT 

SVA är en statlig myndighet vars huvuduppgift är att verka för god djurhälsa genom att förebygga, dia-
gnostisera och bekämpa främst infektionssjukdomar hos djur, samt sjukdomar som kan överföras mellan djur
och människa. Grunden i verksamheten är veterinärmedicinsk laboratoriediagnostik. SVA har ett stats-
anslag för att klara vissa samhällsuppgifter men också en betydande uppdragsverksamhet som i dag står
för ca två tredjedelar av omsättningen. SVA bedriver också ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete.
Vi är idag ca 400 anställda och finns i Uppsala på Ultuna, BMC och Uppsala Sciense Park (Glunten) samt
vid Håtunaholm som ligger utanför Sigtuna. Besök gärna vår webplats (www.sva.se) för mer information.

SVAs hästavdelning fungerar som ett nav för hästverksamheten inom SVA. Hästavdelningen
verkar för att utveckla och tydliggöra SVAs hästkompetens och därmed förbättra servicen till
landets hästpraktiserande veterinärer och berörda branschorganisationer. Vi arbetar med frå-
gor som rör förebyggande, diagnostik och bekämpande av smittsamma sjukdomar samt
foderfrågor. Sedan några år arbetar vi dessutom med Hippocampus, ett samordningsprojekt
mellan SLU och SVA. Hippocampus tre viktiga huvudgrenar är forskning, kvalificerad fort- och
vidareutbildning och forskningsinformation. 
Inom hästavdelningen arbetar för närvarande två veterinärer, varav en på deltid. Hippocampus-
projektet och SVAs ambition att utveckla hästverksamheten innebär att vi söker ytterligare en

BITRÄDANDE STATSVETERINÄR
till

HÄSTAVDELNINGEN
Du som söker tjänsten bör, förutom veterinärexamen, ha erfarenhet av kliniskt arbete med
hästar. Har du dessutom dokumenterat vetenskapligt arbete inom området ses det som en
extra merit. Eftersom vi huvudsakligen arbetar marknadsorienterat måste du vara intresserad
av utåtriktat arbete. Arbetsuppgifterna är självständiga och ställer krav på egenskaper som ini-
tiativ- och organisationsförmåga samt förmåga att engagera och entusiasmera. Du måste
vara intresserad av att arbeta med frågor kring fort- och vidareutbildning, forskning och infor-
mation då du kommer att bli engagerad i Hippocampusprojektet. Ett etablerat kontaktnät inom
verksamhetsområdet underlättar naturligtvis också arbetet. Arbetet är mångfacetterat och sti-
mulerande för den hästintresserade. 

Välkommen med din ansökan senast den 20 april!
Har du intresse för att vara med i utvecklandet av SVAs hästverksamhet och tycker om att
driva flera frågor/projekt samtidigt är du välkommen med din ansökan. Vill du vill veta mer om
arbetsuppgifter, anställningsvillkor är du välkommen att höra av dig till statsveterinär Merike
Ronéus eller personalman Anders Egerot. Facklig företrädare för SACO är Håkan Winroth.
Samtliga träffas på telefon 018-674000.

Skicka din ansökan till SVA, Registrator, 751 89 Uppsala. Vänligen märk ansökan med diarie-
nummer : SVA 2001/188
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Den före detta distriktsveterinä-
ren, nuvarande stuteriveterinä-
ren Sten Berggren anhåller åter-
igen hos Jordbruksverket om att
få utfärda exporttillstånd av häs-
tar som inkommit till Norrby
säteri för att sedan åter trans-
porteras till ursprungslandet. 

– Jag ger mig inte, säger han. 
Anhållan är den tredje i ord-

ningen sedan 1995, då Sten Berg-
gren slutade som distriktsveteri-
när. Den första anhållan om att
få partiellt förordnande som offi-
ciell veterinär gjorde han i de-
cember 1995. I ansökan till Jord-
bruksverket skrev han att han
arbetat som stuteriveterinär och
kliniskt-praktiserande veterinär
på Norrby stuteri sedan 1972.
”Under senare år har stuteri-
verksamheten utökats av semin-
verksamhet, för vilken jag är
ansvarig och behörig. Denna verk-
samhet omfattar även ston från
utlandet”, skrev Berggren och
förklarade att ”det vore mycket
opraktiskt, olämpligt och kost-
samt för hästägaren att behöva
anlita en utomstående officiell
distriktsveterinär för återexport
av inseminerade ston till utlan-
det, eftersom jag samtidigt med
övrigt arbete och närvarande på
plats hittills har utfärdat dessa
undersökningar med exportintyg
för en ringa kostnad för häst-
ägarna.” 

Ansökan avslogs med motive-
ringen att i gällande EU-direktiv
regleras att en officiell veterinär
inte får vara ekonomiskt beroen-
de av den eller de som anlitar
denna för officiella uppdrag. 

Avståndet inte oskäligt
långt
I fjol gjorde Sten Berggren en ny
ansökan till Jordbruksverket.
Den avslogs. 

– Då skyllde de på att distrikts-
veterinärerna i Nyköping är så
nära. 

I beslutet skrev Jordbruks-
verket att enligt SJVs föreskrif-
ter om officiella veterinärer kan
en annan veterinär än distrikts-
veterinär efter ansökan erhålla

förordnande som officiell veteri-
när om det finns ett behov av
sådan. Avståndet till distrikts-
veterinärstationen i Nyköping
kunde dock i detta fall inte
betraktas som oskäligt långt ”och
bör således kunna ge den service
som krävs i ärendet. BESLUT:
Ansökan avslås.” 

Tredje försöket
I vintras skickade Sten Berggren
tillsammans med stuteriveteri-
när Arne Sälsten in sin tredje
anhållan om att få partiellt
exporttillstånd av hästar. 

”Under säsongen år 2000 har
vid ett flertal tillfällen exportbe-
siktning med utfärdande av
exportintyg utförts av distrikts-
veterinärerna i Nyköpings dis-
trikt, men inte i något fall har
ansvarig stuteriveterinär konsul-
terats angående smittoläget på
stuteriet” uppger Berggren och
Sälsten i sin ansökan, och anser
därför att besiktningarna utförts
ofullständigt. På Norrby Säteri
har under de senaste åren flera
smittsamma sjukdomar hos häst
diagnostiserats, t ex infektioner
med Streptococcus equi, S equi
similis, Rhodococcus equi, virus-
abort, virusarterit och smittsam
enterit hos föl.

– Principiellt är det åt helvete
med detta opraktiska förhållan-
de. Jag och Arne Sälsten är på
stuteriet tre dagar i veckan, och
känner till sjukdomsläget, säger
Berggren. Jämför också med
hundexport, där jag har tillstånd
att utfärda intyg, finns det någon
logik i detta?

Den tredje ansökan lämnades
till Jordbruksverket i februari.    

Katarina Hörlin Barnekow

Nya
2/4 -01. Seminarium om En klinikers
syn på bekämpning av ektoparasiter
hos sällskapsdjur arrangeras på SVA
av SWEPAR (Avd f parasitologi, SVA).
Ingen föranmälan. Info: Lotta Gunnars-
son, tel: 018-67 41 01, e-post: lotta.gun-
narsson@sva.se

23–fm24/8 -01. Nordic eye panellists
course arrangeras i Stockholm av Svens-
ka Sällskapet för Veterinär Oftalmologi
(SSVO). Info: e-post:wallin.hakanson@
mailbox.swipnet.se (se annons i denna
tidning)

em24–25/8 -01. The combined ECVO/
ESVO meeting arrangeras i Stockholm
av ECVO/ESVO. Info: e-post: graenitz@
vetmed.uni-leipzig.de (se annons i denna
tidning)

26/8 -01. ERG course and lab arrange-
ras i Stockholm av Kristina Narfström.
Info: e-post: ofri@agri.huji.ac.il (se annons
i denna tidning)

Kurs i Utfodring för veterinärer – Hull-
bedömning – Djurhälsa för utfodrings-
rådgivare arrangeras i Hållsta, Eskils-
tuna av Svensk Mjölk. Info: Ing-Britt
Malmlöf, tel: 016-16 34 53, e-post: ing-
britt.malmlof@svenskmjolk.se

6–7/11 -01. Reproduktionskurs för vete-
rinärer arrangeras i Hållsta, Eskilstuna
av Svensk Mjölk. Info: Ing-Britt Malmlöf,
tel: 016-16 34 53, e-post: ing-britt.malm-
lof@svenskmjolk.se

5–6/12 -01. Kurs om Byggnader och
produktionssystem arrangeras i Hålls-
ta, Eskilstuna av Svensk Mjölk. Info: Ing-
Britt Malmlöf, tel: 016-16 34 53, e-post:
ing-britt.malmlof@svenskmjolk.se

Tidigare publicerade
29–31/3 -01. Kurs i hältdiagnostik hos
hund, Falkenberg. Arr: Sveriges Veteri-
närmedicinska Sällskap och Hallands
Djursjukhus (SVT 5/00, annons 16/00)

31/3–1/4 -01. Tandröntgenkurs – hund
och katt, Huddinge. Arr: Svenska Säll-
skapet för Djurtandvård. Info: Tina Man-
nerfelt, tel: 021-14 90 01. (SVT 2/01)

5–6/4 -01. Kurs i Hematologi hos hund
och katt, Ultuna. Arr: Institutionen för
klinisk kemi och SVS Smådjurssektion
(SVT 3/01) 

21–22/4 -01. Kurs i Kirurgi i repro-
duktionsorganen, Stockholm. Arr: Säll-
skapet för smådjursreproduktion (SVT
16/00)

Stuteriveterinärer ansöker om 
exporttillstånd

Sugen på nytt jobb?
På veterinärförbundets hemsida
www.svf.se hittar du såväl fasta

tjänster som kortare vikariat 
under rubriken ”Jobbtorget”. 
Gå dit och titta redan idag.

Svenska
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23–27/4 + 28/5–1/6 -01. Kurs i djur-
skydd för sällskapsdjur (5p), Skara.
Arr: SLU och Umeå Universitet (SVT
2/00)

5–6/4 -01. Kurs i Hematologi hos hund
och katt, Ultuna. Arr: Institutionen för
klinisk kemi och SVS Smådjurssektion
(SVT 3/01) 

2/5 -01. Kurs i anestesi och analgesi,
Ultuna. Arr: Hippocampus (SVT 16/00)

3–4/5 -01. AVA Spring Conference 2001,
Ultuna. Arr: European College of Veteri-
nary Anaesthesia (SVT 16/00)

10–12/5 -01. Kurs i Hjärtsjukdomar hos
hund och katt, Vetlanda. Arr: SVS
Smådjurssektion (SVT 3/01) 

29–30/5 -01. Jordbruksdepartementet
anordnar en konferens om Ethics and
Animal Welfare 2001 i Stockholm (SVT
1/01)

26/6 -01. CPD-kurs i Farm Animal
Therapeutics: Introduction to Farm
Animal Therapeutics anordnas av Uni-
versity of Liverpool i England. Info: CPD
Office, Faculty of Veterinary Scince, Lea-
hurst, Neston, CH64 7TE, UK. Tel: 0044-
(0)151 794 6016, fax: 0044-(0)151 794
6005, e-post: cpdvets@liv.ac.uk, hemsida:
www.liv.ac.uk/cpdvets

23–27/7 -01. CPD-kurs i Bovine Repro-
duction anordnas av University of Liver-
pool i England. Info: CPD Office, Faculty
of Veterinary Scince, Leahurst, Neston,
CH64 7TE, UK. Tel: 0044-(0)151 794
6016, fax: 0044-(0)151 794 6005, e-post:
cpdvets@liv.ac.uk, hemsida: www.liv.ac.
uk/cpdvets

26–31/8 -01. 34th International Con-
gress of Physiological Sciences: From
Molecule to Malady hålls i Christchur-
ch, Nya Zeeland. Info: The Conference
Company, PO Box 90-940,Auckland, Nya
Zeeland. Tel: 0064-9 360 1240, fax: 0064-
9 360 1242, e-post: infor@tcc.co.nz, hemsi-
da: www.iups2001.org.nz

13–16/9 -01. 39th Annual Congress of
the British Equine Veterinary Asso-
ciation anordnas i Birmingham, UK.
Info: BEVA, 5 Finlay Street, London SW6
6HE, UK. Tel: 0044-20 7610 6080, e-post:
bevauk@msn.co.uk

17–22/9 -01. Första veckan i en 8-veck-
ors kurs för erhållande av Diploma
in Bovine Reproduction 2001-2003.
(Vecka 2: 3–8/12 -01, vecka 3: 18–22/3 -
02, vecka 4: 22–27/7 -02, vecka 5: 2–6/9 -
02, vecka 6: 9–13/12 -02, vecka 7: 31/3–
4/4 -03, vecka 8: 21–25/7 -03) Arrangör:
University of Liverpool i England. Info:
CPD Office, Faculty of Veterinary Scince,
Leahurst, Neston, CH64 7TE, UK. Tel:
0044-(0)151 794 6016, fax: 0044-(0)151
794 6005, e-post: cpdvets@liv.
ac.uk, hemsida: www.liv.ac.uk/cpdvets

27–29/9 -01. 17th ESVD-ECVD Con-
gress in Veterinary Dermatology
arrangeras i Köpenhamn, Danmark. Info:
Flemming Kristensen, Dept of Clinical
Studies, Den Kgl Veterinær- og Landbo-
højskole, Dyrlægevej 16, DK-2000 Frede-

riksberg, Danmark. Fax: 0045-35282929,
e-post: fk@kvl.dk, hemsida: www.con-
gress-vetderm.com

23–25/11 -01. CNVSPA-AFVAC och
SAVAB anordnar sin årliga kongress
i Lille, Frankrike. Info: Association Fran-
caise des Vétérinaires pour Animaux de
Compagnie, 40, rue de Berri, F-75008
Paris, Frankrike. Tel: 0033-1 53 83 91 60,
fax: 0033-1 53 83 91 69, e-post: cnvspa
@cnvspa.com, hemsida: www.cnvspa.com

4–7/4 -02. 45th British Small Animal
Veterinary Association Congress arr-
angeras i Birmingham, UK. Info: BSAVA,
Woodrow House, 1 Telford Way, Water-
wells Business Park, Quedgeley, Glos
GL2 4AB, UK. Tel: 0044-1452 726720,
fax: 0044-1452 726701, e-post: con-
gress@bsava.com, hemsida: www.bsava.
com

3–6/4 -03. 46th British Small Animal
Veterinary Association Congress arr-
angeras i Birmingham, UK. Info: BSAVA,
Woodrow House, 1 Telford Way, Water-
wells Business Park, Quedgeley, Glos
GL2 4AB, UK. Tel: 0044-1452 726720,
fax: 0044-1452 726701, e-post: con-
gress@bsava.com, hemsida: www.bsava.
com

Tidigare publicerade
2–3/4 -01. 2nd International Confe-
rence: The Regulation of Veterinary
Medicinal Products in Europe, Lon-
don, England (SVT 2/01)

5–8/4 -01. British Small Animal Veteri-
nary Association (BSAVA) anordnar sin
årliga kongress i Birmingham, England
(SVT 14/99)

20–21/4 -01. Kurs i Spinal Surgery,
Liverpool, UK (SVT 15/00)

20–22/4 -01. Voorjaarsdagen Congress
2001, Amsterdam, Nederländerna (SVT
15/00)

29/4–2/5 -01. The AATA-Animal Air
Transportation Associations 27th
International Conference, Toronto,
Kanada (SVT 3/01)

11–13/5 -01. Kurs i Clinical Pathology,
Ellesmere Port, UK (SVT 15/00)

12–13/5 -01. Horses Pain Control,
Continuous Education Meeting, Bonn/
Weilerswist-Müggenhausen, Tyskland
(SVT3/01)

12–15/5 -01. Sixth International Sym-
posium on Ectoparasites of Pets,
Irland (SVT 12/00)

18–19/5 -01. Symposium om paratu-
berkulos Værløse, Danmark (SVT 1/01)

25–26/5 -01. Kurs i Head and Neck
Surgery, Liverpool, UK (SVT 15/00)

Internationella

Fler internationella kurser hittar Du
på World Veterinary Association’s hem-
sida: http://www.worldvet.org/ och på
British Small Animal Veterinary Asso-
ciations hemsida: http://www.bsava.com

Nya
2–6/4 -01. CPD-kurs i Bovine Repro-
duction anordnas av University of Liver-
pool i England. Info: CPD Office, Faculty
of Veterinary Scince, Leahurst, Neston,
CH64 7TE, UK. Tel: 0044-(0)151 794 6016,
fax: 0044-(0)151 794 6005, e-post: cpd-
vets@liv.ac.uk, hemsida: www.liv.ac.uk/
cpdvets

21/4 -01. CPD-kurs i Farm Animal
Therapeutics: Cattle Reproduction
anordnas av University of Liverpool i
England. Info: CPD Office, Faculty of
Veterinary Scince, Leahurst, Neston,
CH64 7TE, UK. Tel: 0044-(0)151 794
6016, fax: 0044-(0)151 794 6005, e-post:
cpdvets@liv.ac.uk, hemsida: www.liv.ac.
uk/cpdvets

Skånska Veterinärföreningen kommer att fira sitt 110-årsjubileum lördagen den 19 maj
2001 på Börshuset i Malmö

KÄNNER DU VÅR MAT?
Matförgiftningar då och nu.

Den dagsaktuella livsmedelsproblematiken

Föreläsare: Professor Marie-Louise Danielsson-Tham

(Separat utskick kommer att skickas till medlemmarna).

Nya medlemmar hälsas välkomna. Inträde i föreningen sker genom
inbetalande av 100 kronor (pensionärer 50 kronor) till föreningens
postgiro 39 62 35-4.
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8–9/6 -01. Kurs i Total Hip Replace-
ment, Liverpool, UK (SVT 15/00)

6–14/6 -01. Nordisk forskarkurs i vete-
rinär epidemiologi, del 1, Finland (SVT
16/00)

23–30/6 -01. 22nd World Medical Games,
Evian, Frankrike (SVT 16/00)

25–30/6 -01. International Postgradu-
ate Training Course: Risk Manage-
ment in Agriculture – Principles and
Applications, Wageningen, Nederlän-
derna (SVT 16/00)

13–14/7 -01. Kurs i An Introduction to
Circular External Skeletal Fixation,
Liverpool, UK (SVT 15/00)

8–11/8 -01. World Small Animal Vete-
rinary Congress, Vancouver, Kanada
(SVT 8-9/00)

15–19/8 -01. 32nd International Con-
gress on the History of Veterinary
Medicine, Oslo, Norge (SVT 14/00)

26–30/8 -01. 18th International Confe-
rence of the World Association for
the Advancement of Veterinary Para-
sitology (WAAVP), Stresa, Italien (SVT
14/00)

14–16/9 -01. 5th European Conference
on Domestic Animal Reproduction,
Wien, Österrike. (SVT 1/01)

4–7/10 -01. BVA:s årliga kongress Win-
chester, England (SVT 2/01)

19–21/10 -01. European Society for
Emerging Infections håller sin 2:a
internationella kongress i Budapest,
Ungern (SVT 14/99)

19–23/8 -02. 22nd World Buiatrics
Congress, Hannover, Tyskland (SVT
3/00)

11–14/9 -02. British Equine Veterinary
Association (BEVA) anordnar sin årliga
kongress i Glasgow, UK (SVT 12/00)

25–29/9 -02. 27th World Veterinary
Congress, Tunis, Tunisien (SVT 14/00)

som har minst fem arbetstagare.
Skyddsombud utses av facklig
organisation som är bunden av
kollektivavtal i förhållande till
arbetsgivaren. Skyddsombud är
arbetstagarnas representant i
arbetsmiljöfrågor på arbetsplat-
sen. Syftet med verksamheten är
att arbeta för att tillfredsställan-
de arbetsmiljöförhållanden upp-
nås vid arbetsstället. Skyddsom-
budet ska bevaka, vidta åtgär-
der, planera/utveckla företags-
hälsovården osv för att förhindra
ohälsa och olycksfall i arbetet.
Den som är skyddsombud har
rätt till den ledighet som behövs
och till bibehållen lön och andra
anställningsförmåner. Vid större
arbetsplatser med minst 50
anställda ska en partsamman-
satt skyddskommitté finnas.

der arrangemanget och Jim
Edwards uppmanar alla som tän-
ker delta i firandet att redan nu
planera för dagen. Mer informa-
tion finns på WVA:s hemsida
http://www.worldvet.org/

Ändrade regler för
tävlingsveterinärer 
välkomnas
I SVT 3/01 beskrev en notis hur
riksdagsman Caroline Hagström
(kd) fått igenom en motion i riks-
dagen om att tävlingsveterinärer
inte ska behöva vara anställda
av Jordbruksverket. Av notisen
framgick även att vissa veterinä-
rer är oroliga för att beslutet
leder till sänkta ersättningsnivå-
er för tävlingsveterinärer och att
tävlingsarrangören då ställs helt
utan villiga veterinärer.

Per Arvidsson, ordförande i 
privatpraktiserande veterinärers
förening, är av helt motsatt upp-
fattning. Han välkomnar beslu-
tet och därmed möjligheten till
fri prissättning. Att detta skulle
leda till brist på tävlingsveteri-
närer, som vissa kolleger befarar,
är en ologisk slutsats. Utbudet
av kompetenta tävlingsveterinä-
rer kommer tvärtom att öka,
menar Arvidsson.  

Tidigare har det varit ett tvång
att följa Jordbruksverkets taxa.
Ett stort antal privatpraktise-
rande veterinärer har länge varit

Vet du vem/vilka som är
skyddsombud på din
arbetsplats?
Enligt arbetsmiljölagen ska ar-
betsgivaren och arbetstagarna
bedriva en på lämpligt sätt orga-
niserad arbetsmiljöverksamhet.
Det ska finnas ett eller flera
skyddsombud vid arbetsställen

Är du skyddsombud, eller vill du bli?
SACO håller under 2001 kurser för fackligt förtroendevalda inom
arbetslivs- och arbetsmiljöområdet. Kurserna hålls på Vår Gård i
Saltsjöbaden följande datum:

7–9 maj, 9–11 oktober, 13–15 november

För mer information och anmälningsblanketter, kontakta Maj-Lis
Wiberg, SACO, tel: 08-613 48 77. Observera att deltagarantalet är
begränsat.

Jobb som distriktsveterinär
Distriktsveterinäravdelningen söker nu veterinärer till följande station:

Säffle (ref.nr. 06-1589/01) två heltidsanställningar

Fullständig annons finns på internet:

www.sjv.se
Sista ansökningsdag är 11 april 2001.551 82 Jönköping

Tel. 036-15 50 00

551 82 Jönköping

Tel. 036-15 50 00

SVF stöder världsveteri-
närdag

Den 28 april firar the World
Veterinary Association, WVA,
World Veterinary Day. Ordföran-
de Jim Edwards föreslår att kli-
nikerna har Öppet Hus eller
någon annan aktivitet för all-
mänheten. 

Sveriges Veterinärförbund stö-
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irriterade på att man måste
tvångsanställas av Jordbruks-
verket för att få vara tävlingsve-
terinär, avslutar Per Arvidsson. 

Tvåveckorskalvar blir
sjukare vid flytt

Flera mjölkproducenter vill bli
av med sina kalvar innan de fyllt
sex veckor. Men sjukdomsfre-
kvensen är ett stort problem vid
flytt av spädkalvar, konstaterade
Helena Stenberg vid rådgiv-
ningsorganisationen KRUT, på
ett köttseminarium i Hållsta,
skriver tidningen Land lantbruk
(nr 8/01). 

KRUT har undersökt 273 kal-
var och funnit att de kalvar som
förflyttas när de är yngre än två
veckor blir sjukare än de kalvar
som är sex veckor eller äldre. 

Vanligaste sjukdomarna för
tvåveckorskalvarna är, skriver
Land lantbruk, förkylningar som
övergår i lunginflammation och
magstörningar. I KRUT-försöket
förmedlades två- till fyraveckor-
skalvar till uppfödare och såldes
tolv veckor gamla vidare. Kalvar-
na fick mjölknäring, kalvkraft
och hö. Hälften av dem blev
behandlade mot sjukdomar, men
de kalvar som bara var två veck-
or vid första flytten konstatera-
des vara sjukare än de äldre.
Dödligheten i försöket var 2,2
procent.

Avveckla
Vet@journal/privat!

Det är av allmänt intresse att in-
rapporteringen av djursjukdata
sker och fungerar. Det gör inte
SJVs datorsystem Vet@journal/
privat. Nu föreslår Veterinärför-
bundet att Statens Jordbruks-

verk avvecklar eller avyttrar
Vet@journal/privat.  

Vet@-systemet är ett administ-
rativt datasystem som innehåller
uppgifter om bland annat journal-
föring, anställningsformer, djur-
sjukdata och veterinärkalendern. 

Systemets införsel på Jord-
bruksverket har kantats av pro-
blem. I januarinumret av SVT 
-01 förklarade Birgitta Nisser att
veterinärkalendern försenats på
grund av överföringssvårigheter
och nu har det visat sig att
vet@journal/privat har svårighe-
ter att ta emot uppgifter som
skickats från ett annat dator-
system. Privatpraktiserande vete-
rinärers förening, PVF, har till
veterinärförbundet meddelat att
deras medlemmar inte har för
avsikt att ansluta sig till syste-
met. De vill istället att SJV ser
till att kompatibilitet uppstår
mellan på marknaden befintliga
system och systemet på Jord-
bruksverket. 

Nu föreslår också veterinärför-
bundet att SJV lägger resurser
på att ”möjliggöra och underlätta
överföringen av nödvändiga data
från andra system till SJV mot
bakgrund av PVFs framförda
synpunkter.”

SLU ökar intagningen på
veterinärprogrammet

Styrelsen vid SLU beslutade den
19 februari om dimensionering
av utbildningsprogrammen för
höstterminen 2001. För den vete-
rinärmedicinska fakultetens del
är förändringen att antalet plat-
ser vid veterinärprogrammet
ökas till 72. Detta är den andra
ökningen på två år, från 65 stu-
denter 1999 till 70 2000 och 72 i
år. 72 studenter bedöms av SLU

vara det största antal som kan
utbildas per år med dagens be-
manning och i nuvarande loka-
ler. Anledningen till ökningen
uppges vara dels att sökande-
trycket på veterinärutbildningen
är så stort, dels att fakulteten
behöver de extra platserna för att
ekonomiskt kunna utnyttja sina
resurser maximalt. 

För djursjukvårdarprogram-
met ökades antagningen från 20
studenter förra året till 25 år
2001.

söker klinikveterinär
på heltid inkluderande jourtjänstgöring. Erfarenhet av smådjurssjuk-
vård är önskvärd. Utbildning till smådjursspecialisering kan erbjudas.
Tillträde snarast.

Ring eller skriv till chefveterinär Rudolf Lundberg eller Stina Fernö,
Box 128, 221 00 Lund, telefon 046-31 35 50, telefax 046-31 35 57.

Remisser under 
behandling
Följande remisser är under be-
handling eller har nyligen besva-
rats av SVF. Intresserade med-
lemmar kan vända sig till sin rik-
sförening och/eller sektion för
information.

Inom parentes anges varifrån
remissen kommer, samt senaste
dag för delföreningarnas svar till
förbundet. Om remissen redan
besvarats anges datum för SVFs
svar.

Utlämnande av läkemedel
Förslag till ändring i 6 § Läke-
medelsverkets föreskrifter (LVFS
1997:10) om förordnande och
utlämnande av läkemedel m.m.
(receptföreskrifter). (LMV, 22/3)


