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Önskvärt med en
kattansvarsutredning

I
dagsläget har Sverige stora problem med både tama och för-
vildade katter som springer lösa utan tillsyn. Kattens status är låg. De
lagar som för närvarande finns är uråldriga och/eller riktar sig mest

till hundar/hundägare. Försök har gjorts tidigare att införa obligatorisk
märkning av katter, men dessa har inte hörsammats.

Det finns minst 1,2 miljoner katter i landet, vilket gör katten till vårt
vanligaste sällskapsdjur. Kommunerna ansvarar för den lokala tillsynen
men har en till synes omöjlig uppgift när det gäller katterna. Så länge
det inte finns krav på märkning av katt och/eller att det sker en uppda-
tering av lagen om tillsyn av hund och katt från 1943, kommer inte
kommunerna att kunna kontrollera efterlevnaden av de förelägganden
som riktar sig till kattägarna. Kommunerna känner sig maktlösa och
inga eller få åtgärder vidtas. Detta resulterar bland annat i att djurskyd-
det (och tillsynen) i vissa områden är under all kritik. Kattungar föds
okontrollerat, vissa perider får katterna inte tillräckligt med mat/vat-
ten/tillsyn och somliga dör undernärda eller i sjukdomar. För att förvir-
ra kommunerna ännu mer finns det två beslut från Miljödomstolen där
man i det ena anser att kattolägenheterna får tålas och i det andra beslu-
tet anser att kattolägenheterna måste åtgärdas.

Förutom det djurskyddsproblem som det stora antalet ägarlösa eller
lättvindigt ägda katterna utgör, utgör de även ett samhällsekonomiskt
problem. Länsstyrelser, kommuner och polismyndigheter i hela landet
måste dagligen ägna mycket tid år rena kattärenden: Anmälningar om
upphittade katter, skadade katter, katter som stör människor, ansam-
lingar av katter i lägenheter eller hus osv. En del av den tid och de peng-
ar som går åt att lösa problem orsakade av oansvariga kattägare, skulle
kunna användas till att stärka eftersatta samhälleliga basområden.

Veterinärförbundet anser, tillsammans med Jordbruksverkets djur-
skyddsråd, att staten bör tillsätta en kattansvarsutredning för att få en
helhetslösning på problemet. Jordbruksministern anser att en översyn av
tillsynslagstiftningen räcker som åtgärd (se notis i detta nummer av
SVT). En sådan översyn är välkommen och en bra början, men kan ald-
rig belysa hela problematiken så som en utredning
kan. Bristen på riktlinjer medför vitt skilda
handläggningar av kattärenden i olika delar av
landet. Det är ytterst angeläget att det kom-
mer till en utredning om katthållningen, där
både ansvarsfrågor och tillsynsfrågor bely-
ses. Det krävs en uppstramning av lagar,
märkning m m så att kattägarna och
myndigheterna kan få klara besked om
vad som gäller.

Johan Beck-Friis

djurskyddsansvarig, SVF
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En guru för
veterinärkåren

Margaretha Holtman väcks av telefonens sig-
naler. Det är mitt i natten och i luren hör hon
en person som arbetar på SOS. Ett stall i
Hågadalen utanför Uppsala har fattat eld.
Margaretha tar sig snabbt till platsen men

stallet står redan i lågor. Gnistorna slår mot
skyn och det finns egentligen inte mycket för
henne att göra.

Flera år efter denna händelse har Margaret-
ha slagit sig ner på en stol i ett grått och kalt

Margaretha Holtman har
spenderat många av livets
timmar i bilen. Förutom
turerna med ambulansen
har hon också dagligen
pendlat mellan Vaxholm
och Uppsala.

En stor andel av dagens verksamma veterinärer har någon gång suttit i
en bil tillsammans med Margaretha Holtman, på väg till ett brådskan-
de fall på en bondgård. Efter 31 år som lärare och klinikveterinär på
ambulatoriska kliniken, SLU, har hon nu tagit pension och säger att det
är ”skönt att gå hemma och flumma”. Men kolukten saknar hon.

Text och foto: Karin Nordin



seminarierum på Ultuna. Hon lutar sig till-
baks och minns hur djurägaren gick runt stal-
let som en zombie, så förtvivlad var han. Det
var inte lätt att veta hur man skulle ta hand
om honom.

– Sorgearbete har nu lagts in som en del av
utbildningen till veterinär. Man får också lära
sig hur man kan hantera djurägare som är
chockade, säger Margaretha.

Under sin yrkesverksamma tid har hon sett
utvecklingen av veterinärutbildningen och
veterinärkåren på nära håll. Under 31 år arbe-
tade hon som klinikveterinär på ambulatoris-
ka kliniken och institutionen för obstetrik
och gynekologi på SLU. I våras gick hon i
pension.

– Det är ett fantastiskt trevligt jobb med
väldigt trevliga arbetskamrater. Jag trivs så
himla bra med att åka omkring med ambu-
lansen. Här ligger hjärtat. Det blir aldrig tja-
tigt eftersom det är olika djur, olika djurägare
och olika studenter hela tiden, intygar Mar-
garetha.

Inte konstigt att hon stannade kvar i över
30 år. Och i alla år har hon åkt runt på går-
darna och hjälpt bönderna ta hand om kor,
hästar, får och grisar. Med sig har hon haft tre
eller fyra veterinärstudenter som hon under-
visat och handlett i de praktiska uppgifterna.
Nu är hon bekant med nästan hela veteri-
närkåren och jordbrukarna i Uppland känner
hon som om de vore hennes egen familj. Hon
kan bara komma på en nackdel med yrket.

– STUDENTERNA GÖR GROVJOBBET. Sär-
skilt framåt våren när de har lärt sig så myck-
et att de kan göra det mesta själva. Då får man
mest stå still och titta på och det kan bli lite
tråkigt, säger hon uppriktigt och ler. 

Så gungar hon lite framåt och börjar nästan
omedelbart att prata om de roliga delarna
igen. Helst talar hon om det som hon tycker
är mest stimulerande av allt. Kalvning eller
fölning. Under den förmiddag SVT träffar
Margaretha i Uppsala kommer hon tillbaka
till ämnet flera gånger.

– Kalvning eller fölning är bland det roli-
gaste som finns. Det finns inget som är så fan-
tastiskt som att plocka fram ett föl eller en
kalv.

Det var ingen självklarhet att Margaretha
skulle bli klinikveterinär på ambulansen. Själv
hade hon hela tiden siktet inställt på vidder-

na, bergen, skogarna och framför allt snön i
Norrland. Margaretha älskar snö. Varje år när
den första snön faller går hon ut på gården till
sitt hus i Vaxholm för att skotta. ”Äntligen!”,
brukar hon utbrista. Folk i hennes närhet tror
inte att de har hört rätt.

Men istället för Norrlands snölandskap
blev det alltså vad hon själv trodde var ”plat-
ta, fula” Uppsala. Och det var jobbet som blev
det avgörande. Efter att ha ”kvackat” ett tag
hoppade hon in på ett vikariat på ambulan-
sen. År 1972 fick hon sedan
fast tjänst.

– Då låg arbetsplatsen i
Stockholm. När kliniken
flyttade till Uppsala tänkte
jag aldrig att jag skulle följa
med.

ISTÄLLET BESTÄMDE HON

sig för att flytta ut till Vax-
holm utanför Stockholm och
öppna en hundmottagning.
Vaxholm var välbekant för
henne eftersom hon vistats där om somrarna
hela livet. Efter en del sökande hittade hon ett
hus som skulle vara lämpligt både som bostad
och för en hundmottagning. Trots att hon
satte igång med mottagningen var det ändå
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»Det handlar
oftare om
teknik än om
styrka.«

Margaretha inspekterar
ambulansen en sista
gång. Efter 31 år som
klinikveterinär vet hon
precis vad som måste
finnas med vid en 
uttryckning.

➤



svårt att släppa taget om jobbet som klinikve-
terinär på ambulansen. Hon höll sig kvar där,
pendlade till Uppsala om dagarna och arbeta-
de med hundmottagningen på kvällarna.

– Problemet var att jag visste ju aldrig när
jag skulle komma hem. Så det var svårt att
boka in tider med djurägarna.
Och så stod mina egna hundar
där i köket om kvällarna och
såg på mig och sa: ”Men vi då?”

Tanken på hundmottag-
ningen slocknade därför un-
dan för undan och dog till sist
ut helt. I stället har Margaretha
helt ägnat sitt yrkesliv åt att
utbilda dagens och framtidens
veterinärer. Största förändring-
en genom åren har varit att det
ständigt blivit fler och fler
kvinnor. När hon själv gick
utbildningen var de tre kvinnor i kursen och
de båda andra hoppade så småningom av. Nu
är majoriteten av studenterna kvinnor och

Margaretha tror att det beror på att
flickor ofta har bättre betyg än pojkar.

– Förr var det värsta man visste de
flickor som hade häst och som hade
läst ”Stora hundboken”. De trodde
man bara skulle syssla med häst och
hund. Det finns fortfarande en rädsla
för att kvinnorna bara har intresse för
hästar och hundar. Men det är många
kvinnor som vill bli distriktsveterinä-
rer också, förklarar hon och erkänner
att också hon hade läst ”Stora hund-
boken” innan hon började studera.

Margaretha lutar sig fram i stolen
och skrattar snabbt. Glasögonen ding-
lar i en snodd på bröstet och hon berät-
tar om när hon och fyra kvinnliga stu-
denter åkte ut till en bondgård för att
utföra en löpmagsomvridning. När
hon bad bonden om att få låna ett rep
skakade han bara på huvudet. Hur
skulle några kvinnor klara av detta?
Men Margaretha fick repet och såg till
att jobbet blev gjort. Efteråt rusade
bonden in till sin fru och bad henne att
snabbt sätta fram kaffe och bullar för
att tacka kvinnorna.

– I det här jobbet handlar det oftare
om teknik än om styrka. När det krävs
styrka kan man ju få hjälp av bonden

eller någon av bondens grannar. Fast det är
klart, nu för tiden finns det inte alltid grannar
som kan hjälpa till.

ATT BÖNDERNA BLIR FÄRRE är en annan av
de förändringar som Margaretha iakttagit

under årens lopp. I Uppsala
märks det tydligt att det blir allt
färre mjölkkor för veterinärerna
att ta hand om. Ekonomin är
den största utmaningen enligt
henne.

– Folk gnäller över vad mjölk
kostar men kan samtidigt gå
från snabbköpet med kassarna
fulla av coca-cola. Det retar
mig. Och det retar mig när äldre
kvinnor säger att de saknar det
fina ljusa kalvköttet. Att köttet
var färglöst förr berodde ju på

att kalvarna inte var ordentligt utfodrade. 
När Margaretha läste till veterinär var de 30

personer i hennes kurs. Hon berättar att nästa
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»De äldre
veterinärerna
jobbade halvt
ihjäl sig.«

Margaretha Holtman tycker
att hon har haft ett fantas-
tiskt jobb. Hon har utbildat
stora delar av den idag
verksamma veterinärkåren
och tycker att arbetskamra-
terna är väldigt trevliga.
Bönderna runt Uppsala
känner hon som om de vore
hennes egen familj.
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år är det tal om att 100 studenter ska tas in
på utbildningen.

– Förr var yrket mer av ett kall, tycker
Margaretha och berättar om hur veterinären
tidigare kunde jobba jour i tolv och en halv
dag i sträck.

– De äldre veterinärerna jobbade halvt
ihjäl sig och hustrurna fick köra bil och
skjutsa mannen som inte hade sovit något
mellan gårdarna. Nu är yrket mer mänskligt.

Själv har hon också jobbat mycket jour.
Bland annat alla julaftnar utom två under sin
31-åriga yrkesbana på ambulansen. Där för-
söker man sova under journätterna såvida
det inte händer någonting. Men många tror
att veterinären sitter vaken och då och då
kommer det därför konstiga telefonsamtal.
En natt väcktes hon av ett telefonsamtal från
ett helt gäng människor. ”Är det sant att kal-
var föds med tänder?” sluddrade en person i
andra änden som hade slagit vad om detta.

– Ja. Visst gör de det, svarade Marga-
retha. ■

❘ ❚  f a k t a

margaretha holtman

Namn: Margaretha Holtman
Ålder: 65 år
Yrke: Pensionär. Tidigare kli-
nikveterinär vid ambulatoriska
kliniken på SLU.
Intressen: Hundar (har två
settrar) och naturen. Älskar 
skidåkning på längden.
Tycker om: När det snöar. ”Jag
är en njutningsmänniska
numera och njuter av det
mesta.”
Oroad över: Våldet och ofre-
den i världen. Har tjuvnoja
efter ett inbrott i hemmet för
ett och ett halvt år sedan.

Margaretha Holtman 
återvänder då och då till
Ultuna för att hälsa på.
Då tittar hon till både 
människor och djur.
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❘ ❙ ❚ vetenskap
THOMAS MANSKE, leg veterinär, VMD*

De flesta halta kor, liksom de flesta
klövskador, åtgärdas av klövvårdare.
Ett registreringsarbete pågår där
klövhälsodata insamlas av klövvår-
dare i samband med verkning. Här
presenteras en sammanställning av
de första årens (1999-2002) data.
En experimentell studie av tillförlit-
ligheten i klövvårdares registrering-
ar genomfördes. Det förelåg stora
skillnader i registreringsbenägen-
het och i registreringskvalitet för
olika slags klövskador. Alla klövska-
dor utom den kliniskt allvarligaste
(klövsulesår) var underrapportera-
de.

I N LEDN I NG
Det finns många goda skäl att registrera
klövhälsa, det sannolikt viktigaste är att
öka medvetenheten om klövskadornas
förekomst och deras betydelse (Figur 1).
På den enskilda gården kan registrering-
arna dessutom användas som underlag i
besättningsgenomgångar, i förslag till
och uppföljning av klövhälsoåtgärder –
för såväl enskilda djur som besättningen
i sin helhet, samt i avelsurval. Registrer-
ingarna kan dessutom användas till
avelsvärdering av tjurar, djurhälsoöver-
vakning samt forskning. Flertalet (72
%) av cirka 5 000 västsvenska mjölkkor
i 100-talet besättningar vars klövhälsa
registrerades under två stallsäsonger
1996-98 i projektet Kofot 2000 hade
klövskador, medan ungefär fem procent
var halta (10). Med utgångspunkt från
den rapporterade prevalensen och kän-
nedom om hältors duration kan den
årliga incidensen hälta uppskattas till
10-15 procent. Andelen svenska mjölk-
kor som veterinärbehandlas för klövska-
dor begränsar sig till två-tre procent årli-

gen (14). Sammantaget tyder detta på
att de flesta halta kor och de flesta klöv-
skador antingen behandlas av klövvår-
dare, lantbrukarna själva, eller inte alls.
Den registrering av klövbehandlingar
som görs av praktiserande veterinärer
och rapporteras i Djursjukdata återger
sålunda bara en mycket liten del av den
totala förekomsten av klövsjukdomar.
Veterinära behandlingsuppgifters an-

vändbarhet är därför starkt begränsad
(5).

Sedan några år pågår ett registrer-
ingsarbete i djurhälsoprogrammet
FRISKKO där klövhälsodata som
insamlats av klövvårdare i samband med
verkning har rapporterats in till Svensk
Mjölk med hjälp av PC-programmet
Klövhälsa. Möjligheten att använda
data utanför den egna gården eller den

Figur 1. Klövvårdare förebygger och behandlar klövskador. Om dessa åtgärder registre-
ras kan värdefulla uppgifter om klövhälsan på ett lätt sätt insamlas.

➤

Om klövvårdares klövhälsoregistreringar
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enskilda klövvårdarens verksamhetsom-
råde begränsas av tillförlitligheten i regi-
streringarna. Vi genomförde därför en
experimentell studie av tillförlitligheten
(främst samstämmigheten) i klövvårdar-
nas klövskadebedömning. Resultaten
från denna studie presenteras här. Till-
förlitligheten i redan inrapporterade
data kan inte valideras, eftersom uppgif-
ter om "sann" skadeförekomst saknas.
En indirekt uppfattning om datas kvali-
tet kan dock fås genom jämförelser med
tidigare studier. Till Svensk Mjölk
inrapporterade klövhälsouppgifter från
1999-2002 jämfördes därför med resul-
taten från tidigare publicerade svenska
studier av klövhälsan hos mjölkkor.

MATERIAL OCH METODER
Experimentell bedömningsstudie
För att få en uppfattning om samstäm-
migheten och graden av precision i klöv-
vårdares registreringar av klövhälsan
gjordes en experimentell studie. Studien
genomfördes som ett projektarbete av
agroteknikerstudent Frida Holm från
Biologiska yrkeshögskolan (BYS) i
Skara. Cirka 400 slaktklövar från kon-
trollslakteriet i Skara verkades med klöv-
fräs för att därefter undersökas på före-

komst och svårighetsgrad
av klövskador. 50 av de
undersökta klövarna utval-
des för att så väl som möj-
ligt representera förekom-
mande klövskador av vari-
erande svårighetsgrad hos
svenska mjölkkor enligt en
tidigare prevalensstudie
(10). Klövarna sattes fast
på plankor och numrera-
des (Figur 2). Vid ett till-
fälle bedömde 20 "frivilli-
ga" klövvårdare enskilt de
50 klövarna. Det är okänt
om dessa klövvårdare regi-
strerat klövhälsa tidigare.
För registreringarna an-
vändes ett registreringsfor-
mulär med skriftliga defi-
nitioner av skador (Figur
3). Som en referens mot
vilken registreringarnas

noggrannhet skulle kunna uppskattas
undersöktes samma klövar vid ett sena-
re tillfälle gemensamt av två speciellt
utbildade veterinärer, förtrogna med
såväl klövskador som med registrerings-
förfarandet i sig. Uppgifterna från klöv-
hälsoprotokollen sammanställdes i sta-
tistikprogrammet JMP 4.0 (13). Kvali-
tativa skillnader i bedömningen ansågs
vara av större betydelse än ett samlat
kvantitativt mått på samstämmigheten.
I resultat och diskussion betonas således
skillnader i bedömning mellan olika
klövvårdare och mellan klövvårdarna
och referenspersonerna. 

Klövhälsorapporter 
från Svensk Mjölk 
Samtliga i djurhälsoprogrammet
FRISKKO till Svensk Mjölk inrapporte-
rade klövhälsoregistreringar under peri-
oden 1999-01-04 till 2002-08-08 ana-
lyserades. I registreringsformulären gavs
möjlighet att registrera fram- och bak-
klövar som "utan anmärkning", eller vid
förekomst, att gradera specificerade
klövskador (röta, sulblödningar och sul-
sår) på en skala från 0 (ingen synlig
skada) till 3 (grav skada) för den mest
angripna fram- respektive bakklöven.

Dessutom gavs möjlighet till att under
"annan anmärkning" kommentera såväl
övriga patologiska fynd som utförda
behandlingar etc. 

Då samtliga kor och klövar vid varje
enskilt tillfälle endast bedömts av en
klövvårdare och ett "sant" mått på ska-
deförekomst saknades, skattades tillför-
litligheten på fyra olika indirekta sätt

a) Andelen registrerade fall av klövrö-
ta, sulblödningar och klövsulesår på
fram-, respektive bakfötter jämfördes
numeriskt med motsvarande frekvenser
i Kofot 2000, en studie i 101 västsvens-
ka besättningar med relativt god kon-
troll av registreringskvaliteten (10).

b) Sambanden mellan olika klövvår-
darrapporterade klövskador på den värst
drabbade bakfoten och de förklaringsva-
riabler på individnivå som fanns till-
gängliga i Svensk Mjölks databas (ras,
kalvningsnummer och laktationsstadi-
um) beräknades med hjälp av logistisk
regressionsanalys i statistikprogrammet
MLwiN 1.0 (12). Samtliga tillgängliga
förklaringsvariabler ingick i modellerna
för respektive klövskada (beroende vari-
abler). I analysen förenklades förekomst
av olika klövskador genom att skador
graderade 0-1 klassades som "0", och 2-
3 som "1". Data reducerades vidare till
att bara inkludera registreringar från de
13 klövvårdare som vardera bidrog med
fler än 1 000 registreringar och de 719
gårdar där samma klövvårdare registre-
rat minst 20 djur (på 37 gårdar hade
korna verkats av två olika klövvårdare).
För kor vars klövhälsa registrerats vid
flera tillfällen inkluderades endast den
första observationen i analysen. För
vissa kor fanns fler kalvningsdatum än
rapporterat kalvningsnummer vid
senaste kalvningen (n=430) och/eller ett
kalvningsintervall mindre än 260 dagar
(n=234) – dessa utgick ur analysen, lik-
som de 847 kor för vilka kalvningsda-
tum angetts men uppgift om kalv-
ningsnummer saknades. I det reducera-
de materialet fanns 36 249 registrering-
ar (54 % av det ursprungliga antalet).
Observationerna antogs aggregerade
inom besättningar (men den högre

Figur 2. Agroteknikerstudent Frida Holm med några av
de klövar som ingick i den experimentella
bedömningsstudien.

➤

(a-d):
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aggregationsnivån – klövvårdare – igno-
rerades i denna analys). Resultaten från
dessa analyser jämfördes därefter med
dem från analyser i Kofot 2000 samt i en
äldre svensk studie av klövhälsan hos
slaktade mjölkkor (1). "Stallsystem" är
en av de viktigaste riskfaktorerna för

klövskador, inte minst för hygienrelate-
rade skador som klövröta. Effekten av
stallsystem har visats vara störst för
framfötterna: kor i uppbundna system
har ofta torra och rena framfötter och
därigenom färre/lindrigare klövskador.
Då uppgifter om stallsystem inte kunde

erhållas på ett enkelt sätt inkluderades
bara registreringar av klövhälsan på dju-
rens bakfötter för att minska effekten av
vilket stallsystem djuren hölls i.

c) Klövvårdarens betydelse för regi-
streringsutfallet uppskattades med hjälp
av variansanalys. Den totala variansen i

data beräknades och fördelades
mellan olika hierarkiska nivåer
i MLwiN 1.0 (12). Det antogs
att den för studiesyftet mest
relevanta bilden av materialet
gavs av en struktur med kor
aggregerade inom besättningar,
i sin tur aggregerade inom klöv-
vårdare. 

d) Sambanden mellan de
tolv klövvårdare som bidragit
med flest registreringar och
utfallet av skaderegistreringen
jämfördes med logistisk regres-
sionsanalys i MLwiN i samma
datamängd som i föregående
analys. "Klövvårdare" inklude-
rades i de statistiska modellerna
som en fix förklaringsvariabel
och registreringarna från en
klövvårdare som speciellt utbil-
dats i registreringsförfarande
(den klövvårdare som utförde
majoriteten av registreringarna
i Kofot 2000) användes som
referensnivå.

RESU LTAT OCH DISKUSSION
Experimentell
bedömningsstudie
I Tabell 1 presenteras registrer-
ingen av förekomst och olika
svårighetsgrader av respektive
klövskada för de 50 bedömda
klövarna. Klövvårdarna skilde
sig åt såväl i generell registrer-
ingsbenägenhet som i använ-
dandet av graderingsskalan.
Variationen i synen på svårig-
hetsgrad av skador var störst för
klövröta. I de flesta fall då den
gängse registreringen av klöv-
vårdare avvek från referensbe-
dömarnas, innebar denna avvi-
kelse att klövvårdarna inte regi-
strerade skada eller använde en

Figur 3. Instruktioner för ifyllande av det modifierade klövhälsoprotokoll som användes i den
experimentella delstudien. ➤



lägre gradering av skada. Denna under-
registrering var mest uttalad för eksem
och blödningar. Med detta i beaktande
begränsar sig allvarliga avvikelser i
bedömningen ändå i allmänhet till
enstaka klövvårdare. Störst skillnader i

bedömningen förelåg för eksem, vilket
kan förklaras av svårigheter att undersö-
ka de fastsatta slaktklövarna (eksem
kunde finnas i framkanten av klövspal-
ten, vilket inte framgick om man inte
undersökte den bortvända ovansidan av

klöven) samt av att
två klövvårdare inte
utnyttjade protokol-
let rätt för denna typ
av skada.

För vissa klövar
förelåg anmärknings-
värda skillnader i be-
dömningen. Sådana
skillnader kunde till
exempel bero på
olika gränsdragning-
ar mellan sulblöd-
ningar och klövsule-
sår (Figur 4a och b).
En sådan gränsdrag-
ning var sannolikt
svårare att göra på det
experimentella mate-
rialet jämfört med
förhållanden i prakti-
ken. På ett levande
djur blöder ofta klöv-
sulesår, vilket gör
åtskillnaden mellan

dessa skador lättare. 
Klövhälsoregistreringars tillförlitlig-

het i vetenskapliga studier har studerats
tidigare (3, 8, 15). Dessa studier har
dock omfattat ett fåtal observatörer och
samstämmigheten har ofta uttryckts på

ett statistiskt mindre utvecklat
sätt. I Kofot 2000 beskrevs
samstämmigheten mellan tre
bedömare med hjälp av det sta-
tistiska uttrycket Kappa, � (6).
Repeterbarheten (samstäm-
migheten mellan två skilda
observationer av samma objekt
av samma observatör) var gene-
rellt sett hög för de olika klöv-
skadorna, men jämförelsevis
högre för den mest erfarna än
för den minst erfarna bedöma-
ren (� = 68-92 % respektive
50-83 %) (9). Ett sammanfat-
tande mått på samstämmighet
mellan bedömarna beräknades
för olika klövskador och be-
fanns acceptabel till god (� =
40-78 % för de olika skadorna)
– störst för förekomst av klöv-
sulesår (9).

14 nummer 15  •  2003 svensk veterinärtidning 

➤

Figur 4a och b. Klöv 21 och 46 – klövsulesår, kraftiga sulblödningar eller både och?

Tabell 1. Fördelning av 20 klövvårdares (A-T) enskilda och två referensbedömares (REF) gemensamma registreringar

från 50 klövar på olika svårighetsgrader av skador (0=ingen skada, 1=mindre allvarlig, 2=allvarlig).

Eksem Klövröta Sulblod Klövsulesår
Saknas 0 1 2 Saknas 0 1 2 Saknas 0 1 2 Saknas 0 1 2

A 0 48 2 0 0 35 8 7 0 37 5 8 0 43 5 2

B 22 26 0 2 22 22 1 5 22 16 12 0 22 22 6 0

C 0 50 0 0 0 5 29 16 0 26 11 13 0 47 2 1

D 0 46 4 0 0 23 23 4 0 39 10 1 0 44 4 2

E 0 43 6 1 0 28 16 6 0 32 17 1 0 41 6 3

F 0 45 4 1 0 24 19 7 0 41 6 3 0 45 4 1

G 0 41 8 1 0 2 43 5 0 29 18 3 0 47 2 1

H 0 50 0 0 0 11 35 4 0 29 16 5 0 46 2 2

I 0 45 5 0 0 18 24 8 0 33 14 3 0 43 4 3

J 0 45 4 1 0 10 36 4 1 26 19 4 1 47 1 1

K 0 45 4 1 0 27 12 11 0 30 16 4 0 42 7 1

L 0 38 8 4 0 5 39 6 0 29 15 6 0 46 3 1

M 0 47 2 1 0 23 0 27 0 43 4 3 0 37 12 1

N 2 48 0 0 2 22 19 7 2 32 13 3 2 40 7 1

O 0 50 0 0 0 11 34 5 0 21 23 6 0 48 0 2

P 0 50 0 0 0 17 23 10 0 36 6 8 0 44 5 1

Q 0 50 0 0 0 29 16 5 0 32 17 1 1 40 7 2

R 3 42 5 0 3 8 23 16 3 35 8 4 3 42 2 3

S 0 46 1 3 0 29 16 5 0 32 17 1 0 48 2 0

T 0 50 0 0 0 15 26 9 0 37 9 4 0 50 0 0

REF 0 44 5 1 0 22 20 8 0 30 13 7 0 43 6 1

A. B.
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Analys av klövhälsorapporter från
Svensk Mjölk 
Under den aktuella perioden insändes
uppgifter om 67 411 registreringar från
verkning av 42 485 kor i 925 besätt-
ningar från tio husdjursföreningar. Det
förelåg en stor variation i antalet regi-
streringar mellan husdjursföreningarna:
Blekinge-Kronobergs Husdjursförening
hade inte sänt in några registreringar
medan Norrmejerier stod för en tredje-
del av materialet (Tabell 2). Den stora
variationen skulle kunna bero på varie-
rande ambitioner i olika hus-
djursföreningar att förespråka
registrering, men beror också
på skillnader i registreringsvil-
lighet hos olika klövvårdare.
Totalt 30 klövvårdare har regi-
strerat och rapporterat in data.
De fem (17 %) mest registre-
rande klövvårdarna stod för 57
procent av materialet. Antalet
registreringar fördelar sig på
kalenderåren 1999-2002 med
siffrorna 24 127, 19 567,
18 080 och 5 637 för respekti-
ve år. Klövhälsan hos 17 203
kor (25,5 %) var registrerad
vid fler än ett tillfälle, hos
enstaka individer upp till sex gånger.
Intervallet mellan två på varandra föl-
jande registreringar varierade mellan en
och 800 dagar (median 180). 

För att minska risken för problem
med bristande variation i data i analys
med hierarkiska statistiska modeller där

observationsenheterna utgörs av uppre-
pade observationer inom individ, redu-
cerades materialet till att bara inkludera
den första observationen för varje ko. En
viss kvarstående brist på variation i
materialet kan förmodas härröra från
det faktum att vissa kors klövhälsa regi-
strerats av två olika klövvårdare.

Förekomst av klövskador
Prevalensen klövröta och sulblödningar
var lägre i det inrapporterade materialet
än i Kofot 2000 (Tabell 3). Skillnaden i

registreringsfrekvens av olika klövskador
skulle kunna vara relaterad till geografis-
ka eller tidsmässiga skillnader, men även
till skillnader i stallsystem. Kofot 2000-
materialet, som samlades in under stall-
säsongerna 1996/97 och 1997/98
begränsades till besättningar i Västsveri-

ge med en relativt intensiv mjölkpro-
duktion, medan det inrapporterade
materialet härrörde från stora delar av
landet (med underrepresentation av
bland annat Västsverige). Det är dock
mer sannolikt att den större förekoms-
ten av skador i Kofot 2000 återspeglar
en högre ambition att registrera i ett
vetenskapligt projekt än i rutinmässig
verksamhet (eller mer tränade klövvår-
dare). 

Klövröta och sulblödningar är vanligt
förekommande hos svenska mjölkkor.
Skadorna har sin uppkomst i bristande
hygien (i synnerhet klövröta) eller i en
interaktion mellan utfodring/kalvning
och hårt underlag (i synnerhet sulblöd-
ningar). Lindrig till måttlig klövröta och
sulblödningar är sällan förenade med
hälta. Det kan därav antas att dessa ska-
dors betydelse underskattas av klövvår-
darna, varav benägenheten att registrera
dem följaktligen också blir lägre. Preva-
lensen klövsulesår var däremot likvärdig
i de två materialen, vilket kan tolkas som
en större benägenhet att registrera
denna allvarligare skada också i sam-
band med rutinmässig klövverkning
(Figur 5). Vid 11 109 registreringar

hade "annan anmärkning" angivits. I
några fall fanns anledning att misstänka
att denna registrering innefattade sådan
skada som borde ha inkluderats i röta,
sulblödning eller sulsår, vilket i så fall
har lett till en underrapportering av
motsvarande klövskada.

Tabell 2. Fördelning av 67 411 till Svensk Mjölk inrapporterade klövhälsoregistrer-

ingar 1999-2002 på olika husdjursföreningar, och antalet kor per husdjursföre-

ning kontrollåret 1999/2000.

Förening Kor Klövhälsoregistreringar

Antal Andel Antal Andel

Norrmejerier 21 173 6 % 22 274 33 %

Gotlands Husdjur 14 746 4 % 19 850 29 %

Svea Husdjur 60 617 16 % 9 457 14 %

Skåne Semin 41 157 11 % 4 890 7 %

DGH 19 900 5 % 4 592 7 %

Kalmar-Tjust 36 613 10 % 2 972 4 %

Skara Semin 107 408 28 % 1 578 2 %

Hallands Husdjur 26 731 7 % 777 1 %

NNP 17 338 5 % 519 1 %

Södra Älvsborg 12 559 3 % 502 1 %

BKH 19 164 5 % 0 0 %

Tabell 3. Fördelning (%) av 67 411 klövhälsoregistreringar insända till Svensk Mjölk 1999-2002

(Klövv) och av 5 013 registreringar i en vetenskaplig studie (Kofot) på olika svårighets-grader (0-3)

av klövskador.

Klövröta Sulblödning Klövsulesår

Fram Bak Fram Bak Fram Bak

Grad Klövv Kofot Klövv Kofot Klövv Kofot Klövv Kofot Klövv Kofot Klövv Kofot

0 92 74 72 34 89 74 76 50 98 98 94 92

1 5 13 17 28 8 16 16 23 2 2 4 5

2 2 11 8 31 2 7 6 17 0 0 1 2

3 1 2 2 7 1 3 2 10 0 0 0 1
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Förekomsten av klövskador varierade
kraftigt mellan olika besättningar. Den
besättningsspecifika mittvärdesföre-
komsten (medianen) var högre för klöv-

sulesår (5 %) än för klövröta (2 %) och
sulblödningar (3 %). Medianen för
klövröta och sulblödningar understeg
påtagligt motsvarande siffror från Kofot
2000 (33 %, respektive 30 %), men var
i nivå med resultatet för klövsulesår (8
%). Sammantaget förstärker detta anta-
gandet att benägenheten att registrera
klövsulesår vid rutinmässig verkning är
större än för övriga skador. Det är också
tänkbart att de klövvårdare som registre-

rar skador i större utsträckning blir kal-
lade på "akutresor", för att behandla
exempelvis klövsulesår, och att prevalen-
sen allvarliga klövskador i inrapportera-
de data därför överskattas relativt lindri-
gare skador. 

Antalet registrerade skador varierade
även mellan olika klövvårdare. Bland de
tio klövvårdare som vardera hade mer än
2 000 registreringar varierade frekven-
sen kor "utan anmärkning" mellan 15
procent och 82 procent. Den stora
spridningen i andelen anmärkningar
skulle delvis kunna förklaras med varie-
rande attityd visavi klövskadors betydel-
se, och med att vissa klövvårdare kan
vara negativt inställda till att "anmärka"
på kunders klövhälsa. 

Samband mellan klövskador och fixa
förklaringsvariabler
De funna sambanden mellan klövvår-
darrapporterade klövskador och till-
gängliga förklaringsvariabler (Tabell 4)
var förväntade och i enlighet med resul-
taten från tidigare publicerade svenska

undersökningar (1, 3, 10). Risken för
klövröta var större hos andrakalvare och
"äldre" kor än hos förstakalvare och kvi-
gor, samt något högre mot slutet av lak-
tationen. Det fanns inget samband mel-
lan förekomsten av klövröta och ras.
Risken för sulblödningar och klövsule-
sår var däremot högre för SLB än SRB.
Risken för sulblödningar var lägre hos
andrakalvare än hos förstakalvare. Jäm-
fört med perioden >5 månader efter
kalvning, var risken för sulblödningar
lägre 0-2 månader efter kalvning, men
högst under perioden 2-5 månader efter
kalvning. Risken för klövsulesår ökade
med antalet kalvningar. Samstämmig-
heten med tidigare resultat antyder att
systematiska fel i registreringarna med
avseende på de studerade riskfaktorerna
inte görs.

Klövvårdarnas betydelse för 
registreringsutfallet
Den del av variationen som kunde rela-
teras till klövvårdare var avsevärt större
för klövröta och sulblödningar än för

klövsulesår (Tabell 5). Besättning
hade stor betydelse för variationen i
förekomst av klövröta jämfört med
klövsulesår och sulblödningar (Tabell
5), vilket överensstämmer med resul-
taten i Kofot 2000 (10). 

Den på registreringssystemet trä-
nade klövvårdaren hade registrerat
avsevärt fler sulblödningar och klöv-
röta än majoriteten av övriga klövvår-
dare, och bidrog därigenom starkt till
den stora variationen i materialet för
dessa klövskador. Oddsen att få dia-
gnosen klövröta var exempelvis upp

Figur 5. Klövsulesår är en mycket allvar-
lig klövskada som kan förebyggas
genom klövverkning. Beroende på en
hög samstämmighet finns goda möjlig-
heter att utnyttja registreringen av
klövsulesår i forskning, avelsarbete och
rådgivning.

➤

Tabell 4. Styrkan av sambandet (odds ratio, OR) mellan olika förklaringsvariabler och

respektive utkomst i de använda flernivåregressionsmodellerna. P = signifikansnivå.

Klövröta Sulblödning Klövsulesår

OR P OR P OR P

Kalvningsnummer 2 1,40 <0,001 0,73 <0,001 0,88 0,071

(vs. 0-1) >=3 1,70 <0,001 0,92 0,176 1,62 <0,001

Laktationsstadium 0-60 0,84 0,014 0,64 <0,001 0,90 0,157

(vs. >=150 DIM) 61-150 1,27 <0,001 1,72 <0,001 1,73 <0,001

Ras SLB 0,90 0,132 1,35 <0,001 1,97 <0,001

(vs. SRB) Annan 1,12 0,509 1,14 0,397 1,21 0,166

Tabell 5. Fördelning av totala variationen (�) i förekomsten av klövskador på olika

nivåer för 36 249 klövhälsoregistreringar insända till Svensk Mjölk 1999-2002. SE =

medelfel.

Klövröta Sulblödning Klövsulesår

� SE % � SE % � SE %

Klövvårdare 1,97 0,82 27,7 1,44 0,58 27,1 0,36 0,15 8,7

Besättning 1,85 0,14 24,4 0,55 0,06 9,8 0,49 0,05 11,0

Ko (residual) 0,81 0,01 47,9 0,90 0,01 63,1 0,92 0,01 80,3
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till 50 gånger så hög, och diagnosen sul-
blödning upp till 92 gånger så hög om
registreringen utfördes av denna klöv-
vårdare jämfört med några andra. 

SAMMAN FATTN I NG OCH 
SLUTSATS
Tillförlitligheten i klövvårdares klövhäl-
soregistreringar studerades direkt i
en för ändamålet utformad experi-
mentell studie. Dessutom jämfördes
data från till Svensk Mjölk insända
klövregistreringsprotokoll med re-
sultaten från tidigare publicerade
svenska studier.

Mycket tyder på att registrerings-
benägenheten har varit olika för
olika klövskador. Benägenheten att
registrera allvarliga skador förefaller
ha varit större än benägenheten att
registrera lindrigare eller mer vanligt
förekommande skador. Samstäm-
migheten och precisionen i bedöm-
ningen var störst för klövsulesår, den
kliniskt mest betydelsefulla klövska-
dan, men lägre för övriga skador.
Frågan om huruvida tillförlitlighe-
ten i registrering av klövsulesår är
"tillräcklig" kan dock inte enkelt
besvaras. Prevalens- eller inci-
densstudier baserade på klövvårdar-
registreringar kommer att under-
skatta förekomsten av framför allt
lindriga/vanligt förekommande
klövskador. Registreringarnas kvali-
tet bedöms dock som fullgod för en
systematisk djurhälsoövervakning
(Figur 6). Precisionen i skattningen
av förekomst av klövohälsa översti-
ger vida den i Djursjukdata. Då inget
systematiskt fel i registreringarna med
avseende på sambanden till studerade
riskfaktorer föreligger, förefaller det som
om data (i synnerhet uppgifter om klöv-
sulesår) skulle kunna utnyttjas i forsk-
ning rörande olika riskfaktorers betydel-
se för förekomst av klövskador. Klövvår-
dares klövhälsoregistreringar har i simu-
leringsförsök visats vara viktiga för ett
avelsmässigt förbättrande av klövhälsan
(11). Innan klövvårdarregistreringar
framgent används i forskning eller avel
bör ett flaggningssystem för kraftigt

avvikande bedömningar införas, varige-
nom klövvårdare med avvikande dia-
gnosställande kan upptäckas. Resultaten
från tidigare studier av samstämmighet i
bedömning från Kofot 2000 antyder att
precisionen i registreringarna ökar med
träning. Ökade ansträngningar i såväl
grund- som fortbildning av klövvårdare

i att rätt diagnostisera klövskador och i
att rätt använda registreringsblanketter-
na är nödvändiga för att tillförsäkra en
framtida god kvalitet på inrapporterade
data.

I det inrapporterade materialet var
intervallet mellan två på varandra följan-
de registreringar oväntat kort (1-30
dagar) för 0,5-1,0 procent av registrer-
ingarna, vilket tolkades som felskriv-
ningar alternativt felinmatningar. I den
experimentella delstudien hade cirka
fem procent av klövarna felaktigt eller

svårläsligt ifyllda registreringar, vilket
skulle ha försvårat en automatisk inläs-
ning, skanning, av blanketterna. Sanno-
likt är förmågan att rätt använda proto-
kollet en vanesak och tyvärr rapportera-
des inte i denna studie "tidigare vana vid
ifyllandet av klövhälsoprotokoll". Att
vidareutveckla registreringsformuläret

och förbättra hanterandet av detta
måste ses som en prioriterad uppgift. 

Slutligen poängteras att klövvår-
darnas villighet att registrera och att
till central databas sända in uppgifter
om klövhälsan på goda grunder kan
antas vara avhängig smidigheten i
registreringsförfarandet och insän-
dandet, samt inte minst viktigt, att de
bearbetade uppgifterna kommer till
användning och verklig nytta för dju-
ren och därigenom också till djurhål-
larnas bästa.

TACK
Denna studie har finansierats av Stif-
telsen Lantbruksforskning, Svensk Avel
och Agria. Frida Holm tackas för entu-
siastisk hjälp med genomförandet av
den experimentella studien och Jan
Hultgren, Christer Bergsten, Catarina
Svensson och Per Liberg på Institutio-
nen för husdjurens miljö och hälsa,
avdelningen för produktionssjukdomar
tackas för hjälp med studiens genomfö-
rande och presentationen av resultaten.

SUMMARY
On hoof trimmers’ hoof health
records
The reliability of hoof trimmers’ hoof
health records (from routine trim-

ming) was studied in an experimental
study. 20 hoof trimmers’ records of
lesion status in 50 severed hooves from
slaughtered dairy cows were compared
with the joint assessment of two speci-
ally trained veterinarians. Moreover,
hoof health records reported to the Swe-
dish Dairy Association 1999-2002 (67
411 trimmings of 42 485 cows in 925
herds) were described in four ways.
Lesion prevalence and associations
between lesions and some risk factors in
the present material were compared with

Figur 6. Registreringar av klövhälsan är en
utmärkt grund för samarbete mellan yrkeskate-
gorier. Veterinärer, klövvårdare, lantbrukare,
foder-, byggnads- och avelsrådgivare kan behöva
samverka för att uppnå en bättre djurvälfärd.
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the results from earlier studies with good
control of record quality (1, 10). The
importance of hoof trimmer for hoof-
lesion records was studied using varian-
ce partitioning and logistic regression in
multilevel statistical models (12). 

In the experimental part of the study,
variations in the assessments of lesions
were generally restricted to individual
hoof trimmers. Differences in scoring
could partly be attributed to differences
in the chosen threshold between severe
sole haemorrhages and sole ulcer. In a
majority of cases when hoof trimmers’
records differed from the reference per-
sons’, this difference was an underesti-
mation of lesion severity. This unde-
restimation was most pronounced for
sole haemorrhages and dermatitis.
There was a large variation between dif-
ferent hoof trimmers in the frequency of
reported lesions.

The proportion of cows with heel-
horn erosion and sole haemorrhages in
the mate-rial reported to the Swedish
Dairy Association was lower than
previously reported (10), which was
interpreted as a lower ambition to
record clinically less important lesions
under field-conditions. The proportion
of cows with sole ulcer was more com-
parable between materials, indicating a
higher propensity to record this more
important lesion also at routine trim-
mings. Asso-ciations between lesions
and risk factors were in coherence with

previously reported results from similar
studies. The variance attributable to
hoof trimmer was larger for sole hae-
morrhages and heel-horn erosion
(27%), than for sole ulcer (7%). A hoof
trimmer that had been thoroughly trai-
ned in the recording procedure recorded
considerably more sole haemorrhages
and heel-horn erosion than most other
hoof trimmers, but a similar frequency
of sole ulcer. 

In conclusion, the recording proce-
dure appears to differ between lesions.
The propensity to record clinically more
severe lesions appear higher than the
propensity to record mild or common
lesions. The reliability of records was
greatest for sole ulcer, lower for the other
lesions.
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Vilken är din diagnos? – EKG
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En fem år gammal hund undersöktes på grund
av att den hässjade och blev fort trött vid
ansträngning. Fallet är insänt av veterinär Claes
Ålund, Lundabygdens djursjukhus. Svaret är
skrivet av Anna Tidholm.

Nova scotia duck tolling retriever, hane, 5 år
Anamnes: Hunden hässjade och blev fort trött vid
ansträngning. 

Status: Ojämn hjärtrytm. De flesta hjärtslag hördes
dåligt, men emellanåt hördes kraftiga hjärtslag. 

Thoraxröntgen: Förstoring av hjärtskuggan och
interstitiella förtätningar i lungparenkymet.

EKG: Se Figur 1.

svar se sidan 35

Figur 1. EKG, avledning II, 1 cm = 1 mV, pappershastighet 50 mm/s.
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Oroliga djurägare och frågvisa
massmedier. Brist på veterinärer
och väntan på myndigheternas
strategier. Kaos. Så kan arbetet
under sommarens salmonellaepi-
demi i Östergötland sammanfat-
tas. Trots att saneringsarbetet
fortgår kan länsveterinär Barbro
Röken nu pusta ut.
– Vi har gått på gränsen av vår
förmåga, säger hon.

Text och foto: Karin Nordin

– Här är vi välutrustade för stora katastrofer,
vi har ett skyddsrum i källaren och vet hur vi

ska samordna krafterna om något stort hän-
der, till exempel ett kärnvapenkrig. Men det
här var ju ingen stor katastrof. Det var en var-
dagshändelse. Det var bara det att den var 38-
faldigad, säger Barbro Röken, länsveterinär i
Östergötland.

Hon talar om sommarens stora kris, sal-
monellautbrottet. Och trots att vi nu sitter i
skymningens lugn i hennes arbetsrum på
länsstyrelsen är det inte svårt att föreställa sig
det kaos som rådde här under solljuset i som-
ras.

– Jag sprang omkring med en telefon i var-
dera örat och med en massa nya veterinärer
runt omkring mig som väntade på att bli
introducerade i arbetet, förklarar hon.

Än har Barbro Röken inte hunnit räkna
efter ordentligt, men att det har varit
åtminstone 35 veterinärer som jobbat med
epidemin är hon säker på. Lokalerna sväm-
mades snabbt över av människor som skulle
beredas plats. När SVT besöker Linköping i
slutet av oktober arbetar fortfarande omkring

Kris med stora krav 
på information

Proverna packas i
individuella förpack-
ningar som sedan
läggs ner i stora
plastpåsar. Svinsköta-
ren Katarina Houg-
thon och veterinären
Anushka Postelnik
håller koll på papper
och prover.

Salmonellautbrottet 2003
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❘ ❙ ❚ reportage

tio veterinärer med salmonellabekämpning,
många på heltid. Arbetet trappas nu av allt
eftersom, men Barbro Röken räknar med att
det kommer att dröja till årsskiftet eller en bit
in på nästa år innan alla gårdar har friförkla-
rats.

Men låt oss vända tillba-
ka till den där måndagen
efter midsommar i somras
när Barbro Röken först
fick reda på att en salmo-
nellaepidemi brutit ut
bland traktens grisar. Det
var första dagen på hennes
hett efterlängtade semes-
ter. Men dagen därpå var
hon tillbaka i jobbet igen
för att försöka få rätsida på
vad som hänt.

– Det här är salmonellatrakter och det är
ingen ovanlighet med salmonella hos nöt och
höns. Det är vi vana vid. Men det som ställde
till det den här gången var att smittan kom
från fodret. När det slog till var det helt omöj-
ligt att få något grepp om omfattningen av
skadorna, säger hon.

BARA ATT SPÅRA GÅRDARNA

som eventuellt kunde vara smit-
tade var en stor uppgift.

– Det var flera dagars arbete.
Hur foderfabriken fått betalt för
fodret kan jag inte förstå. Vi fick
listor på gårdar med fel namn
och fel adresser. När vi kontakta-
de gårdarna upptäckte vi att
några av dem inte ens hade gri-
sar.

På samma gång skulle beslut
fattas om hur många och vilka
prover som skulle tas. Det gällde
att bestämma var i stallarna och
foderanläggningarna man skulle
leta. Samtidigt började telefoner-
na gå varma. Myndigheter,
djurägare, allmänheten och inte
minst massmedierna tryckte på för att få
information. När det visade sig att omkring
60 gårdar i Östergötland hade fått foderleve-
ranser som skulle kunna bära på smitta åter-
stod en av de största utmaningarna. Att hitta
veterinärer som kunde göra jobbet.

– Jordbruksverket raggade ihop de veteri-

närer de kunde hitta. Första helgen var det
väldigt mycket att göra för då hade verket
lovat bönderna att alla gårdar skulle provtas.
Så bråttom var det ju inte, menar Barbro
Röken.

Anledningen till att det inte
var så bråttom har ingenting att
göra med det faktum att denna
form av salmonella, Salmonella
cubana, visade sig vara relativt
snäll. Såvitt myndigheterna
känner till blev aldrig vare sig
någon gris eller människa sjuk
under sommarens epidemi. Att
provtagningen inte hade behövt
ske fullt så skyndsamt berodde
mer på att när det väl visade sig
att 38 östgötska gårdar testat
positivt på foderproverna så vid-

tog en vänteperiod. Att det skulle saneras på
dessa gårdar var glasklart, men precis hur
detta skulle gå till fanns inget beslut om.

– Jordbruksverket och Statens Veterinär-
medicinska Anstalt, SVA, jobbade på att ta
fram saneringsstrategier, vilket tog lång tid.

Veterinärerna på plats har sedan omsatt

saneringsstrategierna till en saneringsplan för
respektive gård. Eftersom det gällde så många
gårdar har också detta tagit sin tid. Gården
Åsby energi utanför Linköping kom till exem-
pel inte igång med saneringen förrän i sep-
tember. De har ett saneringsschema som löper
in i december.

Barbro Röken

Det är viktigt att de prover
som tas på avföringen kan
härledas till en individ. Enligt
Anushka Postelnik måste
proverna därför tas direkt
från anus.



En gnistrande vacker oktoberdag följer SVT
med veterinären Anushka Postelnik till Åsby.
Hon är tillfälligt anställd av Jordbruksverket
för att arbeta med salmonellakrisen i Linkö-
pingstrakten och hon har rejält med erfaren-
het bakom sig för arbetet. Under mul- och
klövsjukeepidemin i
England var hon en av
de 3 000 veterinärer som
arbetade med katastro-
fen som drabbade tusen-
tals gårdar. Hon tycker i
och för sig att reaktio-
nerna på den svenska
salmonellaepidemin har
varit en smula överdriv-
na. Men då jämför hon också med hur det var
i England och inser att med den övning hon
själv har är det lättare att ta det kallt.

– IBLAND MÅSTE MAN gå på tåspetsarna när
man har kontakter med bönder. Man måste
vara försiktig, förstående och tjockhudad.
Det är bra om djurägarna får någon som de
kan prata med och visa sina känslor för. Men
som veterinär får man se till att inte bli med-
tagen, berättar hon medan hon styr sin bil
mellan snövita åkrar och en klarblå himmel.

På Åsby möts hon av svinskötaren Katari-
na Hougthon som står beredd att hjälpa

Anushka Postelnik med provtagningen.
-– Jag har aldrig träffat så mycket veterinä-

rer som under detta halvår, skrattar hon. 
Trots att gården fått positivt svar på 69 sal-

monellaprover och omkring 200 grisar avli-
vats i samband med saneringen, har Katarina

Hougthon ändå lätt för att se
det positiva med förändring-
en. Saneringen har lett till
nya, bättre rutiner och nya,
renare verktyg.

Anushka Postelnik klär om
till skyddskläder och förbere-
der dagens provtagning till-
sammans med Katarina
Hougthon. Tillsammans

märker de upp klisterlappar och räknar plast-
påsar, fyller i papper och studerar saner-
ingsplanen.

– Den största utmaningen i de flesta saner-
ingsplaner är att skapa en tom avdelning.
Många har ingen sådan och då måste man
avliva för att skapa en lucka. Har man väl en
lucka får man jobba med att sanera avdel-
ningar och flytta över djur successivt, förkla-
rar Anushka Postelnik.

Sedan stegar hon iväg in i den för dagen
tomma avdelningen på gården. Denna avdel-
ning har grovrengjorts och finrengjorts, den
har dammsugits, tvättats, torkats och desinfi-
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Veterinären Anushka Postel-
nik plockar träck från varje
box i en osanerad avdelning.
Anledningen till att prover
tas i en osanerad avdelning
kan vara att grisarna ska
flyttas till en sanerad, eller
att rengöring ska påbörjas i
den osanerade avdelningen.

»Man måste vara
försiktig, förstående
och tjockhudad.«
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cerats. Nu är förhoppningen att den ska vara
färdigsanerad. Men först måste detta nog-
grant kontrolleras genom provtagning.
Anushka Postelnik sprayar koksaltlösning på
gasbinda och går runt i boxarna och tar prov
genom att svabba av. Varje gasbinda hamnar i
sin speciella påse och märks med ett nummer.

I nästa avdelning finns boxar med små-
grisar. Där är det ännu inte sanerat men pro-
ver ska tas ändå. Detta eftersom avdelningen
så småningom ska friförklaras och grisarna ska
flyttas till en sanerad avdelning. Grisarna skri-
ker och springer omkring som vettvillingar
när Anushka Postelnik kliver in till dem. På
handen har hon plastpåsar som hon använder
för att plocka träck.

– Det värsta är när man får i ansiktet, säger
hon lugnt medan hon knyter ihop en påse.

– Det här är veterinärernas favoritjobb,
skämtar svinskötaren.

EFTER ETT SNABBT OMBYTE av stövelskydd
är det dags att kontrollera status för en avdel-
ning där dräktiga suggor vistas. Även här är
det plastpåsar på händerna som gäller när
Anushka Postelnik sticker in dem i anus på
suggorna för att ta prover på avföringen.

– Eftersom det gäller fodersmitta är det väl-
digt viktigt att vi får prover som kan spåras till
varje individ. Och då är detta enda sättet att
vara säker, säger Anushka Postelnik.

Att ta prover och skriva saneringsplaner är
alltså veterinärens viktigaste uppgifter vid en
epidemi, försöker SVT summera innan vi
skiljs åt. Men hon bara ler och skakar på
huvudet.

– Prata. Informera. Att agera förmedling-

stjänst mellan bönderna och myndigheterna.
Att hålla bonden i handen är viktigt, säger
hon.

Även länsveterinär Barbro Röken menar att
vikten av informationsinsatsen är en av de
största lärdomarna från sommarens salmo-
nellakris.

– Vi skulle ha tagit informationsbehovet på
större allvar, säger hon.

Hon berättar att tre grupper var i stort
behov av information. Djurägarna var förstås
oroliga och krävde snabba uppgifter om hur
de skulle hantera situationen. Massmedierna

låg på med omkring 20 samtal
om dagen och den oroliga all-
mänheten hörde också av sig
med frågor.

– Det slet så hårt på en. Vi
skulle ha organiserat detta
bättre och varit mer aktiva.
Kanske inrättat en tjänst som
bara sysslade med informatio-
nen så att vi andra kunde kon-
centrera oss på resten.  ■

Omkring 200 grisar avlivades
för att skapa en tom avdel-
ning på gården Åsby energi.
När avdelningen rengjorts
och desinficerats tar veteri-
nären Anushka Postelnik
prover högt som lågt för att
kontrollera hur välsanerat
det är.

På länsstyrelsen i Linköping fick extra
lokaler snabbt ställas i ordning för att alla
veterinärer skulle få plats. Det så kallade
Labbet fick skylten ”Sanerad avdelning”.
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❘ ❙ ❚ noterat

ge ditt bidrag till

pg 9o 12 1o-5
ingvar carlsson, ordförande

"Pinnens" skötare 
dömd för djurplågeri

❘ ❙ ❚ Hästen Pinnen blev riksbekant sedan
länsveterinären i Östergötland efter ett
direkt omhändertagande lät avliva djuret
på plats, då det var kraftigt avmagrat och
visade tecken på allvarligt lidande. Trots
uppmaning från flera
veterinärer att avliva
hästen, höll Pinnens sköta-
re och fodervärd djuret vid
liv då en "hästpratare" sagt
att hästen inte ville dö.
Länsveterinären gjorde en
polisanmälan både mot
skötaren och mot de
djurpratare och alternativ-
behandlare som fungerat
som rådgivare.

Anmälan mot alterna-
tivbehandlarna lades ner
av polismyndigheten,
medan anmälan mot
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skötaren gick till åtal. Linköpings tingsrätt
fattade den 10 oktober beslut i målet, och
dömde då Pinnens skötare till dagsböter
för djurplågeri. Hästen tvångsavlivades i
juni 2001, men redan i februari samma år
anmodades skötaren av en veterinär att
låta avliva djuret, slår tingsrätten fast.

Därefter har samtliga inblandade veteri-
närer utom en konstaterat att hästen led
och uppmanat skötaren att avliva den.
Eftersom skötaren inte tagit någon av
veterinärernas uppmaningar på allvar,
fann tingsrätten att skötarens handlande
varit grovt oaktsamt. ■

Pinnen var kraftigt avmagrad
och visade tecken på allvarligt
lidande.
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Två svenska veterinärstudenter åkte i
somras till Guatemala för att delta i ett
fältveterinärprojekt, arrangerat av Rural
Area Veterinary Services. De berättar här
om en händelserik och intensiv tid i
sydamerikanska djungelbyar.

"Vi har en gris också, men han är inte hemma
just nu... jag tror han är i djungeln någon-
stans..." Efter två veckor på ett amerikanskt
veterinärprojekt i norra Guatemala fick den
repliken oss inte ens att lyfta på ögonbrynen.
Tillsammans med åtta andra veterinärstuden-
ter och två veterinärer startade vi vårt arbete
vid femtiden varje morgon då männen var på
väg upp i bergen för att arbeta med sina häs-
tar och mulor. De stannade då till med sina
djur vid byns fotbollsplan, där vi byggt upp
vår provisoriska klinik, och fick den veteri-
närhjälp som kunde vara aktuell. 

Fotbollsplanerna där vi brukade arbeta var
egentligen ängar med lite gräs och en hel del
hästgödsel. Målstolparna var gjorda av
djungelträd. Fotboll är en stor källa till stolt-

het i dessa fattiga jordbruksbyar och en pas-
sion i hela Guatemala. En by kan sakna skyl-
tar, hyfsade vägar, avlopp och till och med
rent vatten men den måste ha en fotbollsplan.
Dessa fält var en passande mötesplats med
tillräckligt utrymme för de hästar som stod i
kö. Det handlade oftast om vaccination,
avmaskning, tandraspning, hovvård, kastra-
tion, vård av sadelsår eller ett annat kirurgiskt
ingrepp. De opererade djuren fick sedan
några dagars vila från arbetet.

STOR VARIATION AV PATI ENTER
På förmiddagen var det istället kvinnorna och
barnen som kom. De tog med sig sina hun-
dar, katter, grisar och övriga husdjur för vård.
Hundarna blev ofta ditsläpade i tunna snören
medan katterna hade för vana att komma
sprattlande i tygpåsar. Tygpåsen innehöll
dock ibland vissa andra överraskningsmo-
ment, bland annat en apunge. Grisarna lät sig
ganska motvilligt fraktas till kliniken – en gris
anlände fastsurrad på en pakethållare.

Om det mot all förmodan lugnade ner sig
på vår mottagning tog vi med oss kylväskan
och gick från dörr till dörr och frågade efter

Reseberättelse

Veterinärvård i djungelns utkanter
TOVE DAHL, vet stud åk 5 och ANNA OHLSON, vet stud åk 6* 

Studenterna Tove Dahl
och Anna Ohlson deltog
under sommaren i ett
fältveterinärprojekt i
Guatemala. Här får de en
ridtur på en ponny som
betalning för att de
kastrerat 70 tjurar.

➤
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ovaccinerade djur.
Ofta hittade vi djur
som var i behov av
mer vård, till exem-
pel ett vackert men
magert skimmelsto
med föl. Stoet var
mycket anemiskt till
följd av vampyrflad-
dermusbett varje
natt. 

Efter episoden
med grisen och
pakethållaren försök-
te vi göra alla be-
handlingar av grisar i
hemmen. Om frun i
huset skramlade or-
dentligt med en mat-
bytta och ropade
"Coche coche coche"
såg man snart en hel
grisfamilj komma
springande ut ur
djungeln.  

I en del byar
besökte vi skolan och
informerade barnen
genom en liten tea-

terscen om vikten av vaccination mot rabies.
Vi turades om att spela veterinär och rabi-
essmittad hund, vilket frambringade många
skratt. Efter detta fick bar-
nen ledigt resten av dagen
för att gå hem och hämta
sina djur till kliniken. 

VI LL  ÖKA FÖRSTÅELSEN
Resan till Guatemala arran-
gerades av Rural Area
Veterinary Services (RAVS).
RAVS ger gratis kvalificerad
veterinärvård i fattiga områ-
den, bland annat i ameri-
kanska indianreservat, Cen-
tralamerika och Sydameri-
ka. Ett tjugotal projekt
genomförs årligen. Dr Eric
Davis, veterinär med specialistkompetens
inom både hästkirurgi och hästmedicin, har
sedan sex år tillbaka anordnat två resor om
året till Petén i norra Guatemala. Väntetiden
för att komma med som student är över ett år.
Gruppen består av 20 studenter och fem vete-
rinärer från USA och Kanada som delas upp i
mindre arbetslag. Huvudmålet är att förhind-
ra överpopulation och sjukdom hos djuren
genom kastrationer och vaccinationer. Även

diskussioner med lokalbefolkningen i dessa
ofta isolerade områden är viktiga för att öka
intresset och förståelsen för bra djurhantering.
Studenterna får träning i fältmässig djur-
sjukvård, kirurgi och anestesi under handled-
ning av erfarna veterinärer. Projekten finansi-
eras med donationer. Medicin och utrustning
sponsras av läkemedelsföretag.

2002 blev RAVS en del av organisationen
Human Society of the United States, HSUS.
HSUS bildades 1954 med syftet att verka för
alla djurs välfärd. De har även en utbredd lob-
byverksamhet för djurens rättigheter.  

KU LTU RRI KT LAN D
Innan vi åkte till Guatemala i juni i år försök-
te vi läsa på så mycket som möjligt om landet.
Guatemala är ett kulturellt rikt litet land i
Centralamerika med 13 miljoner invånare.
Befolkningen är till hälften mayaättlingar som
talar något av ett tjugotal mayaspråk och res-
ten av blandad europeisk och indiansk här-
komst. Man kan dock göra sig förstådd på
spanska i stort sett överallt. Det var merite-
rande, men inget krav, att kunna spanska för
att få delta i projektet. Alla fick lära sig vissa
fraser på spanska som till exempel "är hunden
snäll?" och "vill ni avmaska ert djur?". 

Många turister söker sig till Guatemala
varje år för att se de högsta vulkanerna i Cen-
tralamerika, de mest imponerande mayaläm-
ningarna och den orörda svårtillgängliga vild-

marken i norr. Guatemala är ett
land som bär många ärr efter sitt
över 30 år långa inbördeskrig.
Det är fortfarande inte helt risk-
fritt att resa i landet. Vi reste
hela tiden tillsammans med de
lokalt inhyrda teknikerna och
såg inget av våld eller gerillastyr-
kor. Vi arbetade i el Petén, som
ligger i norra Guatemala.
Befolkningen där livnär sig på
jordbruk, framför allt djurhåll-
ning och på vad skogen kan ge.
Vi såg många uppbrända delar
av regnskogen där svedjebruk
nyttjats. Regnskogen verkade

dock snabbt återta de områden som lämnats. 

HÅLLA KYLA ETT PROBLEM
Läkemedelsföretag i USA donerar en stor
mängd vacciner till RAVS. Hundar och katter
vaccinerades mot rabies, unga hundar även
mot valpsjuka och katter fick kombination-
svaccin mot kattsnuva och kattpest. Hästarna
gav vi tetanusvaccin, nötkreaturen fick vaccin
mot olika clostridier och grisarna vaccinerades

»Stoet var
mycket
anemiskt till
följd av vampyr-
fladdermusbett
varje natt.«

➤Anna Ohlson överva-
kar uppvaknandet av
en nykastrerad häst.
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mot fem sjukdomar, bland annat pasteurellos
och rödsjuka. Alla djur avmaskades med iver-
mectin. 

Ett logistiskt problem var att kyltranspor-
tera dessa stora vaccinmängder från USA till
Guatemala, och sedan hålla dem kylda på våra
veckolånga expeditioner till avlägsna byar där
elektricitet och kylskåp inte hör till vanlighe-
terna. Om det över huvud taget fanns ett kyl-
skåp var det i den lokala kiosken/restaurang-
en och det drevs då med en bensindriven
generator. Vi frågade snällt om vi kunde lägga
in några kylklampar där över dagen. Trots
detta blev kylklamparna varmare och varmare
för var dag, då de aldrig hann bli riktigt frys-
ta. Snart började jakten på alternativa
kylklampar såsom kall läsk, fryst juice och
frysta chokladdoppade bananer. Detta resul-
terade snart i en blågrön sörja av smält isglass
på botten av kylväskan. Barnen hade en riktig
högtidsstund vid bytet till de nya kylklampar-
na eftersom de då fick dricka upp all ljummen
läsk. På något vis lyckades vi svenskor bli
ansvariga för detta eviga kylprojekt, vilket
ledde till många roliga utflykter och samtal. 

Många annorlunda fall presenterades för
oss. Här är två exempel.

FALL 1
En femårig blandrastik kom med sin ägare till
kliniken. Han berättade att tiken förra året
fått valpar och sedan dess hade en svulst stuck-
it fram ur vulva. Under de senaste månaderna
hade svulsten vuxit och nu rann det sekret
från den. Hunden slickade sig mycket där
bak. Klinisk undersökning var utan anmärk-
ning förutom en icke välavgränsad, knottrig,
lucker massa i ventrala vagina. Vid vaginalun-
dersökning kunde den inre begränsningen
inte bestämmas. Ett finnålsaspirat var tyvärr
inte möjligt då vi inte hade tillgång till mik-
roskop. Sannolikhetsdiagnosen blev transmis-
sible veneral tumour, TVT.

TVT är en smittsam tumörtyp som oftast
förekommer i fuktiga och tempererade kli-
mat. Den överförs vid direktkontakt, till
exempel vid parning. Bara fem procent metas-
taserar men svulsten går vanligen inte tillbaks
spontant. Ytan är oftast inflammerad och
ulcererad. Behandlingar som prövats mot
TVT är kirurgi, strålning, immunterapi och
kemoterapi. Kemoterapi anses allmänt vara
den mest effektiva. Eftersom vi hade tillgång
till cellgiftet vincristin sederade vi tiken för att
lägga en permanentkanyl och gav henne en
första behandling intravenöst. Den skulle
upprepas varje vecka i minst tre veckor. Lyck-
ligtvis fanns en amerikansk veterinär som

arbetade för the Peace Corps i området. Han
lovade att fullfölja behandlingen. 90 procent
av drabbade hundar blir friska på denna
behandling. 

FALL 2
Samma dag kom en femårig hingst till klini-
ken. Det var en liten tunn ponny. Två måna-
der tidigare blev den
uppbunden i ett bak-
ben med ett rep runt
karleden. Hästen ha-
de försökt ta sig loss
och skadat kronrands-
området kraftigt. Äg-
arna hade själva be-
handlat hästen med
sårtvätt och antibioti-
ka. De hade satt ett
tämligen funktionellt
skydd över kotled och
hov i form av ett avk-
lippt gummistövel-
skaft som vänts upp
och ned och sedan
trätts på benet. Vid
undersökning fann vi
en instabil kotled late-
ralt, kraftig kontrak-
tur i djupa böjsenan
och en helt lös hov-
kapsel lateralt. Hästen
stödde på benet men
var tre till fyra grader
halt i skritt. Den hade
fortfarande en stor
skada över kronran-
den, vilket resulterat i
totalt upphörd horn-
bildning. Vi såg den
hoptorkade köttho-
ven under den lossade
kapseln. Dr Davis be-
dömde att hästen haft
en septisk artrit i
kronleden som läkt av
med sammanfogning
av ledytorna, som en
naturlig artodes. Det
fanns inte så mycket vi kunde göra för hästen
mer än att verka bort den lösa hovkapseln,
göra rent såret och ge råd om att vila hästen
om möjligt. Vi verkade också de mycket
felvuxna framhovarna. För oss kändes avliv-
ning som ett reellt alternativ men det är kon-
troversiellt i Guatemala att avliva hästar. En
häst är även av ett stort värde för familjen i
deras dagliga arbete.  ➤

Tove Dahl avmaskar en valp.
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BLEV BETITTADE
Vi åt typisk mat för landet.
Basmaten var ris, bönor och
majsbröd. Vi serverades dock
ibland frukt, ägg och annan
lyx. Ibland fick vi fyra mål
mat om dagen och andra
dagar fick vi klara oss på
medhavda kex och Nutella
till både frukost och middag.
Överallt dit vi kom var vi
kvällens huvudattraktion.
Barn klättrade på varandra
för att komma upp till fönst-
ren för att titta på oss när vi
åt, borstade tänderna, spela-

de kort och sov. "Titta på gringosarna, titta
hur dom äter!" hörde man dem fnittra utan-
för. Vi sov på våra liggunderlag eller häng-
mattor i de utrymmen som borgmästaren i
den aktuella byn kunde undvara. Råttorna,
skorpionerna och vargspindeln i den sista
byns foderförråd kunde vi ha varit utan.

Arbetet med patienterna var inte heller
riskfritt. Hundarna är ofta inte vana vid
mänsklig beröring eller fasthållning, vilket
innebär vissa svårigheter för veterinären att få
i dem en vaccinationsspruta eller avmaskning.
Många av dem hade koppel på sig för första
gången. De dagar vi var i smådjursgruppen
behandlades omkring 120 hundar om dagen
så vi blev bättre och bättre på att handskas
med dem. Detta blev känt inom gruppen och
snart tillkallades någon av svenskorna så fort

en besvärlig hund dök upp. 
Vi höll oss mer på avstånd när byns cow-

boys samlades för att låta vaccinera och kastre-
ra boskapen. Endast på en gård fanns en vet-
tig fålla att driva in djuren i. På de andra var
det lasson som gällde då staketen brakade bara
vi lutade oss mot dem. Det var verkligen vilda
västern då den största tjuren rymde med tre
tuffa latinamerikanska män och en staketpåle
släpandes efter. Vi vågade oss fram med spru-
torna först när den var ordentligt fastsurrad
vid ett träd. 

FANTASTISK U PPLEVELSE
En rolig del av resan var att lära känna alla
jordnära amerikanska veterinärstudenter.
Trots två veckor i värmen med en arbetstid på
12-14 timmar om dagen och alla umbäran-
den var det ingen som gnällde över huvud
taget. Dessutom var de otroligt pålästa och
praktiskt duktiga. Det var också mycket läro-
rikt att se hur våra lärare behandlade studen-
terna, gamla människor, borgmästare, små
barn och varandra med samma respekt.

Vi hade en fantastisk upplevelse i Guate-
mala som avslutades med två veckor i Kari-
biska havet. Vi vill tacka Vetpoint, Agria
Djurförsäkringar och Veterinärmedicinska
fakultetens stipendiesamfond som hjälpt oss
att göra resan möjlig. Tillsammans med de
andra i gruppen behandlade vi under dessa
intensiva veckor över 3 500 djur!

Om du som veterinär eller veterinärstudent
är intresserad av att åka med på en resa gå in

på Remote Area Medicals hemsida:
http://www.vet.utk.edu/ravs/
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Anna Ohlson kastrerar en hingst.
Testiklarna togs omhand av byborna
och användes som förtäring.

En sövd hund blir
övervakad av
Tove Dahl, efter
att hon suturerat
en sårskada på
den.
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