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❘ ❙ ❚ ledare

F ör ett tag sedan fällde en djurägare en kommentar om vårt
arbete efter att ha sett något av veterinärprogrammen på TV:

– Vilket fantastiskt spännande yrke ni har och vilken bra reklam ni fått
från TV-programmen.

Min tanke är då vad vi gör av denna positiva uppmärksamhet. Alla verk-
samheter mår bra av positiv reklam, och veterinäryrket är inget undantag.
Omvärlden förändras, och med den kraven på veterinär medverkan i olika
sammanhang. Det måste betraktas som naturligt att veterinären har en
central roll i samhället i sitt arbete med hygien och folkhälsa. 

V i har ett eu som sätter konsumenten i fokus, med ett regelverk
som skall förhindra att livsmedel kontamineras med skadliga
substanser och att resistens mot viktiga antibakteriella substanser

äventyrar behandlingen av sjukdomar på människor och djur, ett ställ-
ningstagande som förutsätter veterinär medverkan. Kraven på den kli-
niskt verksamme ökar genom att vi har en alltmer avancerad vård av
sällskapsdjur samtidigt som lantbrukets olika produktionsgrenar ställer
krav på cost/benefit i profylaxarbetet. Samhället vill ha hjälp med bevak-
ning av smitt- och djurskydd. Listan kan göras längre.

Ä ven veterinärförbundet måste anpassa sig efter nya förutsätt-
ningar, och ett mycket viktigt förändringsarbete är påbörjat
genom inrättandet av en omorganisationsgrupp som redan i vår

skall lägga fram ett förslag till förbundsstyrelsen. Gruppens arbete inne-
bär en total översyn av förbundets struktur och arbetsformer, samt vilka
villkor för medlemskap som skall gälla. Gruppen hämtar influenser från
andra närstående förbund, såsom läkar- och tandläkarförbunden, samt
utnyttjar extern hjälp, för att vår framtid skall belysas utifrån så många
aspekter som möjligt. I gruppen ingår representanter från samtliga del-
föreningar.

J ag hoppas att vi nu kan gjuta olja på vågorna efter de schismer som
förekommit och avvakta gruppens arbete, innan några drastiska
åtgärder görs. Veterinärkåren är liten, och vår status i samhället tål

ingen splittring. Vi behöver ett starkt förbund som kan lyfta fram den
veterinära professionen inför nuvarande och kom-
mande avnämare, företräda våra intressen och bidra
med en utveckling av veterinärens framtida roll i
samhället. Veterinärförbundet behövs, men det
är inte säkert att det behöver se likadant ut
som det gör nu.

Thomas Svensson

Ordförande i SVS

Veterinärförbundet behövs
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De jobbar i ett av landets hästtätaste områden. Ett kolikfall per dygn är
snittet vintertid. Vi hälsar på hos de fem distriktsveterinärerna på Fins-
ta distriktsveterinärstation i norra Storstockholm. Självklart påverkar
nedläggningen av hästjouren vid SLU.

– Jag är framför allt orolig för hur Strömsholm ska hinna ta våra pati-
enter också, säger veterinär Anna Wachtmeister.

text & foto: Karin Åström Bengtsson

Veterinär vardag på Finsta 
– Gänget jag jobbar med och intresset för yrket gör att jag orkar trots att arbetsbelastningen är i hårdaste laget, säger  Anna Wacht-
meister. Hon trivs med jobbet som distriktsveterinär i ett av landets hästtätaste områden där storstad och landsbygd möts.

Bilen fullastad. Så mycket
som möjligt på minsta möjli-
ga yta. Det är svårt men det
går.
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❘ ❙ ❚ reportage

D   och de fem
veterinärerna på Finsta distrikts-
veterinärstation, belägen mellan
Rimbo och Norrtälje, turas om

att svara och springer om varandra med bär-
bara telefoner i öronen. Tempot är högt.
Utanför har det sömniga före detta brukssam-
hället inte ens slagit upp ögonen. 

Det finns tre linjer in, vilket inte räcker. En
fjärde linje, kallad »gräddfilen«, har nyligen
öppnats för lantbrukare.

– Har vi massor, jättemassor eller knök-
fullt, ropar Carola Erixon med en bärbar tele-
fon i örat.

– Knökfullt, svarar Anna Wachtmeister
som just råkar stå vid veterinärstationens
»bokningspärm« i storformat, en anslagstavla
fylld med lappar i ett snillrikt system, obegrip-
ligt för utomstående. 

– Vi försöker knö in det här, säger Anna
och Carola kan ge djurägaren det glädjande
beskedet att en veterinär kommer under
dagen.

Stationsansvarige Hans Bernhardsson be-
skriver telefontiden som magsårstiden. Han
är rädd att alla som behöver inte kommer
fram.

– »Stopp i vasken«, säger han. När telefon-
tiden är över börjar jag få grepp om dagen och
när jag väl sitter i bilen så lättar den där käns-
lan av otillräcklighet. Alla vi som jobbar här
har barn och vill veta när vi kommer hem.

   stämningen varm. Här
jobbar människor som trivs med varandra och
samarbetar bra. Fall diskuteras liksom lämplig
uppdelning av resor. Allvar varvas med skratt.
Stationen är inrymd i ett gammalt posthus
från  med grunden alldeles intill
Finstaån. När det blev veterinärstation som-
maren  jobbade tre veterinärer här, i dag
är de fem. 

Högst upp på den inredda vindsvåningen
med lågt i tak och vinklar och vrår har veteri-
närerna sitt kontor. På andra våningen är det
mottagning och behandlingsrum. På entré-
planet är det mest omklädningsrum och för-
rådsutrymmen. 

Telefontiden är över och ett visst lugn läg-
rar sig. Anna har fortlöpande gjort fördelning-
en av resorna, en uppgift som de brukar turas
om med, och alla förbereder sig för att ge sig
ut. Carola ägnar en stund åt att brottas med
en blankett för skadeanmälan. Veckan innan
blev hon sparkad i ansiktet av ett tvåårigt halv-
blod.

– Jag hade änglavakt, säger hon. Här ska
man ange vilken sorts maskin man blivit ska-

dad av. »Fungerar maskinen som avsett?« Vad
svarar jag på det, undrar hon.

– Galen häst ur funktion, föreslår Hans.

   dagen med att
kastrera en engelsk springer spaniel och
Susanne Plånborg ger en jack russelvalp trip-
pelvaccin.

Anna har bara hästresor i dag vilket är
ovanligt. Fördelningen av djurslag bland pati-
enterna är ungefär  procent hästar,  pro-
cent nötkreatur och resten är får, svin och
smådjur. Storstockholm är efter Skåne landets
hästtätaste område. Enligt Hästpolitiska

Vargtänderna bevärar ridhäs-
ten Lady Chatterly. Anna
genomför behandlingen och
är samtidigt bollplank och
rådgivare åt stoets vetgiriga
ägare.
– Mycket handlar om att stå
för det sunda förnuftet, säger
Anna efteråt.

➤

❘ ❙ ❚ reportage
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utredningen SoU : finns omkring
  –   hästar i landet. Det sak-
nas exakta uppgifter om både antal och geo-
grafisk fördelning men försäkringsbolaget
Agria har, med utgångspunkt från sina försäk-
ringstagare och en avstämning med Jordbruks-
verket, gjort en uppskattning. Enligt den finns
cirka  procent av hästbeståndet i Skåne och
drygt tio procent i Storstockholm. 

– Klart att vi påverkas av att hästjouren
stängts. Jämfört med exempelvis Norrland
har vi ju varit bortskämda med närheten till
en jouröppen hästklinik. Men å andra sidan
har vi ju så mycket fler hästar här. Jag är oro-
lig för hur kliniken i Strömsholm, som redan
har så mycket, ska hinna ta våra fall också,
säger Anna.

   i genomsnitt ett akut
kolikfall per jourpass. Anna kände sig nyligen
tvingad att avliva en häst med svår kolik efter-
som hon bedömde att den led alltför mycket
för att klara en flera timmar lång transport till
Strömsholm. Djurägaren var helt enig med
henne men försäkringsbolaget är, än så länge,
av en annan uppfattning.

Anna har packat bilen och nu susar vi fram
på slingriga vägar. Hon har sju besök den här

dagen och kommer när arbetsdagen är slut,
strax efter klockan sex på kvällen, att ha kört
ungefär  mil. Först på tur står -åriga stoet
Tosca som har haft problem med livmoder-
inflammation. Stallet ligger strax utanför
Arlanda flygplats. 

  är
stort. Södra gränsen är Slussen i Stockholm
city och norra går vid Hallstavik och Grissle-
hamn, en sträcka på cirka tolv mil fågelvägen.
Västerut går gränsen vid Kungsängen och Bro
och lite högre upp vid Sigtuna och Märsta. I
öster ingår mellersta och norra skärgården
med alla öar. En normal jourlördag reser de
cirka – mil, men dubbla sträckan är
inget ovanligt. I skärgården är det mest får
men också hästar och lite kor. Dessutom har
de jouransvaret för gränskontrollen på Arlan-
da flygplats.

Ultraljudsapparaten som Anna tagit med
för undersökningen av Toscas livmoder
totalstrejkar. Hon får nöja sig med att göra en
enkel rektalundersökning. 

Livmodern, som tidigare varit stor och
fylld med var, är nu liten och normal. Hon
genomför också en allmän hälsokontroll. Ult-
raljudet får vid behov göras om i mars förkla-
rar hon för ägaren Linda Wright som är
förstaårsstudent på veterinärhögskolan. Linda
passar på att lära sig att ta pulsen och hur man
gör en hostprovokation.

    Molnsätra gård för
besiktning av islandshästen Frida som ska säl-
jas. Anna undersöker grundligt men hittar
ingenting att anmärka på. Tack och hej, den
här gången till en lycklig och lättad djurägare.
Anna trivs som distriktsveterinär. 

– Det passar mig. En av tjusningarna är att
man får lösa det som händer med de grejer
man har. Klart det vore kul att jobba ett tag på
klinik, men det är tveksamt om någon skulle
vilja ha mig. Jag har provat att forska men är
alldeles för praktiskt lagd, säger hon. 

Och så gillar hon att ingå i ett arbetslag. 
– Vi har en tuff arbetssituation men gäng-

et jag jobbar med och intresset för yrket gör
att jag orkar. Vetskapen om att det alltid finns
någon som tar över mina fall när jag är ledig
är en av huvudanledningarna till att jag är
distriktsveterinär och inte privat, säger hon.

Att hon trivs med jobbet betyder inte att
hon vill jobba jämt. Tvärtom.

– Jag vill kunna ha en fritid. Vara mamma
och ha ett förhållande. Som tjej är det svårt att
hitta en man som fixar att man är självständig,
jobbar mycket och tjänar bra. Och dessutom

Stationens bokningspärm.
Obegriplig för utomstående.

Islandshästen Frida ska säljas.
Anna gör en noggrann
besiktning men hittar inte ett
dugg att anmärka på.

➤
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måste han ta en stor del av hemmajobbet.
Min sambo är nog ganska unik, säger hon.

   ska Lady Chat-
terly befrias från sina vargtänder och raspas.
Stoet får en dos Domosedan och Torbugesic
men är för uppstressad för att det ska verka. 

Till slut får Anna ge ytterligare en dos.
Munstegen sätts på plats. Vargtänderna är
pyttesmå, modell gula ärtor, och det är tvek-
samt om stoet haft problem av dem. Tänder-
na var däremot i stort behov av raspning.
Hästägaren är nyfiken och vetgirig. 

– Jag tror att det är lite speciellt att vara
veterinär i storstad, säger Anna efteråt. De
flesta djurägarna är stadsbor och de har en
särskild inställning till sina djur. De är väldigt
kunniga men tenderar att bli överbeskyddan-
de. Ofta handlar besöken bara om att stå för
det sunda förnuftet. De vill ha veterinärens
syn på råd de fått av andra, säger hon. 

Speciell är också känslan av att vara långt
ute på landet men plötsligt fastna i storstadens
rusningstrafik. Eller att lyfta blicken från ler-
vällingen på stallplanen och mötas av betong-
förorternas höghusskrapor.

Anna är mån om hur hon bemöter djur-
ägarna och funderar mycket på hur hon ska få

fram sitt budskap på bästa sätt. Hon ser till att
få ögonkontakt med djurägaren och talar all-
tid direkt till honom eller
henne, i synnerhet när det
är fullt av »experter« i stall-
gången.

  
ett besök där hennes peda-
gogiska förmåga sätts på
prov. En typisk påläst
storstadshästägare tar emot
med sina arabiska fullblod
och sina tankar och oroliga
funderingar. Den ena häs-
ten har ramlat i hagen och
blivit lite öm på manken.
En lätt skråma på hasleden
oroar också. Dessutom
lider hästen av kraftig över-
produktion av smegma. 

Anna lyssnar, klämmer,
känner och ger råd. Avslutar
med att rengöra och tipsa
om apotekets paraffinolja.
Ännu en hästägare är nöjd. Klockan är strax
efter sex och Anna kan köra de sista milen hem
till dottern och sambon.

Stoet Tosca, 25 år,
har haft problem
med livmoderin-
flammationer.
Ultraljudsappara-
ten strejkar så
Anna gör en
enkel rektalun-
dersökning.
– En av tjusning-
arna med jobbet
är att man måste
lösa det som
händer med de
grejer man har,
säger hon.

Ingrid Bersås börjar dagen
med att kastrera en engelsk
springer spaniel på veteri-
närstationens mottagning.
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Baytril® vet.

– för effektiv

antibiotikaterapi

till hund och katt

Läs mer om Baytril i Bayers nya broschyr ”Ett geni i arbete”.

Rekvireras gratis per telefon 031-83 98 00 eller fax 031-83 15 22.

(enrofloxacin)

Figur 1. Bilden visar ett avsnitt av jejunum i
längdsnitt. Väggtjockleken varierar mellan 5
och 5,5 mm. Huvuddelen av tunntarmen
hade detta utseende. Undersökningen är
gjord med en linjär transducer, frekvens 
8 MHz.

Figur 2. Bilden visar ett annat avsnitt av
jejunum, även det i längdsnitt. Väggtjockle-
ken är 2,9-3,0 mm. Undersökningen är gjord
med en linjär transducer, frekvens 8 MHz.

Vilken är din diagnos? – Radiologi
Årets första radiologifall beskriver en pointer-
hane med upprepade kräkningar och svartfär-
gad avföring. Fallet är insänt av veterinär Sven
Björck och tolkat av veterinär Kerstin Hansson,
institutionen för klinisk radiologi samt veteri-
när Annika Ekelid, institutionen för patologi,
SLU.

Pointer, hane, 9 år
Anamnes: Hunden har haft dålig aptit alternativt helt matväg-
rat i cirka en månad trots ett flertal försök med ändrad foder-
sammansättning samt dietfoder. Under de sista tre veckorna
har hunden kräkts flera gånger och vid enstaka tillfällen setts
stå i böneställning. Ingen buksmärta kunde palperas vid dessa
tillfällen. Ingen diarré har förekommit men vid enstaka tillfäl-
len har avföringen varit svart. Han har under en månad mins-
kat i vikt med cirka  procent. 

Klinisk undersökning: Vid klinisk undersökning var hunden
mager samt hade bleka slemhinnor. Allmäntillståndet var
något nedsatt. Blodprov visade framför allt hypoproteinemi, 
g/l (referensvärde ‒ g/l) och hypoalbuminemi  g/l (refe-
rensvärde ‒ g/l).

Ultraljudsundersökning: Ultraljudsundersökning av
buken gjordes och de mest markanta förändringarna upptäck-
tes i tarmkanalen. Figur  illustrerar hur huvuddelen av tarm-
kanalen såg ut. Enstaka områden hade det utseende som visas
i Figur .

• På vilket sätt är tunntarmen förändrad? 
• Vilka differentialdiagnoser är möjliga? svar se sidan 36
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❘ ❙ ❚ vetenskap

Bakgrund
Förekomsten av kvalster i nosen hos
hund beskrevs första gången  ().
Sedan dess har fynd av noskvalster hos
hund rapporterats från flera stater i USA
(, , , ), från Australien (), Sydafri-
ka (), Ruanda (), Japan (), Iran
() och flera europeiska länder som Sve-
rige (), Norge (), Italien (), Spani-
en (), Finland () och Frankrike ().
Parasiten är troligen spridd över hela
världen.

Fynd av noskvalster hos hund hade,
innan de första fynden i Europa rappor-
terades  (), i huvudsak betraktats
som bifynd utan klinisk betydelse. Vid
rutinobduktioner av  hundar utför-

da  vid Kungl Veterinärhögskolan i
Stockholm påvisades noskvalster hos
åtta (, procent) av hundarna. Av dessa
hade två avlivats på grund av misstänkt
hjärntumör. Hundarnas symtom orsa-
kades emellertid inte av någon hjärntu-
mör utan i stället av en kraftig, varig
bihåleinflammation i sinus frontalis
(purulent sinuit) och en kraftig, varig
inflammation i nosslemhinnan (puru-
lent rhinit). Hos båda hundarna före-
kom mer än  noskvalster i de övre
andningsvägarna. I undersökningar som
publicerats  () och  () vari-
erar förekomsten av noskvalsterinfekte-
rade hundar mellan  och  procent.

Hundens noskvalster (Pneumonyssoi-

des caninum) (Figur ) påträffas främst
på luktslemhinnan men återfinns på alla
näsans slemhinnor (Figur ) och hålrum
samt i tonsillfickorna (). Det förelig-
ger hittills endast en rapport om nos-
kvalsterinfektion hos ett annat djurslag
än hund. Bredal och medarbetare ()
fann i nosen på en buruppfödd silverräv
ett enstaka kvalster. Hund bör därför
betraktas som den specifika bäraren av
noskvalstret P caninum.

Särskilda problem 

för jakthundar

Hundens noskvalster är en betydelsefull
infektion framför allt när den drabbar
jakt- och brukshundar, vilka är beroen-

Claes Rehbinder, leg veterinär, professor och Torbjörn Karlsson, FD*

Fältstudie

Infektionsvägar 
för hundens noskvalster 
Följande fältundersök-
ning har gjorts för att
utröna de vanligaste
smittvägarna för 
hundens noskvalster 
(Pneumonyssoides 
caninum).

I samarbete med två
kennelägare studerades
vilka speciella omständig-
heter som gynnade
smittspridning av nos-
kvalster. Resultaten peka-
de på att direktkontakt
var den dominerande
smittvägen, men indirekt
smitta via fordon, burar
och människor torde
också förekomma.

Figur 1. Noskvalster fotograferat med svepelektronmikroskopi, cirka 500 gångers förstoring.
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de av ett gott luktsinne och dessutom
arbetar hårt. En infektion med noskvals-
ter kan slå ut hundens luktsinne helt
eller delvis, men är också en betydelse-
full bidragande orsak till halsinfektio-
ner, framför allt tonsilliter, och andra
inflammatoriska processer som upp-
kommit i samverkan mellan kvalster och
opportunistiska bakterier (Figur ).
Dessa inflammationer kan, beroende på
bakterietypen, vara mycket allvarliga för
hundens allmänna hälsotillstånd och då
speciellt om hunden ansträngs ().
Man räknar med att cirka   hun-
dar årligen behandlas för noskvalsterin-
fektion i Sverige (P Jerneld, personligt
meddelande, ).

För jakthundskennlar har noskvals-
terinfektioner inneburit att prov på
hundarnas jaktförmåga (drevprov, spår-
prov, grytprov) många gånger inte kun-
nat genomföras på grund av att hundar-
na inte kunnat känna lukter och att en
del hundar därtill visat allmänna sym-
tom på sjukdom som slöhet, feber och
upphörd matlust. Symtomen härrör
inte sällan från halsinfektioner som har
sin orsak i kvalsterinfektionerna (, ).

Kennelägare, som har svårighet att få
bevis på sina hundars jaktförmåga, kan
även drabbas av svårigheter att få avsätt-
ning för sina valpar. Därtill florerar en
mängd allmänna och ofta dåligt under-
byggda hypoteser om hur hundar smit-
tas och hur de skall behandlas för sina
infektioner.

Avsikten med denna undersökning
har varit att klargöra om det föreligger

speciella omständigheter som gynnar
noskvalstersmitta i en normal kennel-
miljö.

Material och metoder
Två kennlar, en uppfödande drever och
den andra uppfödande släthårig tax,
följdes kliniskt från september  till
december . Antalet hundar i kenn-
larna varierade under undersökningspe-
rioden (födda, döda och försålda, se
Figur a–b). Dreverkenneln avveckla-
des delvis under undersökningsperio-
dens slutfas.

Kennelägarna kallade på veterinär när
de uppfattade att de behövde hjälp med
behandling av hundarna. Inte bara den
eller de hundar som visade symtom på
infektion med noskvalster utan alla
hundarna i den aktuella kenneln under-
kastades en noggrann klinisk undersök-
ning. För att säkerställa diagnosen nos-
kvalsterinfektion togs vid varje tillfälle
från samtliga i undersökningen ingåen-
de hundar blodprov för serologisk
undersökning. Vid den serologiska
undersökningen mättes halten anti-
kroppar riktade mot noskvalster. 

Förekomst av IgG-antikroppar mot
noskvalster (P caninum) testades i en
mikrotiter-ELISA med helkroppsex-
trakt, framställt av insamlade noskvals-
ter, som fångande antigen och en
enzymkonjugerad monoklonal anti-
hund IgG-antikropp som indikator.
Värden överstigande testets gränsvärde
på , bedömdes som positiva testresul-
tat (). IgG-antikroppsmätningarna

utfördes av parasitologiska laboratoriet
vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt
enligt Gunnarsson och Zakrisson ().

Hundar med tonsillit antibiotika-
behandlades (Ampivet® vet, Boehringer
Ingelheim Vetmedica och Synulox®vet,
Orion).

Aktiviteter som utställningar, jakt-
prover, parningar, tillfälligt förvarande
och besök av utomstående hundar har
noterats.

Undersökningarna av hundarna i dre-
verkenneln under oktober och novem-
ber  var betingade av andra förhål-
landen. Ägarna ville dels försäkra sig om
att djur, som skulle lämna kenneln och
omplaceras till fodervärdar, inte bar på
noskvalsterinfektion och dels önskade
de få en aktuell status på de djur som
behölls. Med sju respektive tio dagars
mellanrum togs ytterligare tre blodpro-
ver från fyra hundar. 

Som referensgrupp har en grupp om
tre familjelevande jakthundar fungerat
(två strävhåriga taxar och en breton).
Denna grupp har via ägaren en omfat-
tande indirekt kontakt med olika hund-
populationer. Enda behandlingen för
referensgruppen, utöver den inledande
ivermectinbehandlingen och noggrann
hygien, har varit behandling med fipro-
nil (Frontline® vet Spot On, Merial) mot
ektoparasiter var :e dag året runt, samt
att hundarna undanhölls från direkt-
kontakt med andra hundar.

Vid misstänkt eller vidimerad smitta
med noskvalster (enligt anamnes, svalg-
inspektion, temperaturmätning m m)

Figur 2. Noskvalster på nässlemhinna vid obduktion av en
infekterad hund.

Figur 3. Nässlemhinna från hund som lidit av noskvalster. Det
förekommer rikligt med bägarceller. Luftens passage förhindras
av slempropp innehållande rikligt med vita blodkroppar (leu-
kocyter) och degenererade celler. HE-färgning, förstoring cirka
100 gånger.
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har alla hundarna i respektive kennel
behandlats med ivermectin (Ivomec®

vet, MSD AGVET,  mg ivermectin/
ml) , ml/kg kroppsvikt injicerat sub-
kutant. Samtliga hundar har under varje
behandlingsperiod erhållit behandling
tre gånger med tio dagars intervall.
Dosen ivermectin reducerades med tio
procent vid andra behandlingen och vid
tredje behandlingen reducerades dosen
med ytterligare  procent av dosen
given vid andra behandlingstillfället.
Kennelägarna avböjde behandling med
milbemycin-oxime (Interceptor® CIBA-
GEIGY). Diagnosen noskvalsterinfek-
tion konfirmerades genom serologisk
undersökning ().

Resultat
När veterinär kallades och den första
behandlingen sattes in i september 
var infektion med noskvalstret P cani-
num etablerad i båda kennlarna. De
symtom som anfördes av djurägarna var
att hundarna jagade dåligt eller inte alls
och att de ofta hade en avvikande, dålig

lukt ur munnen (Figur ). Hundarna
hade ett förändrat beteende, som dock
inte behövde vara detsamma hos alla
drabbade hundar. Vanliga symtom var
inåtdragna harklanden, klåda över
nosen och klåda i halsregionen, som för-
anledde många hundar att äta gräs och
stenar, samt en måttlig allmänpåverkan.
Hos många hundar förelåg ett lindrigt
nosflöde och en lindrig serös konjunkti-
vit och lindrigt till måttligt förstorade
submandibulärlymfkörtlar. Hos många
noskvalsterinfekterade hundar förelåg
en förhöjning av kroppstemperaturen
(, ‒ ,ºC) och i enstaka fall en kraf-
tig förhöjning (cirka ºC). De upp-
mätta serologiska antikroppskoncentra-
tionerna varierade starkt och i en av
kennlarna var två värden negativa, varav
ett i det närmaste .

Efter behandling med ivermectin och
antibiotika jagade hundarna hela hösten
utan problem. Alla antikroppskoncent-
rationer som uppmättes vid nästa kon-
troll, var lägre för varje enskild hund
trots att undersökningarna initierats av

att hundarna uppvisade symtom på en
förnyad infektion med noskvalster.

Den första av tre behandlingar i dre-
verkenneln under oktober och novem-
ber  resulterade i svagt sjunkande
eller relativt stillaliggande antikropps-
koncentrationer, som vid nästa under-
sökning var påtagligt låga (Figur a).

Återinfektion i taxkenneln

I januari  uppträdde hos en del hun-
dar i taxkenneln (Figur b) diffusa sym-
tom på återinfektion med noskvalster.
Tre (hund nr ,  och ) av sju hundar
hade symtom och antikroppsnivåer som
indikerade en noskvalsterinvasion. Alla
sju hundarna behandlades och efter
behandling var alla symtomfria.

I slutet av mars uppvisade två hundar,
nr  och , svaga symtom på återinfek-
tion. Hos hund  hade antikroppsnivån
hela tiden legat högt och trots att det nu
uppvisade värdet var hennes dittills
lägsta, var det ändå det då högst upp-
mätta värdet i kenneln. Hos hund 
uppmättes en svagt förhöjd antikropps-

Figur 4. De symtom på noskvalsterinfektion som anfördes av djurägarna var främst att hundarna jagade dåligt eller inte alls.
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nivå, som var något högre än tidigare
uppmätta nivåer.

I mitten av juni visade flera djur teck-
en på återinfektion. Smittbäraren var
sannolikt en i kenneln gästande hund,
hund , som  april –  augusti var
inhyst i kenneln. Hund  hade vid den
serologiska kontrollen i juni den högsta
uppmätta antikroppsnivån av alla hun-
darna i kenneln. Hunden  uppvisade en
anmärkningsvärd antikroppsstegring
och därtill hade hunden  en stigande
antikroppsnivå. Dessa tre hundar hade
under en tid levt tätt samman. 

De erhållna antikroppsvärdena och
den intensiva verksamheten med utställ-
ningar, valpningar, grytprovsträning
samt att ytterligare en hund, nr , gästa-
de kenneln delande bur med hund ,
föranledde kennelinnehavaren att begä-
ra en undersökning av hundarnas hälso-
tillstånd alldeles före jaktsäsongens bör-
jan. Den serologiska undersökningen
sista dagen i augusti uppvisade lägre
antikroppsnivåer än tidigare. En enda
hund hade en nivå som skulle kunna
indikera noskvalsterinfektion. Två unga
tikar, hund  och hund , hade under
augusti och oktober införlivats i taxken-
nelns bestånd. Den sista undersökning-
en av kenneln visade på lägre antikropps-
koncentrationer hos de individer som
tidigare haft nivåstegring, medan de med
låga koncentrationer fortfarande hade
låga om än något stigande nivåer föru-
tom ungtiken , som hade en påtaglig
antikroppsnivåstegring indikerande
infektion.

Dreverkenneln

Dreverkenneln (Figur a) lyckades hålla
sig fri från noskvalster i nästan sju måna-
der enbart genom att hålla hundarna
strikt avskilda från främmande hundar.
I juni visade emellertid hund  tecken på
att ha blivit återinfekterad. Kenneln
hade då hyst gäster under två veckor
samtidigt som många jakthundar hade
passerat förbi för att delta i spårprov.
Hund  och övriga hundar behandlades
med gott resultat.

I början av oktober önskade ägaren
en klinisk-serologisk undersökning för
att kunna vara säker på att hundarna var
helt friska när de släpptes i början av
jaktsäsongen. Hundarna deltog i drev-
prov och hund  parades med tik från
annan kennel. Gäster i kenneln under

en vecka förekom också. Två av tre hun-
dar visade symtom på infektion. I tio
dagar efter den först insatta behandling-
en låg antikroppsnivåerna i stort sett
stilla. Efter en andra behandling hade
nivåerna sjunkit mycket påtagligt indi-
kerande att alla de behandlade hundar-
na var fria från noskvalster (Figur a).

Jämförelser
Testresultaten visar en påtaglig skillnad
mellan den lilla gruppen om tre familje-
levande hundar (Figur c) och kennel-
hundarna (Figur a och b). Två av refe-
rensgruppens hundars antikroppsvär-
den överskred endast vid första testtill-
fället, innan behandling sattes in, testets
gränsvärde på ,. Dreverkennelns
hundar stannade på relativt låga värden
efter de initialt mycket höga värdena,
medan taxkenneln under hela under-
sökningsperioden visade stor spridning
med nära hälften av testresultaten posi-
tiva vid alla testtillfällen.

Trots det relativt flitiga användandet
av ivermectin har inga biverkningar
registrerats.

Diskussion
Båda kennlarna var infekterade när
undersökningen började. Antikroppsni-
våerna varierade mycket starkt i båda
kennlarna och i dreverkenneln förelåg
från två djur så låga värden att båda dju-
ren kunde betraktas som ej infekterade.
Trots det uppvisade ett av dessa djur
efter behandling ändå en sänkt
antikroppsnivå, vilket skulle kunna
tydas som att dessa hundar vid den förs-
ta undersökningen varit tämligen nyin-
fekterade. Den stora spridningen i
antikroppsvärden kan också vara ett
uttryck för en individuell disposition
och/eller det antal kvalsterindivider,
som vid provtagningstillfället förelåg i
de övre luftvägarna.

Behandling med ivermectin har visat
sig vara mycket effektiv och har inte
medfört några biverkningar. Indikatio-
ner på att kvalstren hos en del djur inte
totalt bekämpats och att en del hundar
därigenom skulle fortsatt smitta/återin-
fektera de övriga i kenneln ingående
djuren synes inte föreligga. Som kon-
troll har djurens kliniska tillstånd,
bedömt av veterinär, samt hundarnas
jaktbeteende, bedömt av djurägarna,
fungerat. I båda kennlarna synes smitta

i första hand ha införts med gästande
hundar eller i samband med aktiviteter
där kennelns hundar inte kunnat undgå
att träffa på utomstående, smittade hun-
dar i samband med parningar, utställ-
ningar, jaktprover och liknande. Infö-
randet av hunden  i taxkenneln med-
förde att den tik med vilken hund 
delade bur fick en markant hög
antikroppsnivå liksom hund  i den när-
gränsande buren. Hund , som uppvi-
sade påtagligt förhöjd antikroppsnivå,
har troligen blivit smittad när hon fritt
fick röra sig bland gästande jägare och
deras hundar.

Taxkennelns större aktivitet under
försöksperioden kan förklara en del av
de svårigheter som förelåg när försök
gjordes att eliminera noskvalster från
smittade djur och förhindra införsel av
nya noskvalster. Ej behandlade hundar
överför lätt kvalster vid snabba kontak-
ter eller i samband med utställningar,
jakter, frakter, lek och liknande.
Behandling av kvalsterinfektioner har
till följd att alla slags kvalster på hundar-
na hålls tillbaka, men förhindrar inte att
återinfektion sker sedan insekticiden
slutat verka, om den plats hundarna
lever på inte saneras. Behandling med
preparat som inte har fullgod effekt mot
kvalstren (, ) löser inte problemet
med noskvalster i större kennlar. Sådan
behandling hade tidigare, i båda kenn-
larna, enbart visat sig medföra mer arbe-
te och besvär och framför allt en osäker-
hetskänsla om hundarna skulle fungera
i sina respektive bruksroller. En anled-
ning till de stora variationerna i effekti-
vitet kan vara kvalstrens förmåga att
överleva utanför hunden ().

Direkta kontakter 

främsta smittkällan

Sammanställningen av hundarnas akti-
viteter och ägarnas förmåga att isolera
sina hundar från utomstående hundar
indikerar att direkta kontakter, som par-
ningar eller hysandet av infekterade gäs-
ter, torde vara den främsta anledningen
till smittöverföring (Figur ). Fara för
indirekt smitta torde huvudsakligen
föreligga i samband med utställningar
och vid grytprov eller grytprovsträning
och när hundar fraktas i samma utrym-
men.

Smittspridning i samband med
utställningar torde kunna minskas avse-
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värt om undersökningsborden försågs
med skydd i form av en pappersduk som
byttes mellan varje hund, samt att tand-
status bedömdes av veterinär innan
utställningen, liksom redan görs för
hundens testikelstatus.

Hur kvalstret angriper och sprids är
inte klarlagt, men larverna har förmåga
att röra sig snabbt (). Det är troligt att
det i huvudsak är larver som infekterar
när hundar av olika anledningar kom-
mer i kontakt med varandra. Kontakt
nos mot nos torde inte vara nödvändigt
för smittspridning, eftersom larverna
också har en lång överlevnadstid utanför

hunden (). Tar sig larven över i pälsen
på en annan hund bör det vara en lätt
sak för den att krypa till näsa eller mun-
håla. Den tid som förflyter från infek-
tionstillfälle till kliniska symtom är tro-
ligen avhängigt antalet invaderande lar-
ver men också hundens immunstatus
samt tidigare kontakter med noskvalster
eller eventuellt med andra kvalster.

Behandling och 
förebyggande åtgärder
Den rekommenderade behandlingen
med ivermectin givet tre gånger med tio
dagars mellanrum bör ha inneburit att

de noskvalster som initialt smittat hun-
den eliminerats ().

Ivermectin fungerar i största allmän-
het väl vid behandling av noskvalsterin-
fektion hos hund. Preparatet rapporte-
ras förorsaka biverkningar hos framför
allt collieraser (, , ), men även för
milbemycin-oxime rapporteras biverk-
ningar om än i betydligt mindre
utsträckning och mindre allvarliga (,
).

En nackdel som vidhäftar användan-
det av ivermectin är att all behandling
bör ges av veterinär i och med att prepa-
ratet injiceras. Ett preparat som ges som
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Figur 5 a-c. Serologiska
antikroppsnivåer, IgG-
antikroppar mot P
caninum samt aktivite-
ter i drever- och tax-
kennlarna. Händelser
indikeras med ▲. Slag
av händelse och vilken
hund som deltagit
anges under pilen. U =
utställning, G = gäst-
hund(ar), P = parning, V
= valpning, Vk =valpkö-
pare, Dp = drevprov, Sp =
spårprov, Gt = grytträ-
ning, Gp = grytprov, U1 =
utställning hund 1. Figur
5a visar situationen i
dreverkenneln, 5b i
taxkenneln och 5c i
referensgruppen.
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tablett av djurägarna har troligen en
mycket positiv påverkan på behandling-
arna.

För att uppnå största möjliga prestan-
da hos hundar som används i jakt eller
spårning torde flera åtgärder kunna före-
tas. Förutom behandling av hundar
med misstänkt noskvalsterinfektion bör
hundarna skyddas emot ektoparasiter
och avmaskas regelbundet samt ha en
hemmamiljö som saneras fortlöpande
med tanke på infektionsrisker.

Hundarna i referensgruppen har
genom god hygien, genom att undvika
kontakter med främmande hundar och
genom konsekvent ektoparasitbehand-
ling hållits fria från kvalsterinfektion
trots att ägaren har poliklinisk verksam-
het i anslutning till bostaden.

Hundarna bör behandlas med medel
mot kvalster och fästingar innan de införs
i en främmande kennel. Kontakter med
andra hundar bör undvikas och infek-
tionsstatus för ektoparasiter som fästing-
ar, hudkvalster, loppor och löss samt nos-

kvalster bör regelbundet kontrolleras.
Betydelsefull är också kontroll av svalg
och tonsiller och behandling av bakteriel-
la sekundärinfektioner hos sjuka djur.

Tack
Författarna tackar John Edén och Ingvar
Sahlberg för ett kunnigt och mycket stimu-
lerande samarbete.

Summary
Transmission 

of the dogs nasal mite

Earlier the finding of nasal mites in the
upper airways of the dog was considered
incidental and of minor importance.
The mites, however, may be the cause of
focal inflammatory processes such as
purulent sinuitis, purulent rhinitis or
purulent tonsillitis. 

Such state of ill-health may, even if
subclinical, severely affect the olfactory
sense. Hunting and tracking dogs lose
their ability to follow tracks. In both
hunting and otherwise hardworking

animals the secondary bacterial infec-
tion is a risk factor.

Direct contact seems to be the major
route of transmission. Hence, exhibi-
tions, hunting tests, breeding activities
and other events where dogs meet con-
stitute the major risk factors. At exhibi-
tions, inspection of the mouth could be
performed by a veterinarian before the
exhibition, as is done concerning testic-
les. The tables on which the dogs are
inspected should be covered by a dispo-
sable new paper cloth for each dog and
dogs should be prevented to have physi-
cal contact with each other.

Dogs for breeding could preferably be
treated against ticks, nasal mites and
other ectoparasites before they are intro-
duced into a foreign kennel.

*Leg veterinär, professor Claes Rehbinder,

Kölinge, Rasbokil, 740 94 Alunda 
FD Torbjörn Karlsson,

Pharmacia Diagnostics AB, 751 82 Uppsala
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Figur 6. Sammanställningen av hundarnas aktiviteter indikerar att direkta kontakter torde vara den främsta anledningen till smitt-
överföring.
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❘ ❙ ❚ vetenskap

Hundens noskvalster, Pneumonyssoides
caninum, kan förorsaka lokala inflam-
matoriska processer i övre andningsvä-
garna, vilka medför att hundarna, helt
eller delvis, tappar sitt luktsinne (Figur
). Utan ett väl fungerande luktsinne
kan spårande hundar, som brukshundar
och drivande respektive stående jakt-
hundar, inte på ett ändamålsenligt sätt
utföra förväntade prestationer.

En del av de bakteriella sekundär-
infektioner som drabbar noskvalster-
infekterade hundar kan därtill, om hun-
darna trots infektion utsätts för uttröt-
tande och stressande aktivitet, leda till
att infektionerna sprids i kroppen (sep-
sis). I en del fall utvecklas livshotande
tillstånd som utan adekvat behandling
kan leda till hundens död ().

De för dagen vanligaste behandlings-
förfarandena är antingen insättande av
milbemycin-oxime i tablettform (Inter-
ceptor®,  Ciba-Geigy) ,–, mg/kg
kroppsvikt givet per os en gång i veckan
tre gånger () eller den sedan tidigare
rekommenderade behandlingen med
subkutan injektion av ivermectin (Ivo-
mec® vet, MSD Agvet), , mg/kg
kroppsvikt, tre gånger med tio dagars
mellanrum ().

Milbemycin-oxime i tablettform är
framtaget och förskrivs huvudsakligen
som förbyggande medicinering mot
hjärtmask (Dirofilaria immitis). Jägare
och hunduppfödare är ofta bekymrade
över att milbemycin-oxime inte visat sig
ha de egenskaper, som krävs för ett
framgångsrikt bekämpande av hundens

noskvalster. Till att börja med är
behandlingsresultaten ofta goda, men
besvären återkommer många gånger
inom några veckor. Orsaken kan vara en
för låg verkningsgrad (, ).

Injicerat ivermectin, , mg/kg
kroppsvikt, synes emellertid ha en bätt-
re effekt på kvalstren än milbemycin-
oxime i tablettform. Upprepade injek-
tionsbehandlingar med en relativt tox-
isk substans är dock inte ett idealiskt
behandlingsförfarande och är dessutom
besvärligt och dyrt. Det skulle därför
vara en betydande fördel för djurägaren
att kunna medicinera hundar med iver-
mectintabletter per os och själv ansvara
för den uppföljande behandlingen.

Syftet med den föreliggande under-
sökningen har varit att under verkliga
och vardagliga förhållanden pröva om
den ivermectinberedning, som används
vid förebyggande medicinering mot
hjärtmask (D immitis), fästingar, kvals-
ter och loppor i ett stort antal länder,
också kunde vara effektiv mot noskvals-
ter antingen ensamt eller i kombination
med fipronil ().

Material och metoder
Preparat

Ivermectin (Cardomec® vet, MSD
Agvet) gavs i tablettform per os ,
mg/kg kroppsvikt. Fipronil (Frontline®

vet Spot On, Merial) applicerades
direkt på huden mellan skulderbladen.

Hundar

Två kennlar med uppfödning av slät-

Claes Rehbinder, leg veterinär, professor och Torbjörn Karlsson, FD*

Fältstudie

Bekämpning av hundens noskvalster
Syftet med föreliggande fältundersökning har varit att under vardagliga
förhållanden pröva om ivermectinbehandling i tablettform kan vara effek-
tiv mot hundens noskvalster. Resultaten pekar på god effekt av tablettbe-
handlingen med en lägre dos aktiv substans än vid injektionsbehandling,
och därmed en mindre risk för biverkningar.

Figur 1. Hundens noskvalster kan föror-
saka lokala inflammatoriska processer i
övre andningsvägarna, som medför att
hundarna tappar sitt luktsinne.
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hårig tax, grupp  med två hanhundar
och fem tikar och grupp  med en han-
hund och fyra tikar, samt en större
besättning av olika sorters hundar hos en
professionell hunddressör, grupp , med
en tik av blandras, en hanhund av norsk
gråhund, en hanhund av Jack Russel ter-
rier, två stövartikar, en hanhund av sträv-
hårig tax samt en schäfertik.

Behandling

I grupp  behandlades samtliga djur med
Cardomec per os samt Frontline. I
grupp  behandlades tre djur med Car-
domec och två inte alls. I grupp 
behandlades fyra djur med Cardomec
och Frontline och tre inte alls. Totalt
ingick  djur varav elva behandlades
med Cardomec och Frontline, tre
behandlades med enbart Cardomec och
fem behandlades inte alls (se Figur –).

Varje ivermectinbehandlat djur erhöll
vid behandlingsstarten Cardomec fem
gånger, varannan dag, och därefter en
gång i månaden under tre månader.
Under undersökningsperioden behandla-

des de fem i övrigt obehandlade djuren (ej
Cardomec eller Frontline) med antibioti-
ka (Ampivet®vet, Boehringer Ingelheim
Vetmedica och Synulox®vet, Orion) för
att bekämpa akuta halsinfektioner.

Undersökningsmetoder
Hundarna underkastades en gång i
månaden av en och samma person en
noggrann klinisk undersökning varvid
svalg, tonsiller, ögats bindehinnor, nos
och huvudets lymfknutor rönte speciell
uppmärksamhet. Lungor och hjärta
kontrollerades liksom rektaltemperatu-
ren. Temperaturmätning skedde med en
och samma termometer (Digital Teru-
mo Clinical Thermometer C).

För påvisande av antikroppar mot
noskvalster uttogs vid varje undersök-
ningstillfälle  ml blod utan tillsats. Blo-
det centrifugerades inom ett dygn. Para-
sitologiska laboratoriet vid Statens Vete-
rinärmedicinska Anstalt måste på grund
av antigenbrist (P caninum) begränsa
testningen till de två första provom-
gångarna hos grupperna  och  medan

de flesta av hundarna i grupp  testades
tre gånger. De serologiska undersök-
ningarna utfördes enligt samma teknik,
som för relativt kort tid sedan använts i
doktorsavhandling om noskvalster ().

Temperaturvariationerna analysera-
des med hjälp av variansanalys. Jäm-
förelser mellan olika behandlingar och
olika tillfällen testades genom använd-
ning av »linear contrasts«. Den använda
signifikansnivån har varit ≤ ,.

De kliniska fynden sammanfördes
och värderades i en skala från  till  var-
vid  representerade normalförhållan-
den och  representerade svårartade
inflammatoriska förändringar som svå-
righet att svälja, framfallna förstorade
tonsiller, tonsiller med kraftig hyperemi
och blödningar, svullna slemhinnor
med blödningar och täckta av tjockt
slem. Vanligt förekommande var illaluk-
tande andedräkt, näsflöde, olika nivåer
av konjunktivit, svullna mandibulär-
lymfknutor och i en del enstaka fall oti-
tis media. Omfattningen av vävnadsför-
ändringarna liksom de inflammatoriska

Figur 2. Hundar-
na i grupp 1, som
alla fick behand-
ling med Cardo-
mec, visade
under perioden
jämn kroppstem-
peratur (2b), låga
antikroppsnivåer
mot noskvalster
(2a) och få klinis-
ka symtom (2c).

Figur 3. Bland hundarna i grupp 2, varav tre behandlades med Cardomec och två lämnades obehandlade, visade
de obehandlade något högre temperatur under perioden (3b), medan bägge grupperna visade låga antikropps-
nivåer mot noskvalster. För de två behandlade hundarna med högst antikroppsnivåer före behandling sjönk
nivån efter behandling (3a), och de obehandlade hundarna hade fler kliniska symtom på infektion än de
behandlade hundarna (3c). Blå markering betyder behandlade djur och röd markering betyder djur som inte
behandlats mot noskvalster.
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förändringarna varierade vad avser
utbredning och organ.

Resultat
Resultaten av undersökningarna sam-
manfattas i Figur –. Det är uppenbart
att det i början av försöksperioden i alla
tre grupperna fanns djur som bar på
noskvalsterinfektioner. Diagnosen base-
rades på antikroppstitrar, temperatur-
mätningar och kliniska undersökningar.
Klinik och kroppstemperatur hade en
uttalad tendens att följa varandra. Det är
också påtagligt att djur som var infekte-
rade med noskvalster reagerade med en
temperaturstegring på omkring ,ºC.
De funna värdena för antikroppstitrar,
kroppstemperatur och kliniskt status
uppvisar en likartad bild för alla
behandlade hundar oavsett vilken grupp
de tillhörde, medan de obehandlade
uppvisade en allmän spridning av de
funna värdena.

Medicineringen med Cardomec och
Frontline bekämpade kvalstren effektivt
och skyddade sedan hundarna mot rein-
fektion under så gott som hela höstjakt-
perioden (Figur ). Anmärkningsvärt är
att Cardomecbehandlade djur inte
infekterades under behandlingstiden,
trots att de då levde i nära kontakt med
noskvalsterinfekterade, ej behandlade
djur. Några deltog med framgång i olika
jaktprover. När medicineringen avbröts
efter januariundersökningen  återinfek-
terades alla grupperna.

Det föreligger en signifikant skillnad
mellan de tre hundgrupperna vid den

inledande temperaturavläsningen
(p=<,). I grupp  uppmättes de
högsta temperaturerna. Inga skillnader i
initialtemperatur kunde iakttas hos de
djur som senare behandlades och de
djur som förblev obehandlade. För alla
 behandlade föreligger en temperatur-
reduktion på , grader (p=< ,).
För de behandlade är skillnaden mellan
den initiala temperaturavläsningen och
medeltemperaturen under behandlings-
perioden , grader (p=<,) medan
det inte föreligger någon skillnad hos de
obehandlade.

Eftersom alla i grupp  behandlades
gjordes en separat analys av grupperna 
och . För dessa var den signifikanta
temperaturreduktionen , grader (p =
< ,) för de behandlade jämfört med
de obehandlade djuren. För de behand-
lade var skillnaden mellan den initiala
temperaturen och medeltemperaturen
under behandlingsperioden , grader
(p=< ,) medan ingen skillnad i
motsvarande temperaturer kunde note-
ras för de obehandlade djuren.

Diskussion
Resultaten av undersökningarna visar
att Cardomec, en beredning av ivermec-
tin i tablettform som ges per os, har en
verkningsgrad, som troligen är högre än
den som gäller för milbemycin-oxime
och tillräcklig för att såväl effektivt
behandla som att förebygga infektion
eller återinfektion av noskvalster.

Det per os givna ivermectinet har en
farmakokinesi, som skiljer sig högst

avsevärt från den beredning som injice-
ras (). Ivermectin givet i tablettform
per os har en halveringstid som är
mindre än hälften av injicerat ivermec-
tin och den behandlingseffektiva dosen
är avsevärt lägre (), , mg/kg
kroppsvikt mot , mg/kg kroppsvikt
för den injicerbara formen. Risken för
överdosering och oönskade biverkning-
ar är därför mindre vid peroral behand-
ling än när ivermectin injiceras ().

Det föreligger hos gruppen collie och
collierelaterade hundar en genetisk ökad

Figur 4. Hundarna i grupp 3 visade tecken på en högre nivå av olika infektioner än de övriga två grupperna. Tem-
peraturen hos de obehandlade var högre under hela perioden (4b), antikroppsnivåerna mättes tre gånger i denna
grupp. Nivåerna var hos flera av hundarna initialt höga. De behandlades nivåer sjönk medan de obehandlades
antikroppsnivåer förblev höga eller ökade (4a). De obehandlade visade fler symtom på infektion än de behandlade
(4c). Blå markering betyder behandlade djur och röd markering betyder djur som inte behandlats mot noskvalster.

Figur 5. Medicineringen bekämpade
kvalstren effektivt och skyddade sedan
hundarna mot reinfektion under så gott
som hela höstjaktperioden.
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➤ känslighet gentemot ivermectin () som
givits i dosering av , mg/kg kroppsvikt
eller högre doser, medan doser på ,-
, mg/kg under experimentella för-
hållanden inte framkallat några biverk-
ningar ().

Användandet av fipronil (Frontline)
skyddar troligen relativt marginellt mot
noskvalster om smittan sker nos mot
nos. Preparatet ger sannolikt ett gott
skydd om smitta sker till annan del av
kroppen än nosen. Larver av P caninum,
med den styrka och snabbhet de besitter,
bör lätt kunna ta sig till nosen på en
oskyddad hundpäls medan samma larv
på en med Frontline behandlad päls
torde gå under.

Ivermectin givet per os i tablettform
uppvisar snabbt en hög plasmakoncent-
ration (efter – timmar) men också en
snabb eliminering (). För att säkerstäl-
la behandlingseffekten på noskvalstren,
vilka uppehåller sig och lever på såriga
näs- och svalgslemhinnor och därtill
täcka in en väsentlig del av noskvalstrets
livscykel, har behandlingspreparatet
givits varannan dag fem gånger. Därefter
har preparatet givits en gång i månaden.
Noskvalster som befinner sig utanför
hunden under den inledande behand-
lingen torde bekämpas av den samtidigt
genomförda fipronilbehandlingen.

Veterinärvård 

av djur med symtom

Det är väsentligt att vid varje fall av miss-
tänkt noskvalsterinfektion noga under-
söka om det föreligger en utvecklad hals-
infektion eller tonsillit. Att behandla
noskvalsterinfekterade hundar med en
samtidigt pågående sekundär bakteriell
infektion i andningsvägarna enbart för
kvalsterinfektionen är inte tillräckligt.

Bakteriella infektioner bör alltid omgå-
ende behandlas. Det är således väsentligt
att hundar, som uppvisar symtom på att
de bär på en noskvalsterinfektion, får en
sakkunnig veterinärvård.

Diagnostiken är ofta svår och tyvärr
saknas en kommersiellt tillgänglig serum-
diagnostik. Det är troligt att i en framtid
en serologisk diagnostik kommer att bli
kommersiellt tillgänglig, vilket skulle
underlätta diagnostiken framför allt av
reinfektioner och kroniska tillstånd.

Om smittvägarna för noskvalstren
beaktades och en allmän bekämpning av
kvalstren genomfördes är det inte ute-
slutet att förekomsten av kvalsterinfek-
terade hundar skulle kunna minska
högst avsevärt ().

Verkningsgraden för den undersökta
beredningen av ivermectin i tablettform
ensamt eller i kombination med fipronil
synes tillräcklig för att uppfylla de för
undersökningen uppsatta målen. Under
normal kennel- eller jakthundsverksam-
het har hundarna hållits fria från nos-
kvalsterinvasioner.

Tack
Författarna vill till de hundkarlar som
bistått oss med hundmaterial, energi och
kunskap och som därtill med entusiasm
fungerat som värdefulla »bollplank«,
framföra ett synnerligen varmt tack. Hur
ni orkat att alltid ställa upp och lojalt
medverka i undersökningarna vet vi inte
men uppskattar det stort. Ett varmt tack
också till Lars Söderström för den statistis-
ka bearbetningen av materialet.

Summary
Treatment of canine 

nostril mite infection

Infection with the canine nostril mite

causes loss of olfactory sense, in its turn
preventing the normal performance of
hunting and tracking dogs. In addition,
lesions in the nostril and pharyngeal
mucosa, produced by the mites, are rea-
dily invaded by secondary bacterial
infections.

The today most common treatment
is either milbemycine oxime tablets
(Interceptor®, Ciba-Geigy) or subcuta-
neous injections of ivermectin (Ivo-
mec® vet, MSD).

Hunters and kennel owners worry
about the future as they have found that
the efficacy of milbemycine oxime is not
enough to eradicate the mites. The use
of ivermectin injections has proven
more reliable and sucessful but also
more dangerous.

The purpose of the present investiga-
tion has been to test whether, under nor-
mal kennel conditions, an ivermectin
tablet preparation (Cardomec® vet,
MSD) orally administered and origi-
nally meant to be used as a preventive
remedy against heartworm (Dirofilaria
immitis) also could be effective against
the canine nostril mite, either alone or
in combination with fipronil (Frontli-
ne® vet, Merial).

The results show that the efficacy of
Cardomec, administered orally, alone or
in combination with Frontline is suffici-
ent and that Cardomec can be success-
fully used in the treatment of the canine
nostril mite.

• *Leg veterinär, professor Claes Rehbinder,

Kölinge, Rasbokil, 740 94 Alunda 
• FD Torbjörn Karlsson,

Pharmacia Diagnostics AB, 751 82 Uppsala.
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Inledning
I Sverige föds cirka  miljoner slakt-
kycklingar upp varje år. Globalt är siff-
ran hisnande  miljarder slaktkyck-
lingar om året (). Den svenska produk-
tionen av kycklingkött har länge legat
ungefär i jämnhöjd med konsumtionen
och under de senaste åren har konsum-
tionen ökat markant, varför ett stort
antal uppfödare antingen har utvidgat
redan existerande anläggningar eller
startat helt nya. I och med EU-medlem-
skapet har dock förutsättningarna änd-
rats radikalt – vad som förr var en täm-
ligen sluten svensk marknad är nu
öppen både för införsel från övriga EU-
länder och import från »tredje land«, vil-
ket här främst innebär Brasilien och
Thailand.

Utveckling under 
senare delen av 1900-talet
Slaktkycklingproduktionen började
växa sig stor under -talet, men var
länge en tämligen anonym gren av det

svenska lantbruket. För ungefär  år
sedan skedde dock stora förändringar
inom den svenska slaktkycklinguppföd-
ningen. I mitten av -talet sjösatte
näringen ett djuromsorgsprogram, där
standarden vad gäller både stallar,
utrustning och skötsel bedöms årligen
för varje besättning. Deltagande i om-
sorgsprogrammet, och höga poäng i det
tillhörande klassningssystemet, är ett
krav för att man skall få tillämpa de
högsta beläggningsgraderna (över 
kg/m). Detta har medfört att  pro-
cent av all svensk slaktkyckling nu föds
upp i stallar som besiktigats inom djur-
omsorgsprogrammet och där resultaten
redovisats vidare till Jordbruksverket.

Djuromsorgsprogrammet har ut-
vecklats och modifierats i nära samarbete
med både Jordbruksverket och forsk-
ningen, då främst SLU, vilket medfört
stor öppenhet om produktionsvillkoren.
Jämfört med de flesta andra lantbruks-
djur är det betydligt lättare att överblicka
slaktkycklingarnas levnadsvillkor. Detta

beror inte minst på att det, sett till anta-
let uppfödare (cirka  i Sverige), är en
liten bransch. Inkluderar man foder-,
kläckeri- och slakterisidan blir det dock
tydligt att näringen är en väsentlig del av
svenskt lantbruk. 

Vart är den svenska 
slaktkycklinguppfödningen på väg?

Slaktkycklinguppfödning är en företeelse som många har åsikter om. Det
visar sig inte minst genom kampanjer från djurrättsorganisationer och i
motionsfloden från de nyvalda riksdagsledamöterna.

Många av de uppfattningar man stöter på grundar sig dock snarare på
kvällstidningarnas löpsedlar än på ingående kunskap om de verkliga förhål-
landena, vilka å andra sidan också tål att diskuteras.

Eftersom författarna är aktiva forskare inom området har de här valt att
gå igenom vilka problem den svenska kycklinguppfödningen står inför idag,
och hur kan de avhjälpas.

Charlotte Berg, leg vet, VMD och Bo Algers, leg vet, VMD, professor.*

Figur 1. Som en del i slaktkycklingbran-
schens djuromsorgsprogram bedöms
stallar, utrustning och skötsel av kyck-
lingarna.

❘❙❚ vetenskap
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Konsekvenser av

djuromsorgsprogrammet

När omsorgsprogrammet startade fick
det flera konsekvenser för näringen. Ett
antal mindre engagerade eller mindre
kunniga uppfödare valde att upphöra
med sin verksamhet. Ytterligare några
tvingades i praktiken att sluta eftersom
de inte uppfyllde minimikraven och inte
var intresserade av att investera i sina
anläggningar. De nya besättningar som
kommit till är alla byggda och tagna i
bruk efter samråd med rådgivare i
branschorganisationen Svensk Fågel.
Detta innebär att de nystartade som till-
kommer är väl pålästa innan de sätter in
sin första flock. Motsvarande aktiva
»utrensningar« av mindre lämpade djur-
hållare saknas inom andra typer av djur-
hållning.

Frånvaron av en, ur djurskyddssyn-
vinkel tveksam, »svans« av dåliga uppfö-
dare kan också kopplas till det faktum
att kycklinguppfödningen i dag är rela-
tivt storskalig (med svenska mått mätt)
och knappast bedrivs i hobbyform eller
som sidoproduktion. De som har valt
att ha kycklinguppfödning har varit
tvungna att satsa så stort att djuren i det
närmaste blivit en heltidssysselsättning,
eller åtminstone en bärande del av går-
dens verksamhet. För oavsett hur väl
utrustade moderna kycklingstallar är
med foder- och vattenautomater, dator-
styrd ventilation, reservelverk och larm-
system så krävs det att uppfödaren till-
bringar mycket tid i stallarna för att
utöva tillsyn över djuren och utrust-
ningen, avliva sjuka kycklingar etcetera. 

Koccidie-

problematik

Svensk slaktkyckling har sedan  i
enlighet med gällande lagstiftning fötts
upp utan specifik tillväxtantibiotika
men däremot används fortfarande
koccidiostatika i förebyggande syfte
under större delen av uppfödningstiden.
Noggrann provtagning sker för att kon-
trollera att karenstidsreglerna följs så att
inga rester av substansen skall finnas i
köttet, men det ses ändå som önskvärt –
inte minst ur uthållighetsperspektiv –
att minska behovet av att tillföra denna
typ av preparat. I dag sker till exempel
vaccination mot koccidios av alla
föräldradjur inom slaktkycklinghåll-
ningen.

Föredömligt 

hygientänkande

Både för att skydda fåglarna mot smitt-
samma sjukdomar som försämrar deras
hälsa och överlevnad och för att skydda
konsumenterna mot mag-tarmlidanden
är hygientänkandet viktigt. Här ligger
slaktkyckling- och kalkonuppfödarna
fortfarande långt före andra djurbönder,
även om också dessa har börjat tänka i
samma banor. De flesta kycklingstallar
som är i bruk är relativt nya och därför
byggda för att vara lätt rengörbara, och
produktionen lämpar sig mycket väl för
strikt omgångsuppfödning vilket under-

lättar rengöring och desinfektion. Till
varje besättning är en salmonellakon-
trollveterinär knuten. Kyckling är nume-
ra ytterst sällsynt som salmonellakälla för
svenska konsumenter vad gäller de
inhemskt uppfödda fåglarna. Årligen
upptäcks endast enstaka positiva flockar
i samband med den obligatoriska test-
ningen i Sverige (), och dessa når aldrig
livsmedelskedjan.

En inblick i dagens 
kycklinguppfödning
I enlighet med djurskyddsföreskrifterna
föds i dag svenska slaktkycklingar upp

Figur 2. Ventilationskapaciteten i kycklingstallar måste vara hög, och reservelverk är
ett krav i denna typ av uppfödning.
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frigående, i stora hallar där golvet är
täckt av strö, vanligen kutterspån eller
finhackad halm. Foder och vatten finns
tillgängligt i koppar respektive nipplar
som är justerbara i höjdled för att kunna
anpassas till kycklingarnas storlek.
Mekanisk basventilation finns alltid,
och ofta bygger man även in stora
extrafläktar att använda vid extremt
varmt väder. Fläktar och foder- och vat-
tenutrustningen och andra elberoende
funktioner är alltid kopplade till auto-
matiska reservelverk och larmsystem.
Djuren kommer till uppfödaren från
kläckeriet som daggamla, och slakt sker
vanligtvis vid ‒ dagars ålder ().
Den planerade beläggningsgraden
(beräknat på djurens vikt vid slakt) sätts
till ‒ kg/m för de som deltar i
omsorgsprogrammet, beroende på upp-
födningens standard och hur väl man
lyckats djurhälsomässigt. Möjligheten
till ökad beläggningsgrad är alltså det
som skall göra att det lönar sig för upp-
födaren att till exempel investera pengar
i bättre utrustning. 

Ur ett rent djurskyddsperspektiv
skulle andra typer av återkoppling,
såsom merbetalning för djur uppfödda i
de stallar som klassats högt i om-
sorgsprogrammet, sannolikt vara att
föredra men detta har av branschen inte
bedömts som realistiskt. I omsorgspro-
grammet ingår också funktioner som
gör det möjligt att sänka den tillåtna
beläggningsgraden för uppfödare som
får problem med djurhälsan.

För längre transporter av kycklingar
till slakt används i Sverige oftast så kal-
lade »klimatbilar«, alltså fordon där
temperatur och luftfuktighet kan regle-
ras, vilket väckt stort intresse utomlands
och bidragit till att hålla dödligheten
under transport på en låg nivå. I enstaka
fall kan dock problem uppstå även i
dessa bilar. Vid vissa kortare transporter
förekommer fortfarande enklare presen-
ningsbilar.

Sedan länge har bedövning i samband
med storskalig kycklingslakt i Sverige
skett med hjälp av elektriskt vattenbad.
Nyligen har dock även gasbedövning
(CO) av kycklingar godkänts som
bedövningsmetod. Ett av de större
svenska kycklingslaktföretagen har nu
byggt ett nytt slakteri med detta system,
som innebär att djuren inte behöver
hängas upp innan de bedövas, vilket i

sin tur medför minskad stress. 
I en mycket omfattande EU-rapport

publicerad  () analyserades olika
djurskydds- och djurhälsoproblem
inom den europeiska slaktkycklinghåll-
ningen i detalj. Bland de viktigaste
nämndes stress orsakad av foderrestrik-
tion för föräldradjuren (som annars lätt
blir för feta för att kunna fungera som
avelsdjur), metaboliska eller tillväxtrela-
terade sjukdomar såsom ascites och ben-
fel med rörelsestörningar, skötselrelate-
rade sjukdomar (till exempel fotskador).
Man tog också upp problem som är
kopplade till varmt och fuktigt klimat
samt till hög beläggningsgrad. Man bör
i sammanhanget hålla i minnet att det
finns relativt stora skillnader med avse-
ende på bland annat smittryck, klimat
och skötselrutiner – inte minst belägg-
ningsgrad – mellan de olika EU-länder-
na.

Vart är slaktkyckling-
uppfödningen på väg?
Inom det svenska omsorgsprogrammet
för slaktkyckling bestämde sig bran-
schen för ett antal år sedan för att för-
söka utveckla den sidan av programmet
som berör själva kycklingarna. Som ett
resultat startades för snart tio år sedan
ett övervakningsprogram för fotskador,
vilket är en typ av kontaktdermatit som
uppstår vid kontakt med ogynnsamt
underlag, till exempel en alltför fuktig
ströbädd med gödsel i. Detta har lett till
att förekomsten av grava fotskador mer
än halverats inom svensk slaktkyckling-
uppfödning (). Ett liknande program
har nyligen tagits i bruk i Danmark.
Motsvarande diskussioner kring möjlig-
heterna att finna användbara djurpara-
metrar för välfärdsbedömning förekom-
mer nu även inom andra branscher,
dock ännu inte lika väl utvecklat. 

På -talet genomfördes under-
sökningar i Danmark och Storbritanni-
en som visade att förekomsten av benfel
hos kommersiellt uppfödda slaktkyck-
lingar var närmare  procent (, ).
Denna definition omfattar då alla kyck-
lingar med någon form av hälta eller
tydlig ojämnhet i rörelsemönstret, oav-
sett bakomliggande orsak. En pilot-
studie genomförd i Sverige några år
senare indikerade en motsvarande före-
komst på cirka  procent, men visade
också att ytterst få djur som bara kunde

röra sig kortare sträckor återfanns i
besättningarna ().

Internationellt 

avelsarbete

Inte bara skötsel och utfodring utan
även fåglarnas genetiska anlag har stor
betydelse för fåglarnas benhälsa och
även andra hälsoparametrar. Ingen
egentlig avel på slaktkycklingar före-
kommer i Sverige. Avelsarbetet är i sig
mycket kostsamt och tidsödande och är
därför numera koncentrerat till ett fåtal
stora internationella företag. Från två av
dessa importeras mor- och farföräldra-
djuren till de svenska slaktkycklingarna.
Det är en svår balansgång att få fram
snabbväxande produktionsdjur samti-
digt som föräldradjuren, som ju skall
leva i över ett år och inte bara i ‒ veck-
or, inte får bli för tunga. Hälsoparamet-
rar har ingått i avelsprogrammen under
mycket lång tid, och diskussionen om
hur dessa bör vägas mot produk-
tionsmålen på bästa sätt är ständigt
pågående. Med hjälp av alltmer avance-
rade datorprogram kan man ta hänsyn
till sjukdomsförekomst vid bedömning
av avelsvärdet för både hel- och halvsys-
kon och kusiner till de djur som visat sig
inte hålla måttet. Avelsföretagens arbete
försvåras dock av att ärftligheten för en
del av de problem vi diskuterar är rela-
tivt låg. 

Den svenska kycklingnäringen har
kontinuerlig kontakt med de avelsföre-
tag man får sina fåglar ifrån, för att
kunna ge signaler om i vilken riktning

Figur 3. I avelsflockarna går så kallade
»selection teams« igenom varje enskilt
djur för att avgöra vilka som kvalificerat
sig för fortsatt avel. Både tillväxt och
hälsa bedöms.
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man önskar att aveln drivs. Sverige må
vara ett litet land sett ur slaktkyckling-
avelsperspektiv, men företagen ifråga vet
också att de idéer som uttrycks i Sverige
och våra grannländer vad gäller djur-
skydd och djuromsorg inte sällan spri-
der sig vidare till andra länder, och där-
för finns ett intresse av att bevaka läget
här. 

Hur ser 
framtiden ut?
Uppfödarna måste bli medvetna om att
maximal och optimal tillväxt inte nöd-
vändigtvis sammanfaller. Även om
kycklingen har potential för att uppnå
vikten »X« på »Y« dagar är det inte säkert
att detta är det bästa, vare sig ur djur-
skydds- eller ekonomisk synvinkel. I allt
högre utsträckning diskuterar man nu
en något försiktigare uppfödning, där
man låter kycklingarna få ytterligare två
till tre dagar på sig att nå slaktvikten. 

I flera fall kan det vara så att det fak-
tiskt är lönsamt med en något långsam-
mare tillväxt trots att varje dag i stallet
kostar pengar. Effekten skulle ses främst
genom minskad sjuklighet och minskad
dödlighet under sista veckan före slakt. 

Som nämnts har EU genom sin
vetenskapliga kommitté för djurhälsa
och djurskydd nyligen publicerat en
rapport om just slaktkycklinguppföd-
ning (). Baserat på denna kommer
inom en relativt nära framtid ett förslag
till gemensam lagstiftning för EU-län-
dernas slaktkycklinguppfödare att läg-
gas fram. 

Detta förslag kommer sannolikt inte
att medföra särskilt omfattande föränd-
ringar för den svenska näringen, efter-
som man i hög utsträckning redan upp-
fyller flera av de ingående kraven. Efter-
som det rör sig om ett minimidirektiv är
det möjligt för enskilda länder att i valda
delar tillämpa striktare regler.

Det finns knappast någon anledning
att tro att svenska myndigheter skulle
lätta på nuvarande föreskrifter för slakt-
kycklinghållning i de fall där EU:s regler
inte är lika långtgående. Intressant är att
förslaget kan komma att innebära att
man väljer att gå den »svenska vägen«,
och koppla beläggningsgraden till ett
antal specifika krav gällande inhysnings-
förhållanden och skötsel. Det vore i så
fall att se som en viktig seger för den
svenska modellen på slaktkycklingsidan,

där reglerna inte bara är skrivna som
miniminivåer utan dessutom premierar
dem som väljer att investera både tid och
pengar i förbättringar av sin djurhåll-
ning.

Olika perspektiv 
på djurhållning
Sverige ses alltså i många andra länder
som ett föregångsland när det gäller
omsorgen om kycklingars hälsa, där
man hittills arbetat målmedvetet för att
åstadkomma förbättringar. Det kan då
tyckas som om man i näringen skulle
kunna luta sig tillbaka och vara nöjd
med mycket av sitt arbete. Det kommer
man dock med största säkerhet inte att
göra, och det av flera skäl. 

För närvarande är man i en ekono-
miskt besvärlig sits, eftersom importen
ökar och det är svårt att få ut någon mer-
betalning för den svenska kyckling som,
genom de olika smittskydds- och
hälsoprogrammen, ofrånkomligen är
något dyrare att föda upp. 

I kölvattnet efter minkdebatten har
även annan djurhållning, och då bland
annat slaktkycklinguppfödningen, kom-
mit att bli ett diskussionsämne på poli-
tisk nivå. Motionerna, som fortfarande i
flera fall endast finns i preliminär ver-
sion, går att läsa på riksdagens hemsida,
www.riksdagen.se.

Här finns tusentals motioner i alla
upptänkliga ämnen, ett antal rör djur-
hållning och lantbruk, och en del av
dessa går specifikt in på slaktkyckling-
uppfödning. Flera olika riksdagspartier
är representerade. 

Citat som »Under kycklingarnas korta
liv trängs de på små ytor för att produktio-
nen ska bli så billig som möjligt. I den
trånga miljön är ammoniak- och damm-
halten hög.« (Åsa Domeij med flera),
»Den lilla kycklingen har kläckts i maskin
och kontaktpipen blir aldrig besvarade av
en höna.« (Maria Wetterstrand med
flera), »De ekologiska slaktkycklingarna,
som börjar produceras, är av en annan ras
som växer långsammare, mår bättre och
ger ett smakrikare kött.« (Maria Wetter-
strand med flera), »I dag finns studier
som visar att många av kycklingarna har
problem med ben och skelett. Problemen
är av sådan art att många av kycklingar-
na har mycket ont i slutet av sina liv.« (Jan
Emanuel Johansson) är belysande. 

Motionärerna tycks inte vara alltför

väl insatta i dagsläget för den verksam-
het som diskuteras. 

De ekologiska slaktkycklingar som i
dag föds upp i Sverige är till exempel i
huvudsak av samma snabbväxande raser
som de vanliga slaktkycklingarna, bara
uppfödda lite långsammare. Ammoni-
akhalterna i dagens kycklingproduktion
ligger enligt nyare mätningar generellt
mellan  och  ppm även om enstaka
högre värden noterats (Sanotra, person-
ligt meddelande, ).

Detta är en nivå som ligger klart
under djurskyddsföreskrifternas gräns-
värde, och inte anses påverka djurens
hälsa och välbefinnande. Å andra sidan
är det inte förvånande att motionärerna,
mot bakgrund av vad de själva skriver,
kommer till slutsatser som: »Dessutom
anser vi att extremt snabbväxande hönsra-
ser, som används i produktion av slakt-
kyckling, ska förbjudas.« 

Information från

ursprungskällan krävs

Ett antal hänvisningar till svensk och
utländsk forskning förekommer också i
motionerna. Här är det viktigt att poli-
tiker och andra opinionsbildare tar del
av forskningsresultaten inte bara genom
kvällstidningarnas förstasidor – där
resultaten ofta är vinklade på gränsen till
vantolkning – utan även går till forskar-
nas egna publikationer eller tar direkt
kontakt.

Riksdagsmotionerna kan ses som ett
tecken på samhällets oro med avseende
på fågeluppfödningen och annan djur-
hållning.

Motionerna måste därför tas på all-
var, och för både den svenska slakt-
kycklingbranschen och för svensk djur-
uppfödning i stort är det viktigt att man
har ordning och reda i leden så att man
kan stå för den verksamhet man bedri-
ver. Dessutom är det viktigt att det finns
tillgång till saklig information om
denna djurhållning. 

Prioriterade 
områden
Det finns ett antal viktiga problem-
områden att arbeta vidare med ifall Sve-
rige skall kunna fortsätta att spela en
ledande roll. När det gäller koccidios har
den svenska slaktkycklingnäringen del-
finansierat ett antal olika forskningspro-
jekt. Försök har till exempel gjorts med
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helt koccidiostatikafri uppfödning av
slaktkyckling (). Den typ av koccidi-
ostatika som används i Sverige har även
viss skyddande effekt mot tarmsjuk-
domen nekrotiserande enterit (NE),
som orsakas av klostridier. Detta inne-
bär att andra åtgärder för att minska ris-
ken för NE måste kunna vidtas om man
lyckas utveckla ett väl fungerande vaccin
mot koccidios hos slaktkycklingar. I
kombination med ytterligare förbätt-
ringar vad gäller rengöring och hygien
på besättningsnivå bör dock möjlighe-
terna att framöver minska behovet av
koccidiostatika vara goda.

För närvarande pågår och planeras
flera svenska studier som syftar till att
vidare analysera riskfaktorer och före-
byggande åtgärder som kan minska före-
komsten av benproblem hos kyckling-
arna. När det gäller de hittills genomför-

da studierna av benproblem hos svenska
kycklingar kunde dessa inte ha genom-
förts utan samarbete med kycklingupp-
födarna, vilket visar att man inom bran-
schen är medveten om problemet och
beredda att arbeta för att få bort det.
Kontakter med kolleger i till exempel
USA visar att man där inte har någon
som helst uppfattning om problemets
omfattning, eftersom uppfödarna vägrar
att släppa in fristående veterinärer eller
forskare i anläggningarna för att under-
söka saken (Joy Mench, personligt med-
delande, ).

Förbättringar behövs 

för transport och slakt

Utrymme för förbättringar finns också
på transport- och slaktsidan. En fråga
gäller presenningsbilarna, där ventilatio-
nen är beroende av luftrörelserna när

bilen kör. Vid mycket varmt väder, och
i synnerhet i samband med motorhave-
ri som leder till att bilen blir stående och
den naturliga ventilationen från luftdra-
get upphör, finns här en risk för vär-
meslag hos djuren. Gasbedövning vid
slakt bedöms ha djurskyddsmässiga för-
delar jämfört med traditionell elbedöv-
ning, eftersom djuren då inte behöver
lyftas och hängas upp medan de ännu
lever. Sannolikt kommer ytterligare
slakterier att börja använda sig av denna
metod allt eftersom utrustningen behö-
ver bytas ut. Det är dock viktigt att nya
metoder är väl utvärderade och motsva-
rar de höga krav som ställs i dag innan
stora investeringar görs. 

Sammanfattningsvis kan slaktkyck-
lingbranschen på flera sätt ses som före-
gångare när det gäller djuromsorgs- och
smittskyddstänkande. Det finns därför
goda skäl för andra branscher att följa
den utveckling som sker och det pågåen-
de forskningsarbete som strävar mot för-
bättrad uppfödningsmiljö och djurom-
sorg för kycklingarna. De djurhälsorela-
terade problem som i dag förekommer
inom kycklinguppfödningen måste så
långt som möjligt begränsas. Den
öppenhet som slaktkycklinguppfödarna
hittills visat skapar goda förutsättningar
för att detta skall lyckas. 

Tack

Tack till Jan Svedberg för värdefulla syn-
punkter, som alltid.

• *VMD Charlotte Berg, Institutionen för
husdjurens miljö och hälsa, Sveriges Lant-
bruksuniversitet, Box 234, 532 23 Skara.

• VMD, professor Bo Algers,

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa,
Sveriges Lantbruksuniversitet, Box 234,
532 23 Skara.

Figur 4. Arbetet med att förbättra kycklingarnas benhälsa kommer att pågå i många
år framöver.
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P    intresserad av
hästsimning. Träningen gör att häs-
tar i god form inte tappar sin musku-
latur och kondition. Dessutom kan

man sätta igång hästen med simträning redan
 dagar efter artroskopi, till skillnad mot den
vanliga konvalescensperioden som kräver åtta
till tio veckors boxvila, säger Palle Brink, vete-
rinär på regiondjursjukhuset i Helsingborg. 

Träningen har tre huvudfunktioner. För
det första är det en bra metod för hästens åter-
hämtning efter skada. För det andra bibehål-
ler och förbättrar hästen sin kondition och för
det tredje får den en fysiskt och psykiskt vari-
erad träning.

– Samtidigt tränas muskelgrupper som
hästen ibland tränar fel eller otillräckligt,
säger Titti Fontaeus, simtränare på Hippo
marin utanför Kungsbacka.

Eftersom simträning är mycket konditions-
krävande kan det med fördel vara en del av
träningen för hästar som behöver stor uthål-
lighet.

   och
att hästen arbetar på bar mark är att belast-
ningen på skelett, senor och ledband minskar.
Därför används metoden ofta på hästar med
hovskador, knäledsinflammationer, kotleds-
inflammationer, gaffelbandsskador och böj-
seneskador. Redan efter att stygnen är tagna
kan man börja simträna med hästen.

– Det finns ingen risk för att operationsså-
ret ska bli infekterat. Däremot renas såret
otroligt bra av vårt klorvatten. På så vis får
såret en riktig genomsköljning, berättar Titti
Fontaeus.

Det är däremot inte bra för hästen att gå

Hästsimning – en ny 
upptäckt i Sverige
Hästsimning är en rehabiliteringsmetod som nyligen blivit
upptäckt i Sverige. Metoden används främst vid konvale-
scensträning. Idag ingår inte träningen i veterinärernas
program för eftervård. Däremot är det många veterinärer
runt om i landet som rekommenderar metoden.

JOHANNA SVENSSON, frilansjournalist.*



direkt från simträning till intensiv träning. 
– Vid senskador ska man vara extra försik-

tig. Måttlig simträning är bra men för myck-
et träning gör att hästens muskler blir starka-
re än senorna. Det kan leda till att den riske-
rar att skada senorna igen vid för snabb
igångsättning. Därför brukar jag rekommen-
dera att hästen endast ska tränas i skritt efter
en tids simträning, säger Palle Brink.

     på hästen
som byggs upp under simning. Enligt under-
sökningar som gjorts på simanläggningar i
USA får hästen även en bättre hjärt/lungkapa-
citet och blodcirkulation, utan att behöva
anstränga extremiteterna. Det gör att den i sin
tur orkar mer på travbanan eller fälttävlansba-
nan.

– Fram till fyra års ålder kan vi genom sim-

träning utveckla hästens hjärt- och lungkapa-
citet, säger Titti Fontaeus.

Under träningen görs regelbundna pulstes-
ter för att mäta patientens utveckling. 

– En häst som precis börjat simträna bru-
kar ha en puls runt ‒ slag i minuten,
medan en aktiv häst har runt – slag,
säger Gunnar Ånerud på Hippo marin.

– Rörelse under läkningsprocessen har
visat sig ge en positiv effekt. För hästar som är
stenhårt tränade blir det en psykisk belastning
om de plötsligt inte får göra något aktivt, fort-
sätter han att berätta. 

– Dessutom blir hästarna många gånger
lugnare när de får simma och bli av med sin
överskottsenergi, förklarar Lotta Månsby,
veterinär på Ale djurklinik.

  går simtränaren

❘ ❙ ❚ reportage
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Det är inte bara hästens
muskler som byggs upp
under simning. Hästen får
även bättre blodcirkulation
och hjärt- och lungkapacitet.F
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igenom hästens journal tillsammans med en
veterinär. Därefter verkställs ett träningspro-
gram för varje individuell häst.

– Jag börjar alltid med att simma en ny häst
med två linor så att jag ser att hästen simmar
bra och i mitten av bassängen. På så vis har jag
även kontroll över hästen och ser om den blir
för trött, säger Titti Fontaeus.

Simbassängen är konstruerad så att hästar-
na går ner i vattnet på en ramp. Längs ram-
pens sluttning finns det höga väggar som
hindrar hästen att springa rakt ut i bassängen.
Vid varje simpass befinner sig två personer i
simhallen för att övervaka så att inga problem
uppstår. När hästen kommer tillräckligt djupt
ner i bassängen börjar den simma automa-
tiskt. Ett normalt simpass för en aktiv och
vältränad häst är över på  minuter.

– Simtiden är dock varierande från häst till
häst och beroende på vad hästen har för skada,
säger Titti Fontaeus. 

Hon förklarar att under de första två veck-
orna går det åt mer tid att vänja hästen vid att
simma i bassängen än att träna hästen. När
hästen inte längre verkar nervös för den nya
träningsmetoden börjar Titti Fontaeus i sam-
råd med veterinär att successivt öka tiden på
simpassen.

En normal träningsperiod för hästar med
sen- och ledskador brukar vara mellan två till
tre månader. Vid allvarligare skador kan
behandlingen sträcka sig över fler månader. 

– Vi har hela tiden regelbunden kontakt
med veterinärer. När vi senast hade en allvar-
lig gaffelbandsskada lät vi en veterinär under-
söka hästen var sjätte vecka under träningsti-
den, säger Titti Fontaeus.

     och inte
simmar i bassängen finns det två åtgärder att
ta till. En är att försöka dra in hästen till ram-
pen med hjälp av de rep som leder den runt
bassängen. Det andra sättet är att tömma bas-
sängen på en meter vatten. Det sistnämnda
tar maximalt  minuter. 

Vattnet som hästarna simmar i renas med
hjälp av tre sandfilter som i sin tur dammsugs
och backspolas en gång i veckan. Dygnet runt
pumpas det in nytt rent och klorerat vatten i
bassängen.

– Hygienen på vattnet är densamma som i
en vanlig simbassäng för människor, förklarar
Titti Fontaeus. Hästen tvättas dessutom ren
med rinnande vatten inför och efter varje sim-
pass.

‒     är jätte-
viktig och att simträning är ett bra komple-
ment för behandling av sen- och ledskador.
Jag rekommenderar dock sällan metoden till
privatryttare, dels för de dyra kostnaderna,
dels eftersom många vill ha hästen hemma hos
sig under rehabiliteringen. Sedan ligger de
anläggningar som jag känner till långt ifrån
Strömsholm, säger Gunnar Wallgren, veteri-
när på Hästsjukhuset i Strömsholm.

– Kostnaderna spelar däremot mindre roll
för dem som har hästar i professionell träning,
eftersom kostnaderna är densamma som om
hästen skulle vara i ett träningsstall, fortsätter
han att berätta.

Kostnaderna för rehabiliteringsmetoden
täcks inte av försäkringsbolagen. En orsak är
att det i dag finns så många alternativa efter-
vårdsbehandlingar att försäkringsbolagen inte
kan stödja dem alla. En normal träning under
cirka två månader på simanläggning inklusive
foder kostar i snitt mellan   ‒  
kronor. Därutöver tillkommer veterinärkost-
nader.

Än så länge finns det bara två anläggningar
som brukar metoden, en söder om Kungs-
backa och en i skånska Sösdala. De erfarenhe-
ter och resultat som visats på dessa anläggning-
ar är att hästsimning ger en snabb läkningspro-
cess av hästens skador samt avsevärd förkort-
ning av djurets konvalescenstid.

*Frilansjournalist Johanna Svensson,

Svangränd 8, 591 45 Motala

➤
Efter simträningen får häs-
tarna stå i ett rum med
solarieliknande lampor längs
väggar och tak.
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För hästar som delvis kan
belasta sin skada erbjuds
varierad motion, dels i bas-
sängen dels i skrittbanan.
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Den här epizteln innehåller en kort informa-
tion om importförbud på fjäderfä/fjäderfä-

produkter från USA. Vidare rapporteras om en bagge med
misstänkt brucellossmitta, samt misstanke om BSE hos en mjölkko från Gotland.
Epizteln är ett samarbete mellan SVA och Jordbruksverket och är sammanställd av
Gudrun Orava, SVA, telefon 018-67 40 00.

Brucellosmisstanke på bagge

Vid slakt av en bagge i början av januari upp-
täcktes en kraftig orchit, vilket föranledde
misstanke om brucellos. Efter undersökning
på SVA kunde dock misstanken avfärdas.

Importförbud på fjäderfä från USA

I oktober  drabbades USA av New-
castlesjuka. Smittan har framför allt påvisats
hos hobbyfjäderfä men även i några kommer-
siella besättningar. På grund av Newcastleut-
brottet har det sedan i oktober förra året inte
varit tillåtet att importera fjäderfä/fjäderfä-
produkter från USA, men restriktionerna blir
nu mildare. Importförbudet gäller nu bara
delstaterna Kalifornien, Nevada och Arizona.
EU har beslutat att införa ett tillfälligt
importförbud för dessa stater som gäller fram
till 1 juni .  Produkter som berörs av för-
budet är levande fjäderfä, kläckägg, färskt fjä-
derfäkött och fjäderfäprodukter.

Positivt snabbtest 

från mjölkko på Gotland

Jordbruksverket hade i mitten av januari spär-
rat en gård på Gotland sedan ett snabbtest
från en mjölkko avseende BSE varit svagt
positivt. Kon, som var tre år gammal, hade
avlivats efter att ha insjuknat i kalvförlamning
och testades i samband med destruktion. Går-
den omfattas i skrivande stund av restriktio-
ner som innebär att inga nötkreatur eller
andra idisslare får flyttas i avvaktan på ytterli-

gare provresultat. Det definitiva provresulta-
tet kom i mitten av februari, efter denna tid-
nings presstopp, och meddelas därför i nästa
epiztel.

■ ■ Telefonnumret till SVA:s epizootolog-
jour är: 018-67 40 01.
■ ■ Detta nummer kan enbart användas
då SVA:s växel är stängd, dvs utanför ordi-
narie arbetstid. Epizootijouren ger råd och
hjälp till veterinärer vid misstanke om
epizootisjukdom. Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta nummer.

På grund av Newcastleut-
brott i USA råder importför-
bud för fjäderfä/fjäderfä-
produkter från delstaterna
Kalifornien, Nevada och
Arizona.
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Bakgrund
Under  har i Svensk Veterinärtid-
ning publicerats flera artiklar som berör
besiktningsveterinärens roll i djurskyd-
det vid slakteri. I nr  fanns en artikel
av Karin Åström Bengtsson om en i
Skara genomförd kurs i djurskydd vid
slakteri. I nr  publicerades veterinär
Raad Askars fördjupningsarbete i livs-
medelshygien om slaktdjurskydd
respektive fallbeskrivningar. 

Avsikten med detta inlägg är att kom-
plettera och vidareutveckla den bild
som har framkommit i artiklarna, fram-
för allt avseende besiktningsveterinä-
rens roll i djurskyddet vid slakteri. Rol-
len har varit oklar under många år och
problemet har accentuerats under sena-
re tid, bland annat till följd av stor mass-
medial uppmärksamhet. Många besikt-
ningsveterinärer har känt olust över
denna oklara roll. 

Besiktningsveterinärens roll vad avser
hantering av djurskyddsproblem vid
slakteri regleras sedan den  april 
av en ändring i förordningen (SFS
:) med allmän veterinärinstruk-
tion:

»Om en veterinär i sin yrkesutövning
finner anledning att anta att djur inte
hålls eller sköts i enlighet med djur-
skyddslagen (:) eller föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen, skall
veterinären, om förhållandet inte rättas
till, anmäla detta till den eller de kom-
munala nämnder som fullgör uppgifter

inom miljö- och hälsoskyddsområdet.«
( §, punkt , tredje stycket)

Instruktion för hantering

av djurskyddsproblem

Ändringen innebär att alla veterinärer i
sin yrkesutövning är skyldiga, om inte
rättelse sker, att till den kommunala till-
synsmyndigheten anmäla förhållanden
som innebär avsteg från kraven i djur-
skyddslagstiftningen. Jordbruksverket
har deklarerat att djurskyddslagen och
dess följdförfattningar gäller och att det
inte är aktuellt med några dispenser eller
ändringar. 

Vid BVO-(besiktningsveterinärorga-
nisation)-konferensen i april  till-
sattes en arbetsgrupp bestående av tre
besiktningsveterinärer. Gruppen fick i
uppdrag att ta fram ett förslag till hur
besiktningsveterinärerna ska förhålla sig
till djurskyddsfrågor vid slakteri. Med
utgångspunkt från gruppens förslag har
sedan Livsmedelsverkets AIK-grupp
(arbetsgruppen för kvalitetssäkring och
interkalibrering) i samarbete med
arbetsgruppen tagit fram en obligato-
risk instruktion för besiktningsveterinä-
rens hantering av djurskyddsproblem
vid slakteri samt blanketter för doku-
mentation av besiktningsveterinärens
iakttagelser. Instruktionen gäller sedan
den  juni  för alla besiktningsve-
terinärer inom BVO, dvs fast anställda,
vikarier och timanställda. Den har sänts
för kännedom till ett stort antal motta-

gare, bland andra Jordbruksdeparte-
mentet, Jordbruksverket, länsveterinä-
rerna och samtliga kommuner.

Det bör betonas att Livsmedelsverket
som myndighet inte har några som helst
uppgifter inom djurskyddet. Besikt-
ningsveterinärerna har dock i egenskap
av att vara veterinärer sådana uppgifter,
arbetsuppgifter som arbetsgivaren Livs-
medelsverket inte kan bortse från. Detta
har föranlett Livsmedelsverket att utbil-
da BVO-personalen i djurskyddsfrågor
och nu även att skriftligt instruera hur
personalen skall utföra arbetsuppgifter
inom detta område. 

Ett huvudsyfte vid framtagandet av
instruktionen har varit att måla en så
skarp gräns som möjligt mellan vad en
besiktningsveterinär ska göra respektive
inte göra inom djurskyddet vid slakteri.

Vad innebär instruktionen?

Besiktningsveterinären hänvisas i inled-
ningen i instruktionen till djurskyddsla-
gen (SFS :, L ), djurskydds-
förordningen (SFS :, L ) och
Jordbruksverkets myndighetsföreskrif-
ter. Viss vägledning finns också att
hämta i vissa av Livsmedelsverkets före-
skrifter. 
Den tidigare nämnda ändringen av
förordningen med allmän veterinärin-
struktion har givetvis en central betydel-
se för instruktionens utformning. I
anslutning till denna ändring kan det
konstateras:

Besiktningsveterinärens hantering
av djurskyddsproblem
KRISTER SCHERLING, leg veterinär*

Många besiktningsveterinärer har
känt olust över den oklara roll man
haft i djurskyddsarbetet på slakteri-
er. Livsmedelsverket vill därför med
följande artikel klargöra vad en
besiktningsveterinär ska göra
respektive inte göra inom djurskyd-
det vid slakteri.

➤

ha negativ inverkan
både på djurens väl-
befinnande och på
slakt- och livsmedelshy-
gienen.F
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➤ ✔ att slakteriets innehavare är
skyldig att följa djurskydds-
lagstiftningen,

✔ att kommunen i egenskap av
tillsynsmyndighet ska kontrol-
lera att djurskyddslagstiftning-
en följs vid slakterierna, samt

✔ att Jordbruksverket är ansvarig
myndighet för djurskydds-
lagstiftningen.
Besiktningsveterinärens for-

mella ansvar inskränker sig till
skyldigheten att anmäla avsteg
från djurskyddslagstiftningen till
kommunens tillsynsmyndighet
om inte rättelse sker. 

Definitioner

Med avsikten att strukturera besiktnings-
veterinärernas bedömningar har vissa
definitioner införts.

• Avvikelse: En avvikelse från djur-
skyddslagstiftningen som bedöms
kunna rättas till inom rimlig tid. En
avvikelse kan utgöras av ett mindre kon-
struktionsfel i stallet eller felaktiga per-
sonalrutiner.

• händelse: En enstaka händelse som i
djurskyddslagens mening medför lidan-
de för djur, till exempel ett vanvårdat
djur (gårdsnivå, transport, stallvistelse),
ett transportskadat djur (lastning, trans-
port), ett observerat handhavandefel av
mer tillfällig karaktär (transport, avlast-
ning, stallvistelse).

• Systemfel: En regelbundet förekom-
mande avvikelse/händelse där bedöm-
ningen är att problemet inte kan rättas
till inom rimlig tid. Systemfel orsakas
ofta av större konstruktionsfel i stall
eller transportbil. 

Dokumentation

Dokumentation utgör grunden för all
tillsyn och myndighetsutövning. Även
om besiktningsveterinären inte har det
juridiska ansvaret för tillsyn av djur-
skyddet, är dokumentation ett sätt att
kommunicera med slakteriets innehava-
re och att följa upp om rättelse sker.
Dokumentation utgör dessutom ett
underlag för en anmälan till kommu-
nens tillsynsmyndighet. I de fall kom-
munens tillsynsmyndighet i ett senare

skede avser att driva ärenden som inne-
bär tvingande åtgärder mot slakteriets
innehavare, kan den dokumentation
som besiktningsveterinären tagit fram
utgöra ett nödvändigt underlag. Slutli-
gen utgör dokumentationen en bekräf-
telse på att besiktningsveterinären har
fullgjort sina skyldigheter.

För dokumentation används en
särskild rapportblankett och en journal-
blankett. Rapportblanketten skall
användas i kontakten med slakteriets
innehavare och för att följa upp om
åtgärder vidtas. Den tjänar också som
underlag för en anmälan till kommu-
nens tillsynsmyndighet i de fall proble-
men inte rättas till av slakteriets inneha-
vare. Journalblanketten används för
annan dokumentation, t ex av telefon-
samtal.

Dokumentation på rapportblankett
skall enligt instruktionen ske i alla fall
där man som besiktningsveterinär gör
bedömningen att djurskyddslagen inte
har följts. Vidare uppmanas besikt-
ningsveterinärerna att i första hand
beskriva vad man har sett, inte vad man
anser har orsakat avvikelsen eller hän-
delsen. Användning av kamera är ofta
ett bra komplement till skriftlig doku-
mentation.

Information till

slakteriets innehavare

Besiktningsveterinären skall tydligt
informera slakteriets innehavare om att
Jordbruksverkets regler om djurskydd
gäller och om att en besiktningsveteri-
när inte kan bevilja undantag eller ge

dispenser från gällande regelverk. 
Besiktningsveterinären skall

dessutom informera om sin skyl-
dighet att anmäla djurskydd-
sproblem till kommunens till-
synsmyndighet enligt bestäm-
melserna i förordningen med all-
män veterinärinstruktion. Slak-
teriets innehavare ska alltid
informeras om alla observationer
och bedömningar som görs om
systemfel, avvikelser och händel-
ser. Detta gäller även i de fall pro-
blemet har uppstått i ett tidigare
led, eftersom slakteriets inneha-

vare bör få möjlighet att välja bort
transportörer och producenter
som inte sköter sig. Händelser

och avvikelser, inklusive sådana som
inte har åtgärdats trots tidigare tillsägel-
ser, skall rapporteras till slakteriets inne-
havare på rapportblanketten.

Hur ska en anmälan göras?

Anmälan till den kommunala tillsyns-
myndigheten bör göras genom att
besiktningsveterinären utformar en
informerande skrivelse av vilken fram-
går aktuella systemfel, avvikelser respek-
tive händelser. Skrivelsen skall skickas
till kommunens tillsynsmyndighet.
Kopior av rapportblanketten kan bifo-
gas. När så bedöms lämpligt kan anmä-
lan till myndigheten ske muntligt. Sam-
talet skall då antecknas i journalblanket-
ten.

Systemfel

I instruktionen uppmanas besiktnings-
veterinärerna att, efter mottagandet sna-
rast anmäla befintliga systemfel till
kommunens tillsynsmyndighet. Som
exempel nämns otillåten användning av
elpåfösare för att få in storboskap i skjut-
boxen eller avsaknad av strö på spalt-
golv. Personliga bedömningar får inte
göras även om man tycker att vissa reg-
ler är felaktiga. Efter anmälan får kom-
munens tillsynsmyndighet tolka Jord-
bruksverkets regler och i aktuella fall
driva frågan vidare till rättslig prövning.
Nya systemfel som uppstår eller upp-
täcks skall anmälas på samma sätt. 

Händelser och avvikelser

från lagstiftningen 

Avvikelser och händelser som inte rättas

Sugga med förväxta klövar som upptäcktes i ett slakt-
stall. Fallet anmäldes till ansvarig kommunal myndighet.
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till inom rimlig/överenskommen tid
skall föranleda besiktningsveterinären
att göra en anmälan till kommunens till-
synsmyndighet.

Bedömning: 

✔ Händelser som har uppstått på gårds-
nivå skall alltid anmälas, eftersom
man som besiktningsveterinär inte
kan kontrollera om rättelse sker.

✔ Avvikelser och händelser som är rela-
terade till transportledet skall i norm-
alfallet anmälas. Om besiktningsve-
terinären själv kan konstatera att rät-
telse har skett behöver anmälan inte
göras. Allvarliga händelser skall dock
alltid anmälas.

✔ Händelser och avvikelser som är rela-
terade till slakteriet skall anmälas om
rättelse inte sker. Allvarliga händelser
skall dock alltid anmälas.

Dialog med andra myndigheter

Besiktningsveterinären bör eftersträva
en återkommande dialog med kommu-
nens tillsynsmyndighet och med länsve-
terinären. Detta bör bland annat inne-
bära att kommunens tillsynsmyndighet
hålls informerad även om problem som
rättats till utan myndighetens medver-
kan. Ett nära samarbete med alla parter
ger möjlighet till att hantera djur-
skyddsfrågor på ett bättre sätt.
Om besiktningsveterinären upplever att
de problem som påtalats inte uppmärk-
sammas av kommunens tillsynsmyndig-
het tas kontakt med länsveterinären.

Länsstyrelsen utövar den regionala till-
synen över djurskyddslagen ( §, djur-
skyddsförordningen SFS :, L )
och länsveterinären har möjlighet att
följa upp kommunens åtgärder. 

Förebyggande arbete

Vid vissa slakterier finns en djurskydds-
grupp, sammansatt av personer som
ansvarar för arbetet med levande djur.
Vid andra, ofta mindre slakterier kan
finnas en djurskyddsansvarig person.
Som besiktningsveterinär får man själv
ta ställning till om man vill delta aktivt
i slakteriets organiserade djurskyddsar-
bete eller inte. Om man deltar, skall
man dock delta som adjungerad, dvs
inte vara med om att fatta beslut.

Framtiden

Generaldirektörerna vid Jordbruks-
verket och Livsmedelsverket har i en
gemensam skrivelse den  april  till
regeringen föreslagit ändringar i djur-

skyddsförordningen som syftar till att
förstärka och tydligare definiera besikt-
ningsveterinärernas roll avseende djur-
skydd vid slakteri. 

Konkret innebär förslaget att om djur
utsätts eller kan antas bli utsatta för onö-
digt lidande på slakteri skall besikt-
ningsveterinären helt eller delvis kunna
förbjuda slakt, besluta om avlivning av
djur eller vidta andra åtgärder som krävs
från djurskyddssynpunkt. 

Jordbruksverket föreslås få meddela
ytterligare föreskrifter om besiktnings-
veterinärens uppgifter från djurskydds-
synpunkt. Föreslagna förändringar i
förordningen förutsätter förändringar i
djurskyddslagen som ger besiktningsve-
terinären rätt att fatta beslut enligt lagen
eller enligt bestämmelser som utfärdats
med stöd av lagen.

Förslaget sändes på remiss den 
november  och remissvaren skulle
vara regeringskansliet tillhanda senast
den  mars . När och om föränd-
ringar i lag och förordning har genom-
förts krävs förtydliganden i Jordbruks-
verkets författningar om de nya åtgärder
som kommer att få vidtas av besikt-
ningsveterinären. 

Därefter kommer motsvarande för-
ändringar att göras i Livsmedelsverkets
instruktion till besiktningsveterinärer-
na.

*Leg veterinär krister Scherling,

Livsmedelsverket, Enheten för köttillsyn,
Box 622, 751 26 Uppsala.
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Se FASS-text

HÖG SÄKERHET * TILL LÄGRE KOSTNAD **!HÖG SÄKERHET * TILL LÄGRE KOSTNAD **!
7,8 g Ca2+ i en infusion på 500 ml.7,8 g Ca2+ i en infusion på 500 ml.

*)- Infusion av, Ca 2+, >10g är mindre lämpligt på grund  av risken 
för biverkningar och nedsätter ej recidivfrekvensen.
**)- Infusionsaggregat medföljer gratis till varje behandling. 
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Bedövning med bultpistol.
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Huvuddelen av tunntarmen uppvisar
förändringar i form av en ökad vägg-
tjocklek (Figur 1). 

Väggen mäter mer än 5 mm föru-
tom på enstaka områden där den är 3
mm (Figur 2). 

I hela tarmkanalen kan de normala
lagren utlinjeras men mukosan är på
ett flertal ställen genomsatt av radiärt
gående hypoekoiska (grå) stråk (Figur
3).

Normalt är mukosan näst intill helt
anekoisk (svart). Motoriken var nor-
mal och ingen förstoring av regionala
lymfknutor kunde ses. 

Sammantaget bedömdes tunntar-
men som generellt kraftigt förändrad. 

Endast delar av magsäcksväggen
kunde undersökas på grund av gas i
lumen. Dessa delar uppvisade inga
påtagliga förändringar.

Normalt utseende på tunntarmen
Vid undersökning av tarmkanalen bör
man utvärdera följande parametrar: )
tarmväggens tjocklek, ) hur de olika
lagren ser ut, ) tarmens motilitet samt
) om det finns några förändringar i
regionala lymfknutor. 

I tunntarmen hos en hund kan man
normalt se fem olika lager. Gränsen
mellan tarminnehåll och mukosa är
hyperekoisk (vit). Mukosan, vilket är
det tydligaste lagret, är svagt hypoeko-
isk, näst intill helt anekoisk. Utanför
mukosan följer ett tunt hyperekoiskt
stråk vilket är submukosan, följt av det
hypo/anekoiska muskularislagret.
Mest perifert ses det hyperekoiska
serosalagret. Normal tjocklek på tunn-
tarmsväggen är - mm förutom i duo-
denum där väggen kan mäta upp till 
mm ().

Diskussion
Med utgångspunkt från fynden vid
ultraljudsundersökningen finns två
grupper av differentialdiagnoser: kro-
nisk enterit alternativt neoplasi. 

Den generella utbredningen samt
att tunntarmsväggens olika lager kvar-
stod intakta gjorde att den mest sanno-
lika diagnosen bedömdes vara någon
form av kronisk enterit. Man kunde
dock inte helt utesluta diffust utbrett
alimentärt lymfom då ett likartat utse-
ende har rapporterats hos katt () och
människa ().

Nyligen presenterades en fallserie på
 hundar med histopatologisk kon-
firmation av ultraljudsresultatet (). I
den studien fann man vid en multiva-
riatanalys att det mest specifika kriteri-
et när det gällde att skilja nonspecifika
enteriter från neoplasier var om tunn-

Vilken är din diagnos? – Svar

Figur 3. Förstoring
av ett avsnitt av
jejunum gjord från
bilden i figur 1. Här
ses ett antal radiärt
orienterade hypoe-
koiska stråk vilka
eventuellt kan
representera den
klubblika förstoring
av tarmvilli som
sågs histopatolo-
giskt
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