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Nytt år – nya tag! 

Ett nytt år ger en känsla av omstart trots att de flesta
processer inte alls avslutas vid årsskiftena. Det avbrott i arbe-
tet som helgerna kring årsskiftet innebär för många av oss,

gör i alla fall att hjulet tycks stanna upp ett tag. Det blir ett incita-
ment till eftertanke och vi kan börja det nya året med nya föresat-
ser och ta nya tag.

Jag vill först rikta ett stort tack till alla er som under det gångna
året har bidragit i veterinärförbundets arbete! Ni ska veta att era
insatser är viktiga och mycket uppskattade.

Även om SVF:s arbete detta år kommer att präglas av den pla-
nerade nya förbundsorganisationen finns det massor av andra vik-
tiga frågor där vi måste fortsätta att vara aktiva. 

I höstas tillsatte regeringen en utredare för att göra en översyn
av behörighetsfrågor inom djursjukvården och av tillsyn över vete-
rinär verksamhet. Utredaren ska bland annat bedöma behovet av
ytterligare legitimerade yrken inom djursjukvården och analysera
veterinärers möjlighet att delegera arbetsuppgifter. Det här är frå-
gor som i hög grad påverkar det dagliga veterinära arbetet och SVF
välkomnar utredningen. Bland annat är det gängse sättet att arbe-
ta på djursjukhus med delegering till biträdande personal inte
reglerat och det råder oklarheter angående ansvarsförhållandena.
Utredningsarbetet torde under året befinna sig i en intensiv fas och
det blir en viktig uppgift för förbundet att belysa och bevaka de
veterinära intressena i utredarens expertgrupp.

Jag förväntar mig också att närmast ansvariga vid SLU under
året ska tala om hur de planerar att den framtida veterinärutbild-
ningen ska se ut, som en konsekvens av kraven på reducerade kost-
nader - och hur den pågående redan har förändrats. Så får vi se om
den verkar motsvara SJV:s, samhällets och avnämarnas krav på
veterinär kompetens. I EU:s direktiv som reglerar veterinärutbild-
ningarna står det att utbildningen ska "...adequately enable veteri-
nary surgeons to perform all their various duties." Nu har verklig-
heten hunnit ifatt verksamheten så att konsekvenserna börjar visa
sig. Med tillgång till en konsekvensanalys tidigare hade det varit
möjligt att ha lite framförhållning för att minime-
ra de mest negativa effekterna på utbildningen.
Nu är det svårare.

Veterinärernas roll för att viktiga samhälls-
intressen ska kunna tillgodoses syns idag tydli-
gare än på mycket länge. Det ökar kraven på
veterinäryrket, men också möjligheterna. Låt
oss göra det bästa av det. Framtiden känns
spännande.

God fortsättning på det nya året!

Karin Östensson
förbundsordförande
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Tekniktungt sjukhus
vill inte växa mer

Några hästar med ryttare passerar över
gruset mellan djursjukhusets bygg-
nader i Strömsholm. En bil kör in

över gården och parkerar. Annars är det helt
lugnt och stilla denna dag på senhösten i
Västmanland. Det duggar lite smått och är
alldeles tyst. All aktivitet tycks ha avstannat.

Men skenet bedrar. Så fort dörren in till
djursjukhusets lokaler öppnas sugs besökaren
in i en miljö av effektivitet, snabba beslut och
människor i rörelse. Jag tror snarare att jag
befinner mig i djurens motsvarighet till City-
akutens Chicago än på mellansvensk slum-
rande landsbygd. 

Efter anmälan i en reception som ljuder av
telefonsignaler dyker klinikveterinär Martin
Rapp snabbt upp och öppnar glasdörrarna
som leder in till ruschen i sjukhusets inre

Regiondjursjukhuset i Ströms-
holm växer så det knakar. Lokaler-
na har byggts ut i flera omgångar
för att skapa plats både för pati-
enterna och för nobelprisbelönad
teknologi. Trots att det inte finns
någon önskan om att bli ännu
större kan personalen inte låta bli
att planera för nya projekt.

Text och foto: Karin Nordin

Linda Eriksson, veterinärassistent, kontrollerar djurets andningsstatus under
undersökningen med magnetkameran. Hela maskinen är innesluten i en bur som
ska stänga ute störande radiofrekvenser.
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delar. Lennart Sjöström, medicinsk chefvete-
rinär, sluter upp, beredd med en skyddsrock i
handen. Den ska på tillsammans med sko-,
hår- och munskydd innan
vi äntrar operationssalen
där en artroskopi just är på
gång. Det gäller att passa
på att titta in omedelbart,
för det går undan och ope-
rationen är snart slutförd.

Där inne ligger något på
operationsbordet, täckt av
gröna dukar, plast, slangar
och metallinstrument. Det
är en labrador som döljer sig under utrust-
ningen, men allt man ser av hunden är insi-
dan av den led som visas upp på en tv-skärm
framför de opererande veterinärerna. Labra-
doren har haft problem med en bogled och nu
försöker kirurgerna ställa diagnos.

– Den här sortens operationer är vanliga.
Vi har flera om dagen, framför allt på unga
hundar, säger Lennart Sjöström.

VARJE ÅR UTFÖRS 5000 INGREPP under
narkos vid regiondjursjukhuset. Men opera-

tionsverksamheten betrakt-
ades länge som en flaskhals i
arbetets flöde. Tekniken och

djuren som behöv-
de operation fanns,
liksom veterinär-
erna som skulle
utföra ingreppen.
Begränsningen låg i
lokalerna. Men i
somras stod den
ombyggnad klar som innebar att det
nu finns fyra operationssalar i väl till-
tagna rum.

– Tidigare kom man nästan inte in i opera-
tionssalarna när all utrustning ställts på plats.
Vid en frakturoperation, till exempel, behövs
det väldigt mycket instrument och borrma-
skiner, förklarar Lennart Sjöström.

Även förberedelserummet har fått större
ytor och rummet sjuder av aktivitet. I ett hörn
skriver någon journaler vid en dator. Vid tre
behandlingsbord arbetar olika team med var-
sin hund. En av dem är en yorkshireterrier.
Den har haft långvariga kräkningar och diar-
réer och får nu vara med om en gastroskopi

❘ ❙ ❚ reportage

➤
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»Det är näs-
tan inget kvar
av hjärnan.«

En labrador undersöks med hjälp av artroskopi vilket är en vanlig under-
sökningsmetod på djursjukhuset. Varje dag görs flera artroskopier.

Operationsavdelningen har
byggts ut eftersom operatio-
nerna tidigare ofta var en
flaskhals i verksamheten.
Bland annat har förbere-
delserummet gjorts större.
Här utför veterinär Anna
Selin och veterinärassistent
Maria Israelsson en gastro-
skopi på en yorkshireterrier.
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för att sjukdomsorsaken ska kunna fastställas.
– Vi har omkring två gastroskopier varje

vecka. Vi gör dem för att ställa diagnos men
det händer rätt ofta att vi hittar och får plocka
upp främmande föremål också, säger Martin
Rapp.

EN VOLPINO ITALIANO håller samtidigt på
att bli dåsig vid ett annat behandlingsbord.
Hunden har remitterats till Strömsholm från
Stockholm. Den har haft epileptiska anfall
och beteendeförändringar och misstankarna
har riktats mot vattenskalle. Nu ska hunden

sövas så att den sedan kan undersökas med
klinikens nya diagnostiska utrustning, mag-
netkameran.

Munskydd och operationsrockar åker av
och Martin Rapp och Lennart Sjöström fort-

sätter in på rehabavdelningen där schäfern
Nicki just ska hoppa i bassängen för att sim-
träna. På den här avdelningen är det inte lika
vanligt med hundar från Stockholm. Enligt
Lennart Sjöström tycker stockholmarna att
det är för långt att åka för rehabilitering. Från
Norrland kommer de dock gärna. Djurägare
kör ner till Strömsholm från Sundsvall eller
Östersund varje vecka i fyra eller fem veckor
för att hundarna ska få genomgå rehab-
behandling.

– Det är väldigt kul att jobba med rehab
eftersom det blir så positivt resultat, menar

Lennart Sjöström.
Medan den artroskoperade

labradoren kopplas vid väggen i
uppvakningsrummet har vår
numera sövda volpino italiano
lagts på magnetresonanskamerans
undersökningsbord. Dess huvud
vilar i en hjälmliknande del av en
stor maskin innesluten i en bur.

– Burens uppgift är att utestänga radiofre-
kvenser som annars kan störa undersökning-
en, säger Martin Rapp.

Hundens kropp utsätts för ett magnetfält
och undersökningen utförs i olika sekvenser.

8 nummer 1  •  2004 svensk veterinärtidning 

»Det är väldigt kul att jobba med rehab eftersom det blir
så positivt resultat.«

Undersökningen med dator-
tomografi går så fort att det
räcker med sedering av
patienten. Djuret skjuts
successivt in genom hålet i
CT-scannern. Annelie
Bjurstedt, avdelningsföre-
ståndare, och Harriet Ing-
holm, djursjukvårdsbiträde,
lägger en hund tillrätta i
apparaten.
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De slutgiltiga bilderna visas på en dataskärm
utanför buren.

– Man undersöker framför allt protonerna
i kroppen. Efter att ha lagt kroppen i mag-
netfältet skickar man in radiovågor. Protoner-
na tiltar då och det man gör är att man mäter
den energi som avges då protonerna återgår
till magnetfältet, beskriver Martin Rapp
pedagogiskt denna MR-teknik som också
belönades med nobelpriset i medicin i decem-
ber 2003.

Och efter bara några snabba tittar på
datorskärmen kan han konstatera att hunden
har vattenskalle.

– Det är nästan inget kvar av hjärnan, den
är helt uttryckt på sidorna. Jag förstår inte hur
hunden kan leva.

I RUMMET BREDVID STÅR djursjukhusets
andra nya stolthet, CT-scannern. Där skjuts
patienten undan för undan in i ett rör med
mycket stark röntgenstrålning som rör sig i
spiral runt djuret. Medan en undersökning
med magnetkamera tar mellan en halvtimme

och en och en halv timme, är CT-undersök-
ningen klar på bara någon minut. Och på den
tiden hinner maskinen registrera stora mäng-
der data som sedan
behandlas i dator.
Martin Rapp visar en
bild av en bäcken-
fraktur och kan
genom att använda
datorns mus vrida
och vända på bilden
så att den syns tre-
dimensionellt från
olika håll.

– Det här är roligt,
ja, jättekul! säger han
entusiastiskt och kan
inte slita blicken från
datorskärmen.

– Ja, det är så
snyggt så man nästan
börjar gråta, fyller
Lennart Sjöström i.

Från början hade

»Det är så
snyggt så man
nästan börjar
gråta.«

Bassängen utgör en mycket viktig avdelning på Strömsholms djursjukhus eftersom resultaten av
träning i vatten ofta är goda. År 2002 utfördes 4280 behandlingar på rehab-avdelningen.

Labbet tillhör de lokaler som har fått större ytor på
Strömsholms djursjukhus. Här arbetar omkring fem
biomedicinska analytiker, bland andra Linda Östman.
Nästan alla prover som tas på djursjukhuset analyse-
ras här.

➤
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de bara tänkt köpa in en
av apparaterna. Men när
de började undersöka
saken för att kunna välja

kom de fram till att de
faktiskt behövde båda
två. Med magnetkame-
ran undersöker de bland
annat hjärna, näshåla,
nervrötter och andra
mjukdelar samt leder.
CT eller datortomografi
används framför allt för
att undersöka skelett,
lungor och bukorgan.

– Nu går
det inte att
vara utan des-
sa apparater,
menar Mar-
tin Rapp.

Ändå är det
fortfarande
många som är
det. Kombina-
tionen av CT
och MR är väl-
digt ovanlig

och finns bara på ett fåtal djursjukhus i Euro-
pa. Tillsammans kostade apparaterna runt
åtta miljoner och en kalkyl har gjorts för
avbetalningen.

– Det måste betala sig eftersom vi bara får
in pengar genom avgifter. Vi vill helst ha

många patienter och har därför
lagt oss på en låg kostnad inter-
nationellt sett, säger Lennart
Sjöström.

De minuter djuret spenderar
i CT-apparaten kostar 2400
kronor medan en genomsnitt-
lig MR-undersökning går på
3700 kronor. På så sätt ska
investeringar i apparatur och
kompetens samt driftkostnader
betala sig. Sedan tillkommer
kostnader för narkos och övrig
vård. För att det ska bli rimligt
för djurägarna framhåller Len-
nart Sjöström att det är viktigt
att inte lägga någon av de nya
undersökningarna på toppen
av all annan undersökning.

Tanken är att MR- eller CT-undersökning i
stället ska ersätta till exempel lab-prover eller
ultraljudsundersökning. Vissa djurägare tyck-
er ändå att det blir för dyrt och säger nej,

medan många kunder är beredda
att betala mycket.

Det märks på verksamheten.
Förra året ökade antalet patienter
med 20 procent. Detta trots att
ambitionen, enligt Lennart Sjö-
ström, aldrig har varit att växa.
Huset byggdes 1982 och då trod-
de man att man tagit till ordent-
ligt. Men nu är verksamheten tre

gånger större. Förutom de större opera-
tionslokalerna har nu också det egna labora-
toriet byggts ut. Frågan är om det ska byggas
mer?

– EGENTLIGEN HOPPAS JAG att vi inte
behöver växa mer, säger Lennart Sjöström.

Men samtidigt menar han att sjukhusled-
ningen är ovanligt öppen för ny teknik. Och
lite senare erkänner han att ett nytt projekt
redan är igång. Huset ska utökas med ytterli-
gare ett rum för klinisk forskningsverksam-
het. Där ska en apparat som mäter djurs rörel-
ser installeras. Martin Rapp är inte heller
främmande för nya projekt.

– Det utvecklas så mycket nya saker nu.
Snart dyker det nog upp något mer vi vill
investera i, tillägger han.

Tur att slätten utanför sjukhuset är stor. ■

a) MR-bild från hunden med vatten-
skalle som nämns i texten. Bilden
föreställer hydrocephalus där nästan
hela hjärnvävnaden är undantryckt
av cerebrospinalvätska (mörkgrått).
Det som finns kvar av den normala
hjärnvävnaden ligger som en tunn
strimma (vitt) mot skallbenet.

b) Datortomografibild av hundlunga
med normalt utseende. Lungans fina
strukturer syns tydligt.

»Nu går det inte
att vara utan
dessa apparater.«

Martin Rapp. Lennart Sjöström.
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❘ ❙ ❚ vetenskap
STEFAN GUNNARSSON, leg veterinär, VMD, FOLKE CERENIUS, länsveterinär, TORSTEN JAKOBSSON, länsveterinär.*

Djurskyddet hos utegångsdjur
undersöktes under vårvintern 2002
i Västra Götalands län på initiativ av
Länsstyrelsen. Undersökningen
genomfördes som en enkätstudie,
där länets kommuner ombads att
inspektera gårdar med extensiv
köttdjurshållning. Djurhälsan var i
de flesta besättningar god, men
nästan 30 procent av besättningar-
na hade brister som resulterade i
skriftliga anmärkningar eller före-
lägganden. Skälen till påpekanden
var vanligen att djuren saknade
tillräcklig tillgång till foder och
vatten av god kvalitet, eller att de
saknade bra liggutrymmen.

I N LEDN I NG
Utegångsdjur definieras enligt Statens
Jordbruksverks djurskyddsföreskrifter
(7), som djur som går ute eller har möj-
lighet att gå ut på betesmark eller i rast-
hage halva dygnet eller mer under den
kalla årstiden, då betestillväxt inte sker.

Att hålla nötkreatur på extensivt bete
även under vintern kan vara en billig
driftsform för köttproduktion, eftersom
den kan ge en rationell skötsel och inte
kräver kostsamma investeringar i bygg-
nader (4). Betesdriften bidrar även till
att bevara den biologiska mångfald, som
ett öppet beteslandskap kan ge.

Djurhållningsformen kräver dock att
foder- och vattenförsörjning, ligghall
m m kan ordnas och hållas i ett för dju-
ren tillfredsställande skick (Figur 1).
Området där djuren hålls under den
regniga och kalla delen av året måste pla-
neras och skötas på ett sådant sätt att
djuren inte blir smutsiga eller på annat

sätt far illa. Olämpligt planerade djurut-
rymmen och betesfållor, som dessutom
inte hålls rena och torra, kan leda till en
försämrad djurhälsa och ett försämrat
djurskydd. Den extensiva driftsformen
kan även fresta lantbrukare att slarva
med tillsynen.

Länsstyrelsen i Västra Götaland
beslutade därför att med hjälp av länets
kommuner inventera förhållandena i
besättningar med extensiv köttsdjurs-
hållning i Västra Götalands län. Mål-
sättningen var att kartlägga i vilken mån
dessa besättningar uppfyllde djur-
skyddslagstiftningens krav för utegångs-
djur. 

MATERIAL OCH METODER
Undersökningen genomfördes som pro-
jektinriktad tillsyn där alla länets kom-
muner ombads att genomföra inspek-
tioner av besättningar med extensiv nöt-
kreatur- eller fårhållning under perio-
den januari till april 2002. Inspektörer-
na uppmanades att i samband med
besöken fylla i en enkät omfattande 55
frågor (3). Enkäten omfattade uppgifter
om djurslag, djurantal, driftsform och
annan bakgrundsinformation. Iaktta-
gelser gjorda av inspektören samt upp-
gifter från djurägare insamlades så att de
kunde jämföras direkt med gällande
djurskyddsregler (7, 8, 9).

Klinisk bedömning av djuren gjordes
för att uppskatta förekomsten av synliga
skador, smutsighet, klövskador och dju-
rens hull. Dessa parametrar bedömdes
enligt en fyrgradig skala: Inga djur,
Enstaka djur, >50 procent av djuren
eller att det inte gick att bedöma.

Kalvningsrutiner registrerades, lik-
som på vilket sätt djuren erbjöds foder
och vatten. Ligghallens och beteshagar-
nas utformning och kondition registre-
rades med avseende på hur väl utrym-
mena uppfyllde djurskyddslagstiftning-

ens allmänna regler och funktionskrav.
Slutligen rapporterades hur eventuella
brister i djurhållningen handlades av
djurskyddsinspektören, dvs om brister-
na resulterade i muntliga råd, skriftliga
råd eller förelägganden.

Eftersom insamlade data inte var nor-
malfördelade, redovisas resultaten som
medianvärde med maximalt och mini-
malt värde. I diagrammen redovisas
resultaten i procent av totalantalet om
inget annat anges. 

RESU LTAT
Djurbesättningarna
Av länets 49 kommuner returnerade 32
(65 %) ifyllda enkätundersökningar, en
enkät per besättning. Totalt genomför-
des 255 redovisade inspektioner per
under perioden 1 januari till 31 mars
2002. Det innebär att i varje kommun,
av dem som redovisade tillsynsbesök,
genomfördes 6,5 besök (median: min 1,
max 28).

Av de inspekterade besättningarna
hade 75 procent enbart nötkreatur, 19 ➤

Djurskydd hos 
västsvenska utegångsdjur

Figur 1. Utegångsdrift kräver att foder-
och vattenförsörjning, ligghall m m kan
ordnas och hållas i ett för djuren till-
fredsställande skick.
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procent hade enbart får och 5 procent
hade både nötkreatur och får. Nötkrea-
tursbesättningarna hade i genomsnitt
13 djur (min 2, max 274). I genomsnitt
hade fårbesättningarna 26 vuxna djur
(min 4, max 549). De vanligaste nöt-
kreatursraserna var Highland Cattle och
köttrasdjur (framför allt Hereford,
Limousin och Charolais) och den vanli-
gaste fårrasen var pälsfår. I hälften av

enkäterna saknades specificerade upp-
gifter om ras.

35 procent av besättningarna hade
ekologisk djurhållning (ej KRAV) och 5
procent var anslutna till KRAV. I 43
procent av besättningarna bedrevs kon-
ventionellt lantbruk och för 17 procent
av besättningarna saknades uppgifter
om driftsformen.

I denna artikel presenteras resultaten
från besättningarna med nötkreatur, vil-
ket var totalt 204 besättningar.

Djurhälsa
I fyra procent av besättningarna fanns
enstaka skadade djur och en besättning
uppvisade mer än hälften av djuren syn-
liga skador (Figur 2). I 20 procent av

besättningarna var enstaka djur smutsi-
ga och i fem procent var mer än hälften
av djuren smutsiga (Figur 2).

Enstaka djur med klövskador fanns i
tre procent av besättningarna, men det
fanns ingen besättning där majoriteten
av djuren hade klövskador. I 35 procent
av besättningarna gick det inte att bedö-
ma klövhälsan (Figur 2). Elva procent av
besättningarna hade enstaka djur som

var under normalt hull och i fem besätt-
ningar (2 %) var majoriteten av djuren
under normalhull (Figur 2).

I 37 procent av besättningarna upp-
gav djurägaren att det fanns rutiner för
avmaskning av djuren, medan 58 pro-
cent inte avmaskade djuren. Avhorning
utfördes enligt uppgift i 24 procent av
besättningarna, medan 71 procent inte
avhornade. Gruppindelning av djuren
gjordes i 29 procent av besättningarna
medan 53 procent av besättningarna
inte brukade gruppindela djuren. 

Kalvningsförhållanden
Det vanligaste var att kalvning eller lam-
ning skedde under våren (60 %). Ett
observandum är att många besättningar

med vårkalvning angav att kalvningen
inte skedde i enkätalternativets ruta för
mars-april, utan senare i maj eller till
och med i juni. Därnäst var åretrunt-
kalvning vanligast, (13 %) samt tidig
kalvning (januari till februari), vilket
åtta procent tillämpade. Uppgifter sak-
nades från 19 procent av besättning-
arna.

33 procent av djurägarna höll dräktiga
djur inomhus i samband med förloss-
ning och 50 procent uppgav att de inte
gjorde det. I 39 procent av besättningar-
na fanns kalvningsbox till djuren,
medan 32 procent saknade boxar. I 29
procent av enkäterna återfanns inte
någon uppgift om kalvningsbox. I 24
procent av besättningarna uppgav man
att det fanns kalvgömmor, medan 50
procent uppgav att sådana saknades.

Foder och vatten
De vanligaste anordningarna för att ge
djuren grovfoder var flyttbara foder-
häckar, vilket användes i 47 procent av
besättningarna. I 31 procent av besätt-
ningarna utfodrades djuren via fasta
foderplatser ute och i 27 procent via
foderbord inne. Av de 46 besättningar
som utfodrade på marken (22 % av
totalantalet), utfodrade 19 även på
annat sätt (41 %). De övriga 27 besätt-
ningarna utfodrade endast på marken,
vilket innebär att i 13 procent av total-
antalet besättningar utfodrades djuren
enbart direkt på marken (Figur 3).

➤

Figur 2. Bedömning av djurhälsa i de 204 besökta besättningarna med utegångsdjur i
Västra Götalands län, januari-mars 2002.
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Det vanligaste sättet att ge djuren vat-
ten var med hjälp av badkar eller lik-
nande, vilket skedde i 46 procent av
besättningarna. Vattenkoppar förekom i
46 procent av besättningarna. Av de 74
besättningar som lät djuren dricka i vat-
tendrag (35 %), gav 39 även vatten på
annat sätt. Det innebar att i 35 besätt-
ningar, eller 17 procent av totalantalet,
erbjöds djuren vatten enbart från vat-
tendrag.

I nio procent av besättningarna (18
stycken) bedömde inspektören att dju-
ren inte kunde erbjudas vatten av accep-

tabel kvalitet (Figur 4). I
samtliga dessa besättning-
ar var djuren enbart hän-
visade till att dricka från
vattendrag. I 41 procent
av besättningarna sakna-
des det möjligheter att
erbjuda djuren frostskyd-
dat vatten (Figur 4).

Foderkvaliteten bedöm-
des vara acceptabel i 42
procent av besättningarna
och i två procent av
besättningarna bedömdes

djuren ha undermåligt foder. Dock sak-
nades uppgifter om foderkvalitet från
54 procent av totalantalet. Majoriteten
av besättningar (88 %) gav djuren fri
tillgång till grovfoder och i 44 procent
av besättningarna tilläggsutfodrades
djuren med kraftfoder (Figur 4).

Liggutrymmen
I totalt 18 procent av besättningarna
hade djuren inte tillgång till en torr och
ren liggplats, framför allt beroende på
att dessa besättningar saknade ligghalls-
utrymme till alla djuren (Figur 5 och 6).

I sju procent av besättningarna upp-

gavs att djuren inte använde utrymmet i
ligghallen (Figur 5). I samtliga 15
besättningar där djuren inte använde
ligghallen, noterades även att inte alla
djur hade tillgång till ligghallen, att
ligghallen var blöt och smutsig, att den
var för liten, eller att det fanns andra
brister i ligghallens utformning och pla-
cering.

Den övervägande delen av besätt-
ningar (79 %) hade inte förprövat bygg-
naderna hos Länsstyrelsen enligt djur-
skyddsförordningens 5 §, medan tio
procent hade genomfört förprövning.
Tre besättningar (1,4 %) uppgav att de
hade dispens från SJV vad gäller kravet
på ligghall (Figur 5). Värt att notera är
att alla som uppgav att de hade dispens
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Figur 3. I 13 procent av totalantalet
besättningar utfodrades djuren enbart
direkt på marken.

Figur 4.
Vattnets och
fodrets
kvalitet i de
204 besökta
besättning-
arna med
utegångs-
djur i Västra
Götalands
län, januari-
mars 2002.

Figur 5.
Ligghallstill-
gång och dis-
penser i de 204
besökta besätt-
ningarna med
utegångsdjur i
Västra Göta-
lands län,
januari-mars
2002.
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från SJV, dock faktiskt hade ligghall eller
liknande till sina djur. Ingen av de 33
besättningarna som saknade ligghall
hade dispens från SJV. 

Ligghallens väggar var vanligen kon-
struerade av träpanel (67 %). Andra
material som användes var t ex plåt
(25 %) eller betong/tegel (16 %).
Ligghallens tak var vanligen av plåt
(64 %), tegel (13 %) eller andra materi-
al som t ex eternit (16 %). Underlaget i

ligghallen bestod i 54 procent av besätt-
ningarna av en hårdgjord yta medan 45
procent hade underlag av jord eller grus.
I nio procent av besättningarna förekom
berggrund eller trä eller andra material.

I 81 procent av besättningarna hade
ligghallen tre väggar samt ett tak, medan
tio procent hade ligghall eller liknande
som inte uppfyllde inte detta kriterium.
Djuren befanns vara utsatta för skade-
risk på grund av en olämplig utform-

ning av ligghallen i åtta procent av
besättningarna.

Ligghallen hade belysning i 59
procent av besättningarna. In-
gången till ligghallen var tillfreds-
ställande utformad i 61 procent
av besättningarna medan inspek-
tören bedömde den som otill-
fredsställande i 13 procent och för
26 procent av besättningarna sak-
nades bedömning.

88 procent av besättningarna
hade uppvärmningsbar sjukbox,
vilket saknades i åtta procent av
besättningar. I 82 procent av
besättningarna fanns det belys-
ning i sjukboxen.

Mark och stängsel
När det gäller markförhållanden vid
utfodrings- och vattningsplats, samt
runt ligghallen, kan följande noteras: i
26 procent av besättningarna var områ-
det runt utfodringsplatsen måttligt upp-
trampat och i tolv procent var området
kraftigt upptrampat. I 25 procent av
besättningarna var området kring vatt-
ningsplatsen måttligt upptrampat och i

åtta procent var området kraftigt
upptrampat. I 35 procent av
besättningarna var områdena runt
ligghallen måttligt upptrampade
och i 18 procent var områdena
kraftigt upptrampade (Figur 7).

I 55 procent av besättningarna
användes enbart elstängsel, i 27
procent användes enbart taggtråd
och i 15 procent användes både
taggtråd- och elstängsel. För 28
procent av besättningarna uppgavs
att djuren stängslades in på annat
sätt. I 7 procent av besättningarna
bedömdes stängselkvaliteten vara
oacceptabel.

I 68 procent av besättningarna
bedömdes beteshagarna ha lämplig
beskaffenhet på marken, medan
21 procent bedömdes ha olämplig
beskaffenhet och elva procent sak-
nade uppgift om markbeskaffen-
het. Det uppgavs att betesmarker
och liknande var fria från lösa före-
mål i 43 procent av de undersökta

14 nummer 1  •  2004 svensk veterinärtidning 

➤

Figur 6. I 18 procent av besättningarna hade djuren inte tillgång till en torr och ren liggplats,
framför allt beroende på att besättningarna saknade ligghallsutrymme till alla djuren.

Figur 7. Markförhållande runt utfodringsplats, vattningsställe och ligghall i de 204 besökta
besättningarna med utegångsdjur i Västra Götalands län, januari-mars 2002.
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besättningarna. I nio procent fann man
lösa föremål och från 48 procent av
besättningarna saknades uppgiften.

Tillsyn
I 135 besättningar eller 66 procent upp-
gav djurägaren att tillsyn av djuren sked-
de två gånger per dag, i 62 besättningar
(30 %) gjordes tillsynen en gång per
dag. I fem besättningar (2 %) skedde
tillsynen varannan dag. Uppgift om till-
syn saknades för två besättningar eller en
procent. 

Under kalvningsperioden ut-
fördes enligt uppgift tillsynen en
gång per dag i fem besättningar
(2 %), två gånger om dagen i 35
besättningar (17 %) och mer än
två gånger per dag i 114 besätt-
ningar (56 %). Uppgift om tillsyn
vid kalvning saknades från 50
besättningar (24 %).

Åtgärder vid inspektion
Inspektionerna resulterade i 38
procent i att djurhållningen
befanns vara utan anmärkningar.
Vid inspektionerna fann man i 40
procent av totalantalet besättning-
ar brister av olika grad. I fyra pro-
cent av besättningarna resulterade
detta i skriftliga förelägganden. I
30 procent av besättningarna fick
djurhållaren skriftliga anmärkningar
och råd och 31 procent fick muntliga
råd. Uppgift om vilken åtgärd inspek-
tionen resulterade i saknades från 22
procent av besättningarna. Det är värt
att observera att inspektören ibland
uppgivit fler än ett svarsalternativ för
åtgärder (Figur 8).

Medianstorleken på dessa besättning-
ar var 16 djur (3 min, 274 max). Skälen
till förelägganden var att djuren saknade
tillgång till foder och vatten av tillräck-
lig och god kvalitet, eller att det sakna-
des acceptabelt liggutrymme dvs djuren
hade ingen, för liten eller en på annat
sätt bristfällig ligghall.

DISKUSSION
Inventeringen
Enkätstudier av detta slag bidrar till att

ge en stor mängd aktuell information
inom de områden som enkätfrågorna
omfattar. I detta fall anser vi att studiens
204 enkäter från köttdjursbesättningar,
från lika många besättningsbesök, ger
ett godtagbart underlag för att kunna
bedöma hur man höll utegångsdjur i
Västra Götalands län under perioden
januari till mars 2002. När det gäller
orsakerna till bortfall, har de kommuner
som inte deltagit i projektet angivit att
de saknat resurser att genomföra inspek-

tioner eller haft inspektörer som varit
sjukskrivna under projektperioden. 

Utegångsdjur har stora möjligheter
att hålla sig friska och ha ett gott djur-
skydd, men förutsättningarna för detta
är att alla djur ges tillräcklig mängd av
vatten och foder av god kvalitet. Det är
också viktigt att djuren bereds möjlighet
till skydd mot väder och vind. En
ligghall eller liknande med en ren och
torr ströbädd är en förutsättning för att
djuren ska kunna hålla sig rena och
torra. Djur som tvingas ligga i blöt göd-
sel blir smutsiga och kalla, vilket för-
sämrar både deras motståndskraft mot
sjukdomar och deras välbefinnande.

Djurhälsan
Djurhälsan var i de flesta av de inspek-
terade besättningarna god. Dock var det

inte ovanligt att det fanns smutsiga djur
i besättningarna och i fyra procent av
besättningarna var oacceptabelt många
djur (> 50 %) smutsiga. I tio av de elva
besättningarna där mer än 50 procent av
djuren var smutsiga saknades ligghall,
ligghallen var dåligt utformad eller strö-
bädden var smutsig och blöt. Den van-
ligaste orsaken till att djur var smutsiga,
var alltså att djuren inte hade möjlighet
att finna en ren och torr liggplats. En för
trång eller smutsig ligghall tvingar dju-

ren, framför allt de av låg rang, att
antingen lägga sig på gödselbemängda
delar av ströbädden eller utanför ligghal-
len. En bra och välfungerande ligghall är
således viktig för att kunna hålla djuren
rena.

Behovet av ligghall
Det har ofta diskuterats om utegångs-
djur behöver ha en ligghall. Ett argu-
ment mot ligghall är bland annat att
utegångsdjur av så kallade härdiga raser,
inte skulle använda ligghall även om de
hade tillgång till det. Att det helt enkelt
är onödigt med ligghall. I denna enkät-
studie saknade 16 procent av besätt-
ningarna ligghallsutrymme till alla dju-
ren, och i 18 procent av besättningarna

Figur 8. Fördelning av alter-
nativ för handläggning av
eventuella brister i de 204
besökta besättningarna med
utegångsdjur i Västra Göta-
lands län, januari-mars 2002.
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hade djuren inte tillgång till en torr och
ren liggplats. I studien kan man notera
att alla raser av nötkreatur, inklusive
Highland Cattle, använde ligghallsut-
rymmena om det fanns tillgång till en
ligghall, och om ströbädden i denna var
torr och ren (Figur 9). Användandegra-
den var så hög att det inte fanns någon
besättning med en god, ren och tillräck-
ligt stor ligghall där djuren inte använde
denna.

En slutsats från denna studie är alltså
att utegångsdjur väljer att använda en
ligghall om det finns en och om denna
ligghall är tillräckligt stor och välhållen.
Sätter vi ett likhetstecken mellan den
fungerande ligghallen och en ren och
torr liggplats, samt mellan användande
och behov visar alltså studien också att
utegångsdjur har ett behov av en ren och
torr liggplats.

Få har förprövat
Endast tio procent av besättningarna
hade fått sina byggnader förprövade av
Länsstyrelsen, vilket är oacceptabelt.
Genom förprövningen får djurägaren
hjälp och kontroll av om djurutrymme-
na är acceptabla från djurskydds- och
djurhälsosynpunkt. Förprövningen är
ett av djurskyddslagstiftningens vikti-
gaste instrument för att tillförsäkra att
djur inte inhyses på olämpligt sätt. 

Att så få besättningar förprövats kan
även vara ett skäl till att en tredjedel av
besättningarna saknar kalvningsbox,
och att hälften av besättningarna saknar
kalvgömmor. Förprövning kunde even-
tuellt ha förebyggt att man håller djuren
på marker som bedömdes som olämpli-
ga, vilket 20 procent av besättningarna
gjorde.

Foder och vatten
Endast ett fåtal besättningar bedömdes
inte kunna ge djuren bra foder. Dock
saknades uppgift om foderkvalitet från
nästan hälften av inspektionerna, vilket
kan tyda på att inspektören inte kunnat
göra en bedömning av foderkvaliteten
bara genom att titta på fodret.

Av de 35 besättningar (17 %) där dju-
ren enbart kunde få vatten från vatten-

drag, bedömdes detta vattendrag inte
kunna ge vatten av god kvalitet i 18 fall,
vilket är hälften av besättningarna. I alla
besättningar där djuren bedömdes få
oacceptabelt vatten, hade djuren vatten-
drag som enda vattenkälla. Detta kan
inte anses vara acceptabelt för djur som
går ute året runt. Öppet vatten kan ha
en mycket varierande kvalitet och det är
i de flesta fall inte
isfritt under en kall
vinter. 40 procent av
besättningarna, även
de med andra vatt-
ningsmetoder, hade
inte något frostskyd-
dat vattenställe åt dju-
ren, vilket inte heller
kan anses vara accep-
tabelt, såvida inte dju-
ren tillförs tillräcklig
mängd vatten minst
två gånger dagligen.

Stängsling och
markförhållanden
Underhåll av stängsel
och markområden
med högt slitage är
viktigt för att upprätt-
hålla ett gott djur-
skydd. Områden runt
utfodringsplats, vatt-
ningsplats och passage
in och ut från ligghall,
utsätts för kraftigt sli-
tage inte minst under vinterhalvåret.
Därför är det viktigt att dessa planeras
och underhålls så att djuren inte skadar
sig. Mellan en tredjedel och hälften av
besättningarna bedömdes ha måttligt
eller kraftigt upptrampad mark på dessa
ställen. Det visar att det är viktigt att
antingen förse dessa områden med en
gjuten platta, grusa upp eller på annat
sätt åstadkomma en god dränering av
ytan. Djurägare kan ibland tro att pro-
blemen med upptrampad mark försvin-
ner om marken fryser till, men en fru-
sen, kraftigt upptrampad mark kan leda
till att djuren får traumatiska klövskador
på grund av att de snubblar eller halkar.

Sju procent av besättningarna hade

undermålig kvalitet på sina stängsel, vil-
ket gör att det fanns risk att djuren skul-
le skada sig. Ingen särskild stängseltyp
var överrepresenterad i gruppen med
anmärkningar, fördelningen var propor-
tionerlig. En annan skaderisk är före-
komsten av lösa föremål på beten. I mer
än hälften av fallen saknades bedömning
av detta, vilket vi inte har någon bra för-

klaring till. I nio procent av besättning-
arna fann man dock lösa föremål som
kunde utgöra skaderisker för djuren, vil-
ket inte är acceptabelt.

Åtgärder vid inspektion
Drygt hälften av alla inspekterade
besättningar bedömdes ha brister i djur-
hållningen och nästan 40 procent av
besättningarna hade brister som resulte-
rade i skriftliga anmärkningar eller före-
lägganden. Skälen till eventuella påpe-
kanden var att djuren saknade tillräcklig
tillgång till foder och vatten av god kva-
litet, eller att de saknade bra liggutrym-
me. Av de 32 besättningar som inte hade
ligghallsutrymme till alla djur, fick 21

➤
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skriftliga anmärkningar eller föreläggan-
den, sju fick muntliga råd och två
bedömdes inte ha några anmärkningar
(sic). Vidare noterades att av de besätt-
ningar som inte kunde ge djuren foder
och/eller vatten av acceptabel kvalitet,
ansågs trots det sex av dessa 27 besätt-
ningar vara utan anmärkningar. De 14
djurägare som hade mer än 50 procent

av djuren smutsiga, under normalhull
eller med synliga skador, fick anmärk-
ningar: sju fick muntliga råd, fem fick
skriftlig anmärkning och för tre besätt-
ningar saknas uppgifter. Dock fick ingen
av dessa något föreläggande.

Jämförelser 
med andra undersökningar
Vi noterade att fynden från Västra Göta-

land överensstämmer relativt väl med
liknande inventeringar från Värmlands
och Sörmlands län under 2001 och
2002 (1, 2, 6). Bland annat fann man i
dessa studier att 15 procent besättning-
arna i Värmland och 25 procent i Sörm-
land hade djur som var vid dåligt hull. I
Västra Götaland var frekvensen 13 pro-
cent. Förekomsten av besättning med
måttligt eller kraftigt nedsmutsade djur
var 31 procent i Värmland och 34 pro-
cent i Sörmland, vilket kan jämföras
med 26 procent i Västra Götaland. Stu-
dierna visade vidare att andelen besätt-
ningar som saknade acceptabla liggut-
rymmen var 15 procent i Värmland, 27
procent i Sörmland och 18 procent i
Västra Götaland. 

Även inventeringar i Storbritannien
ger vid handen att förhållandena i
besättningar med utegångsdjur kan leda
till djurskyddsproblem. Det är oftast i
denna typ av besättning som djur-
skyddsinspektörer finner att lantbrukare
bryter mot den engelska djurskydds-
lagstiftningen påpekas det i en studie
utförd av brittiska jordbruksministeriet,
DEFRA. Man fann att 33 procent av de
inspekterade besättningarna hade brister
i förhållande till regelverket, vilket kan
jämföras med 20 procent i fjäderfä-
besättningar (5).

Slutsatser
Djurhälsan var i de flesta besättningar
god, dock var det inte ovanligt att det
fanns smutsiga djur i besättningarna. I
fem procent av besättningarna var
många djur smutsiga, dvs mer än 50
procent av djuren var smutsiga. I nästan
alla dessa besättningar saknades ligghall,
ströbädden var smutsig eller dåligt
utformad. I 14 procent av besättningar-
na saknades ligghallsutrymme till alla
djuren och i 16 procent av besättningar-
na hade djuren inte tillgång till en torr
och ren liggplats. Ingen av besättningar-
na utan ligghall hade dispens från SJV
för att hålla djuren på detta sätt.

I alla besättningar där djuren hade
tillgång till en tillräckligt stor och bra
ligghall, och om ströbädden i denna var
torr och ren, använde djuren ligghallsut-

rymmena. En tredjedel av besättningar-
na saknade kalvningsbox och två tredje-
delar av besättningarna saknade kalv-
gömmor. 80 procent av besättningarna
hade inte förprövat byggnaderna vid
Länsstyrelsen. I 20 procent av besätt-
ningarna kunde djuren enbart få vatten
genom uppsöka vattendrag och i drygt
40 procent av de besättningarna bedöm-
des att vattendraget inte kunde ge vatten
av god kvalitet.

Drygt hälften av alla inspekterade
besättningar bedömdes ha brister i djur-
hållningen och nästan 30 procent av
besättningarna hade brister som resulte-
rade i skriftliga anmärkningar eller före-
lägganden. Skälen till föreläggande var
att djuren saknade ligghall eller inte fick
tillräckligt med bra foder och vatten.

SUMMARY
Animal welfare in free range cattle
in the western of Sweden
Keeping cattle in open pasture all the
year round may be an inexpensive way
of beef production, which also promotes
the biodiversity of rural areas. Such an
extensive system may however tempt the
farmers to neglect necessary supervision
of the animals.

Concern for poor animal welfare in
free range systems made the Veterinary
administration in the County of Västra
Götaland to initiate a questionnaire
investigation. The local animal welfare
inspectors were asked to inspect farms
with animals on pasture the year round
and to fill in a questionnaire at the farm
visits. The questionnaire was designed
to score how well the farmers were com-
plying with the Swedish animal welfare
legislation, as well as to get information
about the further handling by the aut-
horities.

In total 255 questionnaires were
returned from 32 out of the 49 local
administrations in the County. 75 per-
cent of the farms had cattle, 19 % had
sheep and 5 % had both cattle and
sheep. The median size of cattle stock
was 13 animals (minimum 2, maximum
274). This paper focuses on the animal
welfare of free range cattle. There were

Figur 9. I studien kan man notera att
alla raser av nötkreatur, inklusive 
Highland Cattle, använde ligghallsut-
rymmena om det fanns tillgång till en
ligghall, och om ströbädden var torr och
ren.

➤
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204 questionnaires covering the condi-
tions for cattle.

Animal health was in general good. In
11 % of the farms occasional animals
were scored as too lean and in 2 % of the
farms more than half of the animals in
the herd were scored as too lean. In 5 %
of the farms more than half of the ani-
mals in the herd were scored as dirty,
and in these farms the animals had no
access to an indoor lying area, the lying
area was too small or the bedding was
wet and dirty. I all farms where the indo-
or area was sufficiently large and had a
dry, clean bedding the animals were
using the area for resting. 

Most farms were feeding animals
using feed-racks or feed troughs, 13 %
fed the animals on the ground outside
with no other facilities. The animals had
access to water in water troughs or bat-
htubs in most farms. In 17 % of the
farms the animals could only find water
at streams or a pond, and in 41 % of
these farms the animals could not get
water of acceptable quality.

One third of the farms did not have a
separate pen for calving, and 50 % of the
farms were lacking escape areas for the
calves, which are compulsory according
to the Swedish animal welfare legisla-
tion. 

In 79 % no pre-examination of the
farm building plans had been carried

out commissioned by the regional aut-
horities, although this is compulsory
according to the Swedish animal welfa-
re legislation. The animal welfare
inspectors reported that 38 % of all
farms were found to be in full compli-
ance to the legislation. In 40 % some
kind of action were taken: 31 % got oral
remarks, 30 % got written remarks and
4 % got injunctions to improve the
housing and to give the animals suffici-
ently access to feed and water. 

The results of this inventory study
agree with previous reports from other
Counties in Sweden.

TACK
Författarna vill framföra ett stort tack till
djurskyddsinspektörerna Hans Borgvall,
Göteborgs kommun, Göte Gustafsson,
Falköpings kommun och Dan Ullgren,
Götene kommun, för hjälp med utform-
ningen av enkäten. Vidare vill författarna
tacka de djurskyddsinspektörer som
genomfört besättningsbesöken inom
ramen för projektet.
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Peter Ekström ny 
ledamot i CVMP
❘ ❙ ❚ Peter Ekström, veterinär vid Läkeme-
delsverket, har från årsskiftet utsetts till
ny ledamot i CVMP, den europeiska Läke-
medelsmyndigheten EMEA:s rådgivande
kommitté för veterinärmedicinska frågor.
Peter Ekström är veterinär med anestesio-
logi som specialitet och är verksam som
klinisk utredare inom veterinärmedicin 

på Läkemedelsverket.
Sverige har två ledamöter i CVMP.

Sedan 1999 har Eva Johnsson, veterinär
och prekliniker vid Läkemedelsverket, varit
ledamot i kommittén. Peter Ekström
ersätter Jan Luthman som på egen begä-
ran lämnar CVMP.

CVMP:s bedömningar ligger till grund
för de beslut som EU:s kommission fattar
om vilka läkemedel som skall godkännas i
den centrala proceduren.

CVMP gör också kontinuerligt en
värdering av läkemedel som tidigare
godkänts via den centrala proceduren
samt säkerhetsfrågor runt äldre, natio-
nellt godkända läkemedel, samt tar fram
riktlinjer för bedömning av läkemedels
effekt och säkerhet. En annan viktig
funktion är att göra vetenskapliga
bedömningar för fastställande av maxi-
malt tillåtna resthalter av läkmedelssub-
stanser i livsmedel. ■

❘ ❙❚ noterat
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Vilken är din diagnos? – EKG

En hund med Addisons sjukdom är fortfarande
trött, trots längre behandling. Fallet är insänt
och tolkat av veterinär RoseMarie Mähler, Falu
Djursjukhus, Samuelsdalsvägen 2B, 791 61
Falun. Svaret är skrivet av Anna Tidholm.

Finsk lapphund, hane, 3 år
Anamnes: Hunden har behandlats för Addisons
sjukdom med fludrokortison (Florinef ) sedan två
månader och tycks nu vara väl reglerad att döma av
serumkoncentrationerna av Na och K vid detta
besök. Hunden är dock fortfarande trött, muskelfat-
tig och lättstressad enligt ägaren.

Status: Inga onormala fynd vid klinisk undersök-
ning.

Ekokardiografi: Normala hjärtrum, väggar, hål-
rum och klaffar.

Blodprov: Na 144 mmol/l, K 4,4 mmol/l, kvot
32,7, TT4 inom normalgränsen.

EKG: Se Figur 1.

svar se sidan 34
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Figur 1. EKG, avledning II, 1 cm = 1 mV, pappershastighet 50 mm/s.

AA-möte
för läkare, tandläkare och veterinärer

Första tisdagen i månaden
3 februari, 2 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni 2004

Klockan 18.30–19.30

Plats: Läkarsällskapet,
Klara Ö Kyrkogata 10, Stockholm. Lokal: ”Grottan” 3 tr

Anonyma Alkoholister
IDAA

R R
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❘ ❙ ❚ vetenskap
DAN CHRISTENSSON, VMD, EDOARDO POZIO, forskningsledare.*

Ny trikinart i Sverige
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Trikinarten Trichinella pseudospiralis
har för första gången påvisats hos
lodjur och vildsvin i Sverige. Detta
är också första gången en icke
kapselbildande trikinart påvisas i
landet. Fynden föranleder rekom-
mendationer om ändrade laborato-
rierutiner vid trikinundersökning 
av vilt.

TRICH I N ELLA PSEU DOSPI RALIS
T pseudospiralis beskrevs första gången
av Garkavi (2). Denna trikinart skiljer
sig från övriga i Sverige påvisade trikin-
arter främst genom att den inte bildar
kapsel och att den förutom däggdjur
också kan infektera fåglar (9). 

T pseudospiralis har en kosmopolitisk
utbredning.  Närmast är parasitarten
rapporterad från Finland där den påvi-
sats hos räv och mårdhund (3, 6). Hos
vildsvin har den rapporterats från
Frankrike (12) och hos olika ugglearter
från Italien (9). Fall av infektion hos
människa är kända från Thailand, Ryss-
land, Frankrike (8) och Australien (1),
där dödsfall också har inträffat. 

Fram till de nu aktuella fallen påträf-
fades, har vi i Sverige inte sett T pseu-
dospiralis. De i landet tidigare påvisade
arterna T spiralis, T nativa och T britovi
(7) stimulerar till en begynnande kap-
selbildning runt larven inom ca tre veck-
or efter infektion.

Tre vildsvin sköts under vårvintern
2003 i östra Södermanland (59° N, 17°
30’ E). Trikiner påvisades vid undersök-
ning i samband med försäljning. Likaså
påvisades trikiner hos ett lodjur skjutet i
Jämtland (63° 15’ N, 14° 30’ E) under
februari 1998. Från lodjuret konstatera-
des trikininfektion med digestionsme-
toden och en isolering av trikinstammen
gjordes till mus.

Det nya trikinfyndet hos vildsvin

ansågs intressant att artbe-
stämma då någon motsva-
rande identifiering aldrig
gjorts. I samband med detta
blev det också aktuellt att
verifiera trikinarten i lo-
djursisolatet, som visat sig
sakna kapsel.

MATERIAL 
OCH METODER
Vid Avdelningen för Parasi-
tologi, SVA, utförs trikin-
undersökningar regelmäs-
sigt med digestionsteknik
enligt Livsmedelsverkets
författning, samt med den
av Nöckler och medarbeta-
re (5) föreslagna modifika-
tionen att mängden under-
sökt kött från vildsvin utö-
kas till 5 g och från övrigt
vilt till mellan 10 och 50 g. 

Huruvida parasitlarven
är inkapslad eller inte fram-
går inte när undersökningen görs med
digestionsmetoden. En kompletterande
undersökning med kompressionsmetod
måste då utföras. 

Identifieringen av trikinarterna (11) i
denna publikation har utförts av Edoar-
do Pozio.

RESU LTAT
Samtliga de tre infekterade vildsvinen
från 2003 (Figur 1) och lodjuret från
1998 visade sig vara bärare av trikinar-
ten T pseudospiralis. Detta är första
gången en trikinart utan kapsel påträf-
fats i Sverige.

DISKUSSION
Vad som är källan till infektionen hos
vildsvinen är okänt, men enligt uppgift
från jägare där vildsvinen sköts har
enstaka, strövande lodjur setts tidigare
år. Om trikinarten nyligen förts in från
Östeuropa eller funnits i Sverige en

längre tid går inte att bedöma.
Larver av olika trikinarter är morfolo-

giskt i stort sett lika. Förutom biologis-
ka och morfologiska karaktärer används
också olika molekylärbiologiska meto-
der för att skilja arterna åt (4). Biologis-
ka karaktäristiska för T pseudospiralis
och övriga beskrivna arter har samman-
ställts i Tabell 1.

Att primärt påvisa icke inkapslade tri-
kinlarver med kompressionsmetod är
mycket svårare än att påvisa inkapslade
larver, då kapseln är stor och omger lar-
ven med en ljus zon (Figur 2). Ligger en
icke inkapslad larv utsträckt är den snar-
lik en muskeltråd och än svårare att upp-
märksamma. Detta kan vara bidragande
orsaker till att T pseudospiralis tidigare
inte påvisats i Sverige.

Någon morfologisk skillnad hos tri-
kinlarven mellan arter som kapslar in sig
finns inte. Kapselns utseende kan dessu-
tom variera med värddjuret, t ex är kap-

Figur 1. Trichinella pseudospiralis från en vildsvinsgalt
skjuten i Sverige 2003. 40 gångers förstoring.
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seln ofta rundare hos vilda rovdjur oav-
sett trikinart (Figur 3). 

Vid en provningsjämförelse, utförd
från Avdelningen för Parasitologi, Sek-
tion för Diagnostik, SVA, våren 2003
(utskick av identiska prover med känt
parasitinnehåll till olika laboratorier) av

kompressionsmetoden i Sverige och
några andra länder var det endast fyra av
26 deltagande laboratorier som påvisade
larver av T pseudospiralis i ett vilds-
vinskött med ca fyra larver/g muskula-
tur. Med den nya kännedomen om före-
komst av en icke inkapslande trikinart i

Sverige rekommenderas
att kött för försäljning
från vildsvin, som i här
beskrivna fall, under-
söks med en diges-
tionsmetod. Det är
också troligt att kom-
pressionsmetoden inte
kommer att vara en för
trikinundersökningar
godkänd metod i det
kommande direktivet
från EU.

SUMMARY
New Trichinella speci-
es in Sweden
Trichinella pseudospiralis
has been identified from
a lynx (Lynx lynx) shot
in 1998 at 63° 15’ N,
14° 30’ E, and from
three wild boars (Sus
scrofa) shot in 2003 at
59° N, 17° 30’ E. These

are the first records of this Trichinella
species from Sweden. 

In a proficiency test of the compres-
sion technique conducted by our lab
with material from one of the wild boars
infected with approximately four
T pseudospiralis-larvae per gram, 4 out of
26 participating laboratories succeeded
to find some larvae.  Because of the
apparent limitation of the compression
technique to detect T pseudospiralis, this
method should be questioned. 
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Tabell 1. Trikinarter (efter Murrel och medarbetare (4) och Oivanen och medarbetare (6)). T6, T8, T9 = ej
helt beskrivna arter/underarter, na = ej tillämpligt, nd = ej undersökt, D = däggdjur, F = fågel, R = reptil.

Trikinart Utbredning Utbredning Kapsel Infektivitet Frysresistens Djur- Påvisad i
geografisk zon januari- bildas hos svin vid – 30°C slag Sverige

isoterm* larver/g

T spiralis Kosmopolit na ja 171,5 0 D ja
T nativa Arktis, Holarktisk -5°C, sydlig ja 0,15 1,5-2,5 D ja

gräns
T britovi Temprerad -6°C, nordlig ja 30,6 1,0 D ja

Palearktisk gräns
T nelsoni Tropisk, Afrika +30°C ja 58,24 0 D nej
T murreli Temprerad, -6°C, nordlig ja 2,4 0 D nej

Nearartisk gräns
T pseudo- Kosmopolit na nej 23,9 0 D, F ja
spiralis
T papuae Nya Guinea nd nej nd 0 R, D nej
T zimbab- Afrika nd nej nd nd R, D nej
wensis
T6, T8, T9 nd nd - - -

*Isoterm = linje som sammanbinder punkter med samma temperatur, t ex lufttemperatur på en väderkarta. Minus 6°C
januariisotermen för Sverige är den linje över landet som sammanbinder de platser där medeltemperaturen under janua-
ri inte överstiger –6°C, vilket är ungefär i höjd med Limes norlandicus.

Figur 2. Trichinella spiralis från en mus. 40 gångers förstoring. Kapseln är stor och
omger larven med en ljus zon.
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Figur 3. Trichinella britovi från en vild varg. Kapseln är ofta rundare hos trikiner i vilda
rovdjur, oavsett trikinart. 100 gångers förstoring.

Veterinära titlar på engelska
❘ ❙ ❚ Sveriges Veterinärförbund får regel-
bundet förfrågningar från sina medlem-
mar om vad olika veterinära titlar heter
på engelska. Förbundet har därför tagit
fram följande "ordlista", som hjälp för de
veterinärer som behöver uppge sin aka-
demiska titel eller tjänstetitel på engels-
ka. Informationen ligger också ute på
veterinärförbundets hemsida www.svf.se

Leg veterinär - DVM (Doctor of Veteri-
nary Medicine), klinikveterinär – Veterina-
ry clinician, docent/lektor – saknar direkt
engelsk motsvarighet men kan översättas
med Associate professor, universitetslek-
tor/statsveterinär SVA – Associate profes-
sor eller University lecturer, veterinärme-
dicine doktor – DVM, PhD, studierektor –
Director of studies, prefekt – Head of
department, forskarstuderande – PhD-
student eller Research student, doktorand

– PhD-student, specialist i livsmedelshygi-
en eller i sjukdomar hos hund och
katt/häst/nöt/svin – Swedish specialist in
food hygiene or in diseases of  dogs and
cats/horses/cattle/swine, länsveterinär –
Official Regulatory Veterinarian eller
Veterinary Expert of the Regional Govern-
ment eller County Veterinary Officer. ■

Fass Vet 2004
❘ ❙ ❚ Fass Vet 2004 är klar. Boken skickades i
slutet av december ut till alla veterinärer,
veterinärstuderande och apotek. Fass Vet
tas fram i samarbete mellan Läkemedels-
industriföreningen, LIF, veterinärmedi-
cinska experter, läkemedelsföretagen och
användarna.

Fass Vet finns sedan några år tillbaka
även på Internetportalen Fass.se. Fass.se
innehåller samtliga läkemedelstexter ur

Fass, Patient-Fass och
Fass Vet samt produk-
tresuméer och
bipacksedlar. Den
innehåller dessutom
reportage, längre
artikelserier och en
läkarbok. En stor
fördel med läkeme-
delsportalen Fass.se
är möjligheten att
uppdatera informa-
tionen praktiskt taget
dagligen. Fördelarna
för den som förskriver
medicin är möjligheterna till sökning
samt snabb uppdatering.

Allmänheten kan köpa Fass Vet mot
postförskott direkt från LIF, via hemsidan
www.lif.se. Priset är 165:- inklusive moms
och porto. ■

❘ ❙❚ noterat

Fass Vet 2004 är
klar.
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Den europeiska veterinärfederationen,
FVE, höll sin höstförsamling i Bryssel den
14-15 november 2003. Det interna bråket
och maktkampen mellan olika språk-
grupper lyste med sin frånvaro under
detta möte, istället var det sakfrågorna
som glädjande nog kom i fokus.

FVE arrangerar två generalförsamlingar varje
år, ett vårmöte i något av medlemsländerna
och ett höstmöte vid högkvarteret i Bryssel.
Till skillnad mot 2002 års höstmöte var det
denna gång sakfrågorna som dominerade
föredragningslistan, och de flesta organisato-
riska stridsyxorna verkade vara nergrävda.

Liksom alltid vid FVE:s generalförsamling-
ar föregicks huvudmötet av ett antal förmö-
ten. Så träffades t ex de nordiska och baltiska
veterinärförbunden för överläggningar i aktu-
ella frågor redan den 12 november. Här fram-
förde Island oro över att man från isländska
myndigheters sida börjat tillåta icke-veterinä-
rer att skriva under officiella veterinärintyg
vid livsmedelsexport. Likaså i Norge var man
orolig över hur den nya norska myndigheten
Mattilsynet hanterar den veterinära kompe-
tensen. Inom myndigheten har man tagit bort
alla tjänstetitlar med ordet "veterinär". Mat-
tilsynet vill därmed markera att den veterinä-
ra utbildningen inte är något krav för myn-
dighetens tjänstemän, ens på de tjänster som
berör direkt veterinära frågor. De samlade
veterinärförbunden beslutade att enskilt och
gemensamt agera mot berörda myndigheter
för att belysa vikten av veterinär kompetens i
veterinära frågor.

PRAKTI KERSEKTION EN
Som vanligt sammanträdde också FVE:s sek-
tioner dagarna innan huvudmötet. Praktiker-
sektionen UEVP är den största och mest bety-
delsefulla, där Sverige också hade två repre-
sentanter med. UEVP har 27 medlemsländer
samt två intresseföreningar som medlemsor-
ganisationer.

Mötet var kort och koncist. De flesta frågor
var väl förberedda och inte särskilt kontrover-
siella. Som svensk slås man dock varje gång av
att mycket tid går åt till formaliteter och
mindre tid än önskvärt går åt till att diskutera

de riktigt brännande frågeställningarna.
Många av de frågor som tas upp på

UEVP:s möten är de samma som
kommer att föredras på FVE:s general-
församling. I vissa fall inhämtar ordfö-
randen instruktioner om hur han skall
rösta för UEVP:s räkning och i övrigt
rör det sig om information.

Ekonomin diskuteras alltid länge
och ingående. Kassören Alain Schon-
brodt lät meddela att UEVP:s ekono-
mi är god. Så god att mindre be-
medlade länder kommer att ha råd att
hålla kansli för UEVP kommande år
utan att behöva betala allt själva. Det
är i sig betryggande. Frågan om vad
medlemsavgifterna som respektive land beta-
lar baserar sig på diskuterades och styrelsen
fick i uppdrag inför nästa möte att se över reg-
lerna för avgiftsberäkningarna. 

Eftersom UEVP:s tidigare president blev
vald till president i FVE vid vårmötet skulle
fyllnadsval till UEVP:s styrelse ske. Tre kandi-
dater var nominerade, bland annat Erik Kjell-
gren från Sverige. Marc Buchet som sitter med
i smådjursveterinärorganisationen FECAVA
valdes dock med elva av de 25 rösterna.

HYGI ENSEKTION EN
Hygiensektionen UEVH leddes
under sitt möte av ordföranden
Margareta Widell från Sverige.
Som första punkt presenterades
ett nytt hjälpmedel för hygienar-
betare inom animalieproduktio-
nen. Det handlade om en fluore-
scenskamera som lätt kan upptäcka
fekala föroreningar på ytan av kött-
stycken. Denna amerikanska uppfin-
ning använder klorofyll i avföringen
från idisslare som markör, där klorofyl-
len i den fekala föroreningen tydligt fluo-
rescerar rött mot en blå (ren) bakgrund. Tek-
niken fungerar ännu bara för avföring från nöt
och får, men andra markörer i avföring från
svin är på väg att tas fram. Med hjälp av kame-
ran kan besiktningsveterinären få en objektiv
bedömning av fekala föroreningar på kött,
och också ett effektivt hjälpmedel att använ-
das av assistenter och annan hygienpersonal.
Utrustningen finns i storlekar som medger
skanning av hela nötkroppar, men är fortfa-
rande mycket dyr. Den intresserade kan hitta

Innehållsrik generalförsamling för FVE

De nordiska och baltiska
veterinärförbunden träffades
för överläggningar i aktuella
frågor redan den 12 novem-
ber. Här talar Gundega
Micule, Lettlands represen-
tant under mötet.

Under
hygien-
sektionens
möte presen-
terades en
fluorescenskamera
som kan upptäcka fekala
föroreningar på köttytor,
kallad Verifeye. ➤
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mer information om tekniken på hemsidan
www.verifeye.net

Den irländske delegaten Seán O´Laoide
gav vidare en presentation av EU:s nya livs-
medelshygienlagstiftning, det så kallade hygi-
enpaketet. Margareta Widell redogör för dess
viktigaste principer i en separat artikel i detta
nummer av SVT. Slutligen valdes en ny sty-
relse för sektionen. Norden fick en
god representation genom "vice-presi-

dent" Henning Knudsen från Danmark,
generalsekreterare Jorunn Vormeland från
Norge och "Senior President" Margareta
Widell från Sverige.

De officiella veterinärerna i Europa har
också de en egen sektion, EASVO. Ett sam-
mandrag från deras möte ges i en separat arti-
kel.

GEN ERALFÖRSAMLI NGEN
Under två dagar pågick veterinärfederatio-
nens generalförsamling, som rymde frågor av
de mest varierande slag. Efter föregående års
turbulens i FVE-ledningen hölls nu ordfö-
randeklubban med stadig hand av den hol-
ländske veterinären Tjeerd Jorna.

Federationen fick inledningsvis ytterligare
en medlem, nämligen det bulgariska veteri-
närförbundet. Man gavs sedan samma infor-
mation om EU:s nya hygienlagstiftning som

presenterats under hygiensektionens möte
dagen innan. Med anledning av det pågående
arbetet och den stora betydelse detta kommer
att få för all köttbesiktning inom EU, beslu-
tades att FVE ska återuppliva sin tidigare
avslutade arbetsgrupp för livsmedelshygien.
Till svensk representant i gruppen utsågs
Margareta Widell.

EU:s över-
syn av veteri-
nära läkeme-
del och FVE:s
lobbyarbete
inom området
utgjorde nästa
punkt på dag-
ordningen.
Det konstate-
rades att anta-
let tillgängliga
veterinärpro-
dukter mins-
kar hela tiden
på grund av
EU:s hårda
regler. Speci-
ellt gäller detta
för MUMS –

Minor Uses and Minor Species. FVE har
uppvaktat EU:s läkemedelsmyndighet
EMEA och fört fram veterinärernas farhågor.
EMEA anser att alla veterinärpreparat måste
ha ett MRL-värde för att kunna få en karens-
tid, medan FVE framhåller att man kan sätta
karenstider även utan att den aktuella sub-
stansen har ett MRL-värde. I dagsläget är det
alldeles för dyrt för industrin att registrera ett
veterinärläkemedel för "minor species", om
man också måste ta fram ett MRL-värde.

ATT HARMON ISERA STATLIG 
OCH PRIVAT VERKSAMH ET
En av generalförsamlingens inbjudna gästta-
lare var Yvon Le Brun från OAU/IBAR
(Organization of African Unity/Interafrican

Bureau for Animal Resources) i
Kenya. Han talade om svårig-
heterna att harmonisera verk-
samheten hos statliga och pri-
vata veterinärer i Afrika. Ämnet
och Le Bruns exempel kändes
skrämmande aktuella ur svensk
synvinkel.

Det finns många områden
där privata veterinärer kan komplettera det
statliga systemet, konstaterade han. Det gäller
t ex förebyggande djurhälsovård, sjukdomsö-
vervakning, utförande av djurhälsoprogram

Efter föregående års turbu-
lens i FVE-ledningen hölls nu
ordförandeklubban med
stadig hand av den holländs-
ke veterinären Tjeerd Jorna
(till höger). Till vänster talar
FVE:s nye generalsekreterare
Jan Vaarten.

»Federationen fick inledningsvis ytterligare en medlem,
nämligen det bulgariska veterinärförbundet.«

Gästtalaren Yvon Le Brun
från OAU/IBAR i Kenya
talade om svårigheterna att
harmonisera verksamheten
hos statliga och privata
veterinärer i Afrika.

➤
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och genomförande av bekämpningsprogram.
Yvon Le Brun framhöll att det måste finnas ett
ackrediteringssystem för privata veterinärer
som utför offentliga uppdrag. Exempel på
tjänster som kan utföras av en privatpraktiker
efter ackreditering är kvalitetskontroll, köt-
tinspektion, gränskontroll och officiell certifi-
ering. I Frankrike finns ett system som kallas
"mandat sanitaire", som innebär att privata
veterinärer efter ackreditering får utföra offi-
ciella uppdrag. Mandatet varar ett år i taget,
och veterinärernas arbete övervakas av en
central veterinär myndighet. En sådan myn-
dighet måste finnas för att skydda konsumen-
terna och för att skapa förtroende för det pri-
vata systemet.

Den offentliga sektorn bör undvika orätt-
vis konkurrens påpekade Le Brun, men alla
arbetsuppgifter kan inte utföras av den priva-
ta sektorn. Oftast måste det officiella natio-
nella systemet göras om helt för att få med pri-
vata veterinärer på ett effektivt sätt, avslutade
han. En tankeställare för den svenska situa-
tionen, utan tvekan.

ÖKAT UTRYMME FÖR DJ U RSKYDD
Glädjande nog får djurskyddsfrågorna ett allt
större utrymme under FVE:s möten, det är
inte längre bara de "tokiga svenskarna" som
driver dessa. Under generalförsamlingen pre-
senterades inom detta område FVE:s kom-
mentarer till EU:s nya djurtransportförord-
ning av John Williams från England. Han
leder en arbetsgrupp för djurtransportfrågor
där Johan Beck-Friis sitter med som svensk
representant. Arbetsgruppen är kritisk till
vitala delar av EU-förslaget, framför allt att
EU inte vill ha någon tidsbegränsing alls för
djurtransporterna.

Vidare beslutades att bilda en arbetsgrupp
för granskning av djurskyddsaspekter inom
slaktkycklingproduktionen. Lotta Berg från
Sverige valdes in som en av deltagarna i denna
grupp. Slutligen hade FVE som andra gästta-
lare bjudit in veterinären David Wilkins, ord-
förande i lobbyorganisationen Eurogroup for
Animal Welfare.

David Wilkins har arbetat i många år med
djurskyddsfrågor inom EU, men kände sig
mycket länge ensam om detta i veterinära
kretsar. Han välkomnade därför FVE:s ökan-
de engagemang, och konstaterade också att
t o m den epizootiorienterade världsorganisa-
tionen OIE (Office International des Epizoo-
ties) sedan något år tillbaka börjat intressera
sig för djurskydd. Orsaken är enligt Wilkins
att djurskyddsfrågorna nu börjar få ekono-
misk betydelse. EU vill att framtida

världshandelsregler ska omfatta även djur-
skyddsaspekter. Därför har OIE tagit på sig
att börja definiera internationella djurskydds-
standarder. Under den första globala
världskongressen i djurskydd i februari i år,
står OIE som värd för arrangemanget. David
Wilkins konstaterade att OIE är en hemlig-
hetsfull organisation, utan transperans, men
den bästa som finns i dagsläget. Han var dock
orolig för att OIE:s djurskyddsstandarder
kommer att bli betydligt lägre än EU:s, och
därför riskera att sänka djurskyddsribban
inom Europa.

VI KTIG ARENA
FVE-mötena kan tyckas bestå till stor del av
formaliafrågor och nationella revirmarkering-
ar, men ger medlemsländerna en ovärderlig
möjlighet till informella kontakter och utby-
te av erfarenheter och ideér. 2003 års höstmö-
te behandlade dessutom många sakfrågor av
övergripande betydelse för Europas veterinä-
rer. FVE-kansliets upprepade deltagande i
möten med EU-kommissionen och Europa-
parlamentet har vidare gjort att EU:s politiker
börjat upptäcka och alltmer lyssna på den
europeiska veterinärfederationen. Det känns
därför både rätt och viktigt att Sverige och
den övriga Norden är med på denna arena.

Nästa generalförsamling äger rum i Prag i
maj 2004. Sveriges Veterinärförbund kom-
mer även då vara på plats, för att följa och
delta i det fortlöpande arbetet.

Johan Beck-Friis
Lena Stengärde

David Wilkins gladdes över
FVE:s ökande engagemang
inom djurskyddsområdet.
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Arbetet inom EU med att förenkla och
modernisera hygienlagstiftningen på
livsmedelsområdet och då särskilt kött-
besiktningen har pågått under ett antal
år. Detta är en kort sammanfattning av
viktiga principer och en uppdatering av
läget. Förhoppningsvis kan beslut tas så
att ikraftträdande kan ske 2006.

VI KTIGA PRI NCI PER
Avsikten med hela arbetet har från kommis-
sionens sida varit att förenkla och uppdatera
lagstiftningen. Spårbarhet har varit ett nyckel-
ord. Lagstiftningen ska baseras på vetenskap
och riskvärdering. Genom tillämpning av
närhetsprincipen ges möjlighet för nationella
ansvariga myndigheter att fatta närmare
beslut om tillämpning i det egna landet. Man
har också tydliggjort att ansvaret för säkra
livsmedel ligger på producenterna som ska
införa kontrollsystem av typen HACCP. Offi-
ciella kontroller måste vara effektiva och
lagstiftningen tillämpas. Reglerna blir i form
av förordning med avsikten att tillämpningen
ska bli så lika som möjligt i medlemsstaterna.

"HYGI EN PAKETET"
Det så kallade Hygienpaketet består av fem
delar, mer kända under arbetsbeteckningarna
Hygien 1 till Hygien 5. H1 behandlar gene-

rella krav för livsmedel, H2 livsmedel av ani-
maliskt ursprung, H3 officiella kontroller,
H4 djurhälsokrav för livsmedel av animaliskt
ursprung, H5 upphävande av tidigare regler.
Här följer kommentarer till några av doku-
menten.

Hygien 1
H1 behandlar generella hygienkrav för livs-
medel. Det tydliggörs att ansvar för produk-

ternas säkerhet ligger på producenterna
som ska införa rutiner som bygger på
HACCP-principer. Mikrobiologiska kri-
terier och krav på temperaturkontroll som
bygger på vetenskaplig riskvärdering ska
fastställas. Även informationskedjan och
olika guider omfattas av H1.

Hygien 2
H2 omfattar lagstiftning för livsmedel av
animaliskt ursprung, från grodlår till
mekaniskt urbenat kött. Producentansva-
ret tydliggörs även här bland annat genom
HACCP-baserade procedurer. Märkning
för identifikation och information genom
livsmedelskedjan regleras också. Det finns
speciella krav för produkter som malet
kött, köttberedningar, farmat och vilt, fisk
och fiskprodukter, mjölk m m.

Hygien 3
H3 omfattar officiella kontroller, import, list-
ning av anläggningar, intyg och diverse pro-
cedurer. För officiella veterinärer struktureras
uppgifterna i huvudgrupperna revision och
inspektion. Revisionsuppgifter avser kontroll

Sammanfattning av arbetet
med ny hygienlagstiftning

Genom tillämpning av när-
hetsprincipen ges möjlighet
för nationella ansvariga
myndigheter att fatta när-
mare beslut om tillämpning i
det egna landet.

Hygienpaketet föreslår att djurskyddsövervak-
ning införs som en tydlig arbetsuppgift i sam-
band med köttkontroll.
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av företagens kontrollprogram inklusive
HACCP.

Inspektionsuppgifter berör kontroll av
information från tidigare led i livsmedelsked-
jan, ante mortem-besiktning, djurskyddskon-
troll, post mortem-besiktning, övervakning
av SRM-hantering samt laboratoriekontrol-
ler. Värt att notera är att djurskyddsövervak-
ning nu införs som en tydlig arbetsuppgift i
samband med köttkontroll. Beträffande
moderniserad köttbesiktning utan anskärning
öppnas möjligheten att införa sådan för vissa
djurslag och djurgrupper som fötts upp under
kontrollerade former.

Förslaget berör också åtgärder som ska vid-
tas med anledning av resultat av revision och
inspektion.

Den officiella veterinärens roll
Beträffande ansvarsfördelning fastställs att
inspektionsteamet kan utgöras av officiell
veterinär som leder teamet och som till sin
hjälp kan ha officiell assistent och även före-
tagsanställd personal. Vilka kontrolluppgifter
som får utföras av vem specificeras också. Ett
särskilt avsnitt berör möjlighet att på vissa
villkor låta företagsanställd personal utföra
post mortem-besiktning under ansvar av offi-
ciell veterinär. Ett sådant system har vi sedan
länge på de svenska fjäderfäslakterierna.

När det gäller kontrollfrekvenser ska dessa
baseras på bland annat hälsorisker och djur-
typ. Den officiella veterinärens närvaro vid
såväl ante som post mortem-besiktning beto-
nas. Samtidigt möjliggörs att den ansvariga
myndigheten, på basis av riskanalys, kan fatta
beslut om viss flexibilitet för veterinär närva-
ro under post mortem-besiktning.

Samtidigt som den officiella veterinärens
roll tydliggörs och ett antal "nya" arbetsupp-
gifter listas skärps också kraven på formell
kompetens. Förslaget innehåller en diger lista
på kunskapsområden samt krav på kunskaps-
prov före utnämnande till officiell veterinär.
Värt att notera är att listan på kunskapsområ-
den är omfattande medan nivån inte är fast-
ställd. Även för officiella assistenter skärps
utbildningskraven betydligt.

OFFENTLIGA KONTROLLER 
AV FODER OCH LIVSMEDEL
Förslaget till Förordning om offentliga kon-
troller av foder och livsmedel syftar till att
höja effektiviteten i kontrollen i medlemssta-
terna. Det ska åstadkommas genom att fast-
ställa vad den ansvariga myndigheten ska
göra, att tydligt definiera uppgifterna, att har-
monisera kontrollmyndighetens roll samt att

integrera kontroller som ska göras i hela livs-
medelskedjan. Även kommissionens effektivi-
tet ska höjas genom strategiska kontroller och
genom att straffsanktioner fastställs.

Nya grepp är bland annat att det fastställs
att medlemsstater kan hjälpa varandra och att
assistans till tredje land ska utökas genom
exempelvis utbildning av deras kontrollper-
sonal.

Den ansvariga myndigheten måste ha till-
räckligt med utbildad personal, det måste fin-
nas kontrollprocedurer och beredskapsplaner
för att hantera kriser. Importkontroll ska
genomföras och vara baserad på riskbedöm-
ning. Det ges också möjlighet för den ansva-
riga myndigheten att delegera vissa uppgifter
till andra, icke statliga kontrollorgan.

För finansiering av officiella kontroller, dvs
avgifter för exempelvis köttkontroll, föreslås
närhetsprincipen tillämpas. Medlemsstaten
ansvarar för att adekvata ekonomiska resurser
finns för officiella kontroller. Den detaljre-
glering som tidigare fanns med lagstadgade
"styckepriser" är ändrad till mer allmänt håll-
na principer och detaljer lämnas till myndig-
heten att besluta om. Det krävs dock att myn-
digheten upplyser om beräkningsgrunder.
Kostnader som ska ligga till grund för avgifter
är löner till kontrollpersonal, reskostnader,
laboratorie- och provtagningskostnader.

HYGI EN KRAV FÖR FODER
Förslaget till Förordning om hygienkrav för
foder innehåller regler som ska säkerställa att
allt foder möter harmoniserade krav på säker-
het. Full spårbarhet ska säkerställas och
HACCP-principer införas. Djuruppfödares
ansvar vid utfodring av livsmedelsproduce-
rande djur klargörs.

Margareta Widell
Leg veterinär

Förslaget till ny hygienlag-
stiftning innehåller en diger
lista på kunskapsområden
samt krav på kunskapsprov
före utnämnande till officiell
veterinär.
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Sveriges representant i FVE:s sektion för
officiella veterinärer rapporterar om
valbekymmer inom sektionen och
intygsproblem i vissa nordiska länder.

Den demokratiska procedu-
ren i övriga Europa upphör
aldrig att förvåna oss svenskar.
Någon vecka innan mötet
med FVE:s sektion för offici-
ella veterinärer, EASVO, för-
sökte SVF få information om
eventuella val till styrelsen.
Dagordning dök upp på hem-
sidan först dagen innan den

svenska delegationens avresa till Bryssel.
Efter e-postkontakt med sektionens sekre-

terare meddelades att det var dags att välja om
hela styrelsen eftersom samtliga mandat skul-
le gå ut. Något förslag till nominering behöv-
de inte lämnas i förväg utan allt detta kunde
lösas under mötet. Väl där meddelades att
ordföranden och vice ordföranden hade suttit
två mandatperioder och alltså inte kunde väl-
jas om. Sekreteraren önskade avgå eftersom
han gått upp i FVE-styrelsen. EASVO-styrel-
sen "hade en plan", de hade redan vidtalat en
ny engelskspråkig delegat att bli sekreterare
och hade beslutat att ordförande och vice ord-
förande skulle byta plats så löste sig proble-
met. Men var det så att delegaterna hade
något förslag på andra ledamöter gick det väl
bra att lämna dem. 

Redan tidigt på dagen hade Norges nye för-
bundsordförande Hans Petter Bugge uttalat
intresse för att sitta med i styrelsen. Trots en
något avvisande inställning från övriga länder
beslöt de nordiska delegaterna att framföra
Bugge som kandidat, varvid den tidigare ita-
lienske ordföranden raskt ställde sin plats till
förfogande och Bugge följaktligen direkt gick
in som vice ordförande.

ÖVRIGA FRÅGOR
Förutom valprocessen avhandlades också en
del andra frågor. EASVO utgör en ganska
liten grupp, endast 15 länder hade delegater
närvarande. Det är svårt för de mindre län-

derna, som t ex de baltiska, att ha råd att sända
delegater till samtliga sektioner. Tidigare
påbörjade diskussioner om ett samgående
mellan EASVO och hygiensektionen UEVH
fortsatte därför under mötet.

En fråga som togs upp i EASVO är den om
behovet av speciell utbildning för dem som
ska bli "officiella/statliga" veterinärer. I Tysk-
land har man redan infört en tre veckor lång
introduktionskurs för officiella veterinärer.
Detta definierades som en "kurs i byråkrati",
lagstiftning, procedurer, epidemiologi, över-
vakning etc. Man var överens om att det före-
låg ett stort behov av fortlöpande utbildning
för denna grupp.

I NTYGSPROBLEM
Ett annat problem som rapporterades från
bland annat Österrike var bristen på kontroll
över hästars rörelser inom EU. Hästpassen
fungerar inte alls eftersom det inte finns
någon central registrering och ingen tillförlit-
lig obligatorisk märkning av hästarna. Det går
att få nytt hästpass varje gång en häst byter
nationalitet, det gamla slängs och man kon-
taktar rasföreningen i det nya landet som
utfärdar ett nytt. Detta innebär också att vete-
rinärerna i Europa behandlar med vilka pre-
parat de önskar utan hänsyn till MRL-regler.
Vid behov skaffar djurägaren sedan ett nytt
pass till hästen när den går till slakt. Det går
inte att komma åt detta om inte de inblanda-
de rasföreningarna kan fås att ta sin del av
ansvaret och en tillförlitlig id-kontroll av alla
hästar införs. Riskerna ur folkhälsosynpunkt
måste lyftas fram.

Från Norge och Island informerades om
problem med veterinära intyg, rörande export
av animala livsmedel bland annat, som skrivs
under av icke-veterinärer, i dessa länders fall
t o m på uppmaning av de ansvariga myndig-
heterna. Detta upprörde samtliga deltagare så
mycket att en skrivelse till FVE genast avfat-
tades med en uppmaning till FVE:s styrelse
att ta tag i problemet. Förfarandet är dels ille-
galt och dels mycket negativt för trovärdighe-
ten för den veterinära professionen.

Christina Arosenius

På dagordningen i EASVO

Nyval av styrelsen 
och förfalskade intyg

EASVO:s nya styrelse, efter
nordiskt "kuppande". Från
vänster: Andrew Chirkowski
(UK), Hans Petter Bugge
(Norge), Miguel Ângelo
Fernandes (Portugal), Corne-
lia Rossi-Broy (Tyskland) och
Walter Winding (Österrike).
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