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Här kommer aktuell information om Maedi-Visna- och CAE-programmet.
Fusion
Först ska jag dock nämna att det invanda namnet Svenska Djurhälsovården är ändrat. Vi har
slagits samman med två andra företag med rådgivningsverksamhet. Det är Svenska Pig och
Taurus och vi som nu finns under samma paraply. Det gemensamma namnet är Gård &
Djurhälsan och det är den nya loggan som du ser i detta dokument. Den verksamhet som
tidigare bedrivits i Svenska Djurhälsovårdens regi fortsätter precis som tidigare. Vi har dock,
tack vare sammanslagning, fått en större bredd i den praktiska rådgivningen.
Nya regler i MV-programmet
Vi har, efter många års erfarenhet och åtskilliga tiotusentals prover, beslutat att göra MVprogrammet lite enklare och därmed överkomligare för er djurägare. För några år sedan tog vi
ett steg mot förenkling genom att vi kunde införa en förlängning mellan M3-provtagningarna.
Som underlag för den förändringen hade vi ungefär 100 000 prover från M3 till M3 utan att
råka ut för något bakslag. Nu har vi tagit ett steg till. Efter ytterligare mer än 50 000 prover,
M3 till M3, ser vi att man i de flesta besättningar kan upphöra med rutinmässig fortsatt
provtagning.
Och NEJ programmet läggs inte ner! Det har framförts sådana föreställningar på Facebooksidan ”Vi som har får”. Tvärtom! Istället för fortsatt provtagning för de besättningar som
genomfört egen provtagning för M3-status två gånger kommer vi att granska alla kontakter
vartannat år. Maedi-Visna och CAE smittar inte på distans utan det är kontakter med andra
besättningars får eller getter som är avgörande.
Genom att sedan nystartade besättningar, som årligen motsvarar 15 % av alla besättningar
som hanteras för nytt intyg, ska testas två gånger får vi en indirekt kontroll på att de M3:or
som testat klart och sålt djur till de nya inte fört någon smitta vidare. Alltså blir vårt omfattande kontaktregister en väldigt viktig faktor för programmet i framtiden. Däremot tvingas
vi införa en mindre avgift i samband med förnyandet av M3-status utan provtagning för den
granskning och registrering som då görs vartannat år. Avgiften har bestämts till 400 kr
exklusive moms men i gengäld slipper man kostnader och arbete med provtagningar.
Avgiften tas ut från och med 1 juni 2015.
Statistik
Antalet anslutna besättningar ökar stadigt. I tabellen finns uppgifter på antal besättningar och
får med M-status från 2010 fram till nu. Det angivna antalet får är antalet får över 1 års ålder.
Den årliga rekryteringen som kan beräknas till mellan 20 och 25 % ska läggas till.
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Hittar vi några smittade djur idag? Ja, det gör vi även om andelen smittade besättningar bland
de okontrollerade har minskat kraftigt tack vare programmet. Vi har under 2014 kunnat
kontakta tidigare okontrollerade besättningar för provtagning inom vårt förenklade program,
FMV, som inte ger något status men en bild över besättningen provtagningsdagen. Vi riktade
in oss på Gotland och där befanns 4 besättningar av 31 undersökta smittade med Maedi-Visna
i olika grad. 16 besättningar hann också testas i Kalmar län men där var alla negativa denna
provtagning.
Getter
Getterna är idag integrerade i MV-programmet med samma regelverk och ekonomiska
förutsättningar som fåren. Det är inte ovanligt att fårägare skaffar några getter. Det är precis
lika viktigt vid eventuella kontakter med och mellan getbesättningar att dessa har motsvarande C-status. Antalet besättningar med CAE-fria getter är för närvarande ungefär 120
stycken och ökar hela tiden.
Kontrollera
När du köper eller har annan kontakt med andra besättningars får eller getter – kontrollera
ALLTID att kontaktbesättningen har ett gällande M-status för får eller C-status för getter. Det
ska också vara skrivet på den djurägaren. Genom åren är det alltför många som köpt djur med
intyg från tidigare ägare medan säljaren inte själv är ansluten. Det har till och med hänt att det
aktuella djuret smittats i mellanbesättningen. Råder minsta tveksamhet kontakta oss innan du
köper eller lånar in djur till din besättning.
Göran Karlsson
Programansvarig veterinär Linköping
013-24 48 46
goran.karlsson@svdhv.org
Lena Stengärde
veterinär Kalmar
0480-380 83
lena.stengarde@svdhv.org
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administratör Linköping
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administratör Kalmar
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