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Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll 

• Svensk lantbruksnärings egen importkontroll 

• Finansieras av Gård & Djurhälsan och LRF 
Mjölk 

• Stöds av Sveriges Grisföretagare, Sveriges 
Nötköttsproducenter, mjölknäringen och 
Svenska Fåravelsförbundet 

• Handlägger all import av lantbruksdjur till 
Sverige, inklusive sperma och embryo 

• Kompletterar Jordbruksverkets krav  

• Rådgivning även vid exporter 





RISK=SANNOLIKHET för införsel av smitta 

 

• Risken störst vid kroniska eller subkliniska sjukdomar 

• Akut sjukdom märks ofta i ursprungsbesättningen eller 
kan stoppas i karantän 

• Smittrisk hör ihop med smittvägen, det värsta är oftast 
direktkontakt med smittat djur, därutöver insekter, fåglar, 
andra djur, fordon, människor, föda, vatten…..  

• Generellt är införsel av sperma och embryon säkrare än 
levande djur import 

• Ju svårare diagnostik desto större risk 

 



Diagnostik 

• Vi letar efter smittämnet eller kroppens reaktion på detta 

 

• Känsligheten varierar väldigt mycket 

 

• Vid låg känslighet måste fler djur provtas 

 

• Vid låg förekomst krävs att fler djur provtas 

 

• Ibland måste vi veta att smittämnet orsakar sjukdom 



TILLSAMMANS 

 

 

• kan vi hålla smittsamma sjukdomar borta från vårt land 



KÄNN DIG SÄKER MED SDS 

 

WWW.SDS-WEB.SE 

 

 

http://www.sds-web.se/
http://www.sds-web.se/
http://www.sds-web.se/




 



 



Smittsam digital dermatit 
CODD – contagious ovine digital dermatitis 
  



Första stadiet kan vara svåra att se, ingen hälta 



Klövkapseln lossnar 

Foto: Jennifer Duncan, University of Liverpool 



Foto: Jennifer Duncan, University of Liverpool 



Effektiv behandling saknas 

  



Skydda din besättning 
 

Undersök alltid klövarna på inköpta djur och håll dem i karantän i minst 3 veckor. Köp så få djur som möjligt från 

så få besättningar som möjligt. 

 

Kan smitta via redskap, tex klövsaxar 

 

Fotröta kan göra djuren mer mottagliga för smittsam digital dermatit. Fotbada därför alltid inköpta djur med 

zinksulfat 10 % in och ut ur karantän. 

 

Undersök alltid halta djur i din besättning och undvik miljöer som ger skador på klövarna och i klövspalten, t.ex. 

upptrampade rasthagar. 

 

Undvik sambeta med nötkreatur från besättningar där digital dermatit förekommer. 

 

Kontakta Gård & Djurhälsan 0771–216500 om du ser förändringar som liknar smittsam digital dermatit. 

 


