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Nor 98, harmlös sjuk-
dom eller reellt hot?

Få sjukdomar har som 
Nor 98 satt myror i hu-
vudet på forskarna och 
ställt till så mycket förtret 
för fårägarna. Man måste 
förstå frustrationen hos 
den fårägare som får hela 
sin besättning avlivad på 
grund av en sjukdom som 
man inte ens vet om det 
verkligen är en sjukdom 
och om den i så fall är 
smittsam. Dessutom så 
får man inte ha får på går-
den under de följande 7 
åren vilket kan jämställas 
med yrkesförbud. Och allt 
detta på grund av något 
som man själv inte har 
någon skuld till eller kan 
påverka.

Samtidigt så måste man ha förstå-
else för att myndigheterna, med Galna Ko-
sjukan och Mul- och klövsjukan i England i 
färskt minne, vill ta det säkra före det osäk-
ra. Den stora utbredningen av BSE i Europa 
bottnade i en nonchalans och en tröghet 
i myndighetsutövningen. Den situationen 
vill de inte på nytt hamna i.

Nor 98 är en relativt nyupptäckt sjuk-
dom. Den upptäcktes då veterinärinstitu-
tet undersökte en tacka man misstänkte 
hade scrapie i Norge 1998. Förändring-
arna i hjärnan liknar de som ses vid klas-
sisk scrapie men de sitter på andra ställen 
i hjärnan. Sju år har gått sedan dess, vilket 
är en kort tid i forskarsammanhang och 
ännu vet man egentligen väldigt lite om 
sjukdomen.

Hur ska vi då hantera Nor 98? Det första 
är självklart att skaffa sig så mycket kun-
skaper som möjligt. Det gäller också att se 
sambanden mellan Nor 98, Scrapie, Sveri-
ges undantagsregler och EU:s TSE-förord-
ning. Okunskap är vår största fiende. Det 
har tidigare inte skrivits så mycket om Nor 
98 i Fårskötsel. Vi har här försökt att sam-
manställa det vi vet idag på ett så neutralt 
och sakligt sätt som möjligt för att ni som 
fårägare ska kunna bilda er en uppfattning 
om situationen. Vi önskar er intressant läs-
ning 
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