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TSE-sjukdomar

Transmissible (överförings-
bara) spongioform (svampliknande) en-
cephalopathies (nedbrytning av hjärnan) 
– så kallas en grupp sjukdomar, som under 
de senaste decennierna fått mycken pu-
blicitet. Till denna grupp hör Creutzfeldt-
Jacob´s disease (CJD), kuru-kuru (båda 
på människa), BSE (galna kosjukan), Ch-
ronic wasting disease (hjortar i USA), TSE 
(mink), FSE(katt)samt scrapie, som ju är 
en sjukdom på får, känd sedan 1700-talet. 
Fram till 1986, då BSE först diagnostisera-
des, var dessa sjukdomar av mycket mar-
ginellt intresse. Antalet fall var ,möjligen 
med undantag av scrapie, mycket lågt och 
det fanns inga misstankar om risk för över-
föring från djur till människa. Ingenting 
hade någonsin tytt på det. Det finns många 
populationer som i århundraden har levt 
nära och av sina får utan att uppkomsten 
av TSE-sjukdomar på något sätt har påver-
kats.

Galna kosjukan
Det var i och med ”galna ko-sjukan”, 

som inställningen radikalt förändrades. 
Redan tidigt fokuserades på kött-och ben-
mjölstillverkningen, som under senare år 
hade skett vid lägre temperaturer än tidi-
gare. Ingredienser i råvarorna var bland 
annat får, självdöda eller avlivade på grund 
av scrapie, som sedan länge var spridd och 
etablerad i Storbritannien. Hypotesen var 
alltså att  det infektiösa agens, som orsa-
kar scrapie, hade passerat artbarriären och 
gått över på nöt. Man var orolig att ytter-
ligare artbarriärer skulle komma att pas-
seras, nämligen människans! 1996 började 
fall på människa att dyka upp. Att det rörde 
sig om CJD blev man ganska snart på det 
klara med. Dock skiljde förloppet sig delvis 
från symptombilden vid CJD, som vanligt-
vis drabbar äldre personer. Här förekom 
fall på mycket unga personer. Man kall-
lade den nya sjukdomen för en ny version 
av CJD ,vanligtvis förkortad vCJD. Antalet 
kliniska fall av BSE hade under de gångna 
tio åren varit otroligt många och man blev 
självklart extremt oroade av utvecklingen. 

All kadaverinblandning i kött-och benmjöl 
hade redan tidigare förbjudits i Sverige 
och sedan även i EU. Man sanerade slakt-
kroppar från nöt från smittfarligt material. 
Detta försvårade och fördyrade slaktproce-
durerna, men var genomförbart.

Forskning och massmedia
Ända sedan BSE först uppkom har in-

tresset för forskning om ämnet varit myck-
et stort och har fått mycket stora resurser. 
Massmedia har hela tiden visat stort intres-
se för frågorna. Det har ju hela tiden hand-
lat om ett möjligt  gigantiskt folkhälsopro-
blem. Spekulationerna har varit många och 
frågorna har många gånger varit av politisk 
dignitet – inte minst handelspolitiskt.

Scrapie /BSE
Man har ända sedan BSE´s uppkomst 

spekulerat i orsak och sammanhang och 
misstankarna om att scrapie ligger bakom 
har varit många och starka. Symptombil-
den vid BSE påminner om den vid scrapie. 
Man har experimentellt lyckats överföra 
BSE till får. Symptombilden som då fås kan 
inte kliniskt skiljas från scrapie. Någon 
naturlig smittöverföring har inte kunnat 
iakttas. Oron har självklart varit mycket 
stor att BSE skulle överföras till fåren. För 
något år sedan var spänningen otrolig se-
dan forskare hade avgett rapporter om, 
att det fanns frysta fårhjärnor i Storbritan-
nien som skulle kunna vara behäftade med  
BSE. Slutligen visade det sig vara fråga om 
förväxling och hjärnorna var från nöt! Vi 
kunde andas ut. Men man hade då visat 
(experimentellt) vid BSE på får, att en om-
fattande spridning sker i fårkroppen till 
mängder av inre organ inklusive muskler! 
En rensning motsvarande den som genom-
förs på nöt skulle vara helt otillräcklig för 
att inte säga ogenomförbar. Men det var 
som sagt falskt alarm!

Scrapie/NOR 98
Bortsett från två scrapie-positiva 

tackor 1986, har Sverige varit fritt från 
scrapie och vi fick för något år sedan 
s.k.tilläggsgarantier  för scrapie. Detta 
innebär att vi i Sverige slipper att införa 
ett tvingande avelsprogram , som skulle ha 
varit ödesdigert för många av våra svenska 
raser. Det innebär också att vi tillåts vara 
mera restriktiva (än andra EU-länder) i vår 
införsel av djur för att undvika att vi im-
porterar scrapie. Men det innebär också 
att vi har ett nationellt kontrollprogram 

med provtagning av alla självdöda djur. Dä-
remot slipper vi provtagning av slaktade 
djur vilket är en stor inbesparing!

NOR98 är en atypisk form av scrapie, 
som först diagnostiserades i Norge 1998, 
därav namnet. Norge har till dags dato på-
visat 38 fall, men även i Sverige påvisades 
2003 4 fall och 2004 2 fall. Även Tyskland, 
Frankrike, Belgien, Portugal, Irland och Fin-
land har rapporterat NOR98 . Hittills har 
åtgärderna vid utbrott av NOR98 varit de-
samma som vid utbrott av scrapie.  Detta 
innebär total utslaktning av drabbad be-
sättning följt av förbud att hålla får och get-
ter i sju års tid. Detta i sin tur grundar sig 
på rekommendationer från Norge vid sc-
rapiesanering, där man verkligen ansträngt 
sig för att bli kvitt smittan. Symptombilden 
vid NOR98 skiljer sig från scrapie. Dels 
har det hittills rört sig uteslutande om 
äldre djur. I Sverige har de drabbade tack-
orna varit 7 – 9 år gamla. Några av dessa 
har haft symptom i form av stelhet och 
rörelsestörningar medan andra inte haft 
några symptom alls. Endast enstaka djur 
har drabbats. Någon smitta tycks alltså inte 
ha förekommit inom besättningen. Man 
har följaktligen ifrågasatt huruvida NOR 
98 är smittsam eller ej. Svaret på detta har 
man nog ännu inte. Man har experimentellt 
lyckas överföra prionerna (smittämnet) till 
transgena möss. Däremot var det första 
ympningsförsöket till normala möss nega-
tivt. Även överföringsförsök av hjärnmate-
rial från sjuka får till friska får har hittills 
misslyckats. 
Självklart blir det starka reaktioner på 
åtgärderna vid påvisande av NOR98. Får-
hälsovården har tillsammans med fårä-
gare besökt Jordbruksverket för att söka 
förståelse för detta och för att söka efter 
alternativa handlingsvägar. Man visade sig 
positiva till detta  på Jordbruksverket och 
har haft med sig frågan till EU kommissio-
nen. I december var man också försiktigt 
optimistisk till lycka och framgång efter 
att det visat sig att frågan var gemensam 
för de nio ovan nämnda länderna.
Men tyvärr: man har hittat en fransk get-
hjärna från en liten getbesättning, som är 
utslaktad sedan flera år. Denna gethjärna 
misstänks vara smittad med BSE! Så nu 
är oron tillbaka. Och man vågar sannolikt 
inte ta några nya ”friande”beslut förrän 
man vet allt om den franska getens hjärna.
Vad händer?

Det går rykten om att vissa fårägare 
underlåter att skicka in sjuka avlivade och 

Varför är vi så rädda för scrapie och Nor 98?
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självdöda djur till obduktion/TSE-under-
sökning. Statlig ersättning möjliggör kost-
nadsfri intransport av alla får och getter 
över 18 månader. Scrapie lyder under den 
s.k. Epizootilagen och djurägare som miss-
tänker sjukdomen är skyldiga att rappor-
tera misstanken till veterinär, länsveterinär 
och/eller Jordbruksverket och även låta 
undersöka djuret. Om inte tillräckligt antal 
djur undersöks varje år riskerar vi att för-
lora våra tilläggsgarantier för scrapie med 
alla dess fördelar och vi riskerar även att 
bli ålagda det tvingande avelsprogrammet. 
Då kommer vår redan idag smala avelsbas 
att bli ännu smalare. Detta vore mycket 
negativt för svensk fårnäring. Dessutom är 
det ju så, att de genotyper som anses re-
sistenta mot scrapie mycket väl kan vara 
mottagliga för NOR98. Detta har redan vi-
sat sig  snarare vara regel än undantag.

Säkerligen kan vi förvänta oss många 
överraskningar under de närmaste åren – 
låt oss hoppas att de kommer att vara av 
gynnsamt slag!
För vidare läsning i detta spännande ämne: 
www.sva.se, www.sjv.se,
www.vetinst.no, www.mattilsynet.no

För medlemmar i Fårhälsovården hän-
visas även till tidigare nummer av Fårhäl-
sonytt, där vi haft återkommande rappor-
tering över ämnet under de senaste åren.

Lisbeth Rudby-Martin
Fårhälsoveterinär i Svenska Djurhälso-
vården
lisbeth.rudby-martin@svdhv.org
Tel: 046-721 301

Vad gör Svenska Får- 
avelsförbundet i frågan 
Nor 98?

Det viktigaste nu är att få till 
stånd en ändring i EU-direktivet så att Nor 
98, som är en atypisk scrapie, inte jämställs 
med scrapie.  Jordbruksverket håller till-
sammans med sin Norska motsvarighet, 
Mattillsynet, på att förbereda ett sådant 
förslag och SF stöder helhjärtat detta ar-
bete. Det är en process som förmodligen 
tar förhållandevis lång tid men vår insats 

måste bli att skynda på detta så mycket 
som möjligt.

Skall vi få veta mer om Nor 98 måste vi 
spara och isolera de drabbade besättning-
arna och bedriva forskning på dem. Man 
kan ännu inte utesluta att Nor 98 är smitt-
samt, men det finns, så vitt vi vet, ännu inte 
några forskningsresultat som tyder på det. 
Vad man lyckats med är att överföra pri-
onproteinet på genmodifierade möss. Det 
är forskningsresultat som ligger långt från 
verkligheten.

Om en utslaktning av besättningar, där 
man funnit Nor 98, ändå måste ske så är det 
rimligt att kunna ställa lägre krav på sane-
ring och karenstid, än efter scrapie. SF kom-
mer under den närmaste tiden att delta i ett 
möte med Djurhälsan och Jordbruksverket 

Statistik destruktion
En av farhågorna med Nor 98 är att färre fårägare kommer att lämna djur till destruk-
tion. Av detta syns dock inget i statistiken ännu. Av Kenneth Johansson, VD på Svensk 
Lantbrukstjänst och Sissel Brenna, veterinärinspektör på Jordbruksverket har vi fått 
följande siffror.

Antal djur lämnade Antal testade djur
inom till destruktion TSE-programmet 
2001 1558  _
2002 2378 1334
2003 5083 2961 (detta år blev det gratis för fårägare att  
          skicka djur till destruktion)
2004 5000 (prel) 2995 (t.o.m November 2004)

Vi följer utvecklingen och återkommer nästa år med nya siffror. 

Ersättningar enligt epizootilagen
Om man blir tvingad att slakta ut sin besättning enligt epizootilagen betalar staten ut 
ersättning. Det här får du ersättning för:
• Förlorat djurvärde. Fastställs av oberoende värderingsmän.
• Produktionsbortfall. I fallet Nor 98 full ersättning under sju år. Grundar sig på  
 genomsnittliga värden i din bokföring de senaste tre åren.
• Kostnader för sanering.
• Kostnader för nyinköp av inventarier som kasserats på grund av sanering.   
Hänsyn tas till det ekonomiska restvärdet. Det innebär i praktiken inte full   
kostnadstäckning.

Detta får du inte ersättning för:
• Extrakostnader som veterinär och medicin.
• Kostnad för upprättande av ansökan.
• Kostnader för juridisk och ekonomisk konsult.

Erfarenheter visar ofta att det kan ta lång tid att få ersättning vilket anstränger 
likviditeten i det drabbade företaget hårt. Myndigheterna anger att orsaken ofta är 
ofullständiga ansökningar. Det är viktigt att noggrant dokumentera de kostnader som 
man har haft. I en pressad situation är det ofta svårt att få till en korrekt ansökan varför 
rådet får bli att anlita expertis att göra det arbetet. Trots att man får betala det arbetet 
själv så kan det vara en bra affär.

Ett gott råd till alla drabbade djurägare är att tidigt ta kontakt med Jordbruksver-
kets företagsenhet och hålla en god och löpande kontakt med den som handlägger 
ärendet.

samt andra berörda parter och där, åter 
med kraft trycka på, att behandlingen och 
konsekvenserna av Nor 98 måste ske med 
rimlighet och med respekt för den enskilde 
djurägaren, och på ett sådant sätt att forsk-
ning kan bedrivas, avseende smittsamhet 
och eventuell arvbarhet.

Det är vår uppfattning att ett direktiv 
som upplevs som omotiverat av djurägarna 
inte gynnar insamling av provmaterial för 
att vi skall kunna behålla vårt lands status 
som scrapiefritt och därmed inte tvingas 
in i ett avelsprogram för scrapieresistenta 
genotyper. Det är en situation vi inte vill 
hamna i.


