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A K T U E L L T  F R Å N  F Å R H Ä L S O V Å R D E N

Bakåtblick

Första gången jag kom i 
kontakt med sjukdomen 
var genom ett samtal med 
hudläkaren Erik Olsson på 
Gotland. Han hade fått en 
patient med en smärtande 
tumörlik förändring på ett 
finger. Erik var tillräckligt 
kunnig och engagerad för att 
kunna misstänka diagnosen 
Orfvirusinfektion samtidigt 
som han tog kontakt med 
mig för information. Sjukdo-
men är en zoonos och kan 
därför drabba både män-
niskor och djur.

ag tog omgående kontakt med 
djurägaren som var mitt uppe 
i lamningen och hade tackor 
med blåsor och sårskorpor på 
spenar och nos och ett antal 

djur med juverinflammation. Sjukdomen 
verifierades med provtagning där man 
med hjälp av elektromikroskopi av sår-
skorpor kunde identifiera virus.

Genom åren har det visat sig att 
många av de stora fårbesättningarna 
haft sjukdomen på hösten på tackorna 
efter att man köpt in livdjur. Vissa tack-
or har haft mycket kraftiga förändringar 
i nospartiet men har trots det inte tappat 
kondition eller blivit allmänpåverkade. 
Enligt vad jag erfarit finns det heller 
ingen kopplig till dräktighetsproblem i 
de angripna besättningarna. Skadorna 
läks på ca 6 veckor och lamningen som 
kommit normalt några månader senare 
har varit problemfri. Årslammen kan 
ha små sårskorpor på munnen efter att 
besättningen genomgått en sådan infek-
tion.

Nuläget
Det stora problemet i svensk fårhåll-
ning vad beträffar smittsamt muneksem 

Virusinfektionen Orf  drabbar lamm och 
tackor hårt. Sjukdomen är en zoonos och 
kan därför drabba både människor och 
djur. Det är lätt att bli smittad när man 
behandlar sjuka djur utan tillräcklig 
skyddsutrustning. Foto: Marie Abelsson.

uppstår när infektionen drabbar fåren i 

samband med lamningen. Den frustra-

tion fårägare känner beskriver Emma 

väl i sitt bidrag till vår genomgång av 

smittsamt muneksem. De ekonomiska 

förlusterna varierar säkert från besätt-

ning till besättning beroende av hur 

hårt sjukdomen slår till och hur man 

klarat de sekundära följdsjukdomarna 

som mastit, diarré osv.

Med utgångspunkt från vad man vet 

om virus egenskaper, kliniken i besätt-

ningen och det immunologiska svaret 

kan man dra slutsatsen att livdjur inte 

bör tillföras besättningen närmare lam-

ningen än 4-6 månader.

Karantänsförfarande skall tillämpas 

där de inköpta djuren går under minst 

fyra veckor ihop med gårdens utslags-

djur (Om köparbesättningen är fri från 

Orf bör denna tid vara tillräcklig för att 

man skall kunna få kliniska förändring-

ar hos de egna utslagsdjuren)

Om virus ändå skulle slinka igenom 

karantänen ger insättning av livdjuren i 

besättningen 4-6 månader före lamning 

ändå god marginal för avläkning och 

immunitetsutveckling hos tackorna.

Olof Schwan,

Sv Djurhälsovården

Smittsamt muneksem - Orf infektion
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I vår katalog hittar Du förslag på de flesta typer av
vallfröblandningar.

Du väljer blandning efter jordart, klimat och typ
av uppfödning.

Vill Du veta mer, kontakta
Gunnar Danielsson
mobil 0702-069195

Vallfröblandningar för dina djur

HAR DU INTE VÅR VALLFRÖKATALOG,
BESTÄLL IDAG!
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