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Grisar kan förändra 
fågelinfluensans virus
Om människo- och fågelinfluensa 
finns i kroppen på grisar, kan det 
uppstå nya varianter av influensaviru-
set. Då går det inte att förutsäga vilken 
influensavariant som kan förorsaka en 
mycket utbredd epidemi. Men det är 
oklart om grisar är en del av proble-
met.

virus

Den amerikanska tidningen The Salt Lake 
Tribune tar upp frågan om fågelinfluensan 
och grisar. Där säger chefsöverläkare John 
Burke, vid LDS sjukhuset i Salt lake City, 
att de människor som smittats i Turkiet har 
haft tät kontakt med fåglar. Fåglarna har 
smittat med bestämda virustyper. 
Enligt John Burke har det förekommit flera 

utbrott av fågelinfluensan i Sydostasien. Där 
finns områden med många uppfödare som 
har små besättningar och där människorna 
lever tätt inpå grisar, höns och andra djur. 
Där kan bli en våldsam utveckling av influ-
ensavirus. Källa:MaskinBladet /Nils

USA ökar beredskapen 
mot fågelinfluensa
USA ökar sin beredeskap mot fågelin-
fluensan genom att bevilja 91,4 miljo-
ner dollar till förebyggande insatser. 
President Bush lancerade en strategi 
för bekämpning i november. 

fågelinfluensan
Därmed kan en intensivare övervakning 

verkställas och samtidigt öka bistånd och 
rådgivning till länder, som är berört av få-
gelinfluensan. 
Lantbruksminister Mike Johans förklarar 

att pengarna gör lantbruksministeriet i stånd 
till att samarbeta med internationella part-
ners med hänsyn till teknisk assistans. Mäng-
den djurvaccin ska ökas med 40 miljoner do-
ser och man ska fortsätta forskning och ut-
veckling av vacciner. Det ska också bli en 
bättre övervakning och registrering av fåg-
lar. I USA finns ett tätt samarbete mellan 
lantbruks- hälso- och inrikesministeriet och 

intressenter i industrin för att förbättra be-
redskapsplanerna, om de smittsamma typer-
na av fågelinfluensa skulle bryta ut. Källa:
MaskinBladet /Nils

Genmodiferad gröda 
ger allergiska reaktioner
I Indien odlas genmodifierad bomull. 
Bomullen är utvecklad av Monsanto. 
Men det har visat sig att odlingen 
slagit totalt fel. I hela Indien. Detta har 
drabbat odlarna oerhört hårt, eftersom 
de blir utan skörd. Flera av odlarna 
har begått självmord, enligt engelska 
organisationen GMWatch. 

genmodifiering
Indiens lantbruksminister gör en under-

sökning om möjliga orsaker till att bomul-
len slagit fel. Djur och människor som va-
rit i kontakt med den genmodifierade bo-
mullen har fått allergiska reaktioner. Käl-
la: MaskinBladet 
Kommentar: Det är beklämmande om djur 

och människor får allergiska reaktioner ef-
ter kontakt med genmodifierade växter. Vad 
händer vid användning av genmodifierade 
grödor i djurfoder? Det är tillåtet från års-
skiftet för Swedish Meats producenter! Även 
importerat kött är troligen producerat med 
genmodifierade grödor i djurfodret. 
Jag har sett bilder på genmodifierade små-

grisar där några knappt liknade grisar. Vart 
är vi i så fall på väg? /Nils

Hollands export av gris-
kött ökar

Hollands export ökat kraftigt. Ökningen 
är 9 % till 536 000 ton. En stor del av ök-
ningen har skett till Polen, Ungern och till 
andra nya EU-medlemsländer. Av dessa 
536 000 ton exporterades 134 000 ton till 
Italien till stor del skinka. En ökning med 
34 000 ton. 
Även exporten till England har ökat. Den 

är nu 151 000 ton. En ökning med 10 000 
ton. Det är huvudsakligen bacon, som nu 
är 110 000 ton. Det är marknadsföringsfö-
retaget Dutch Meat Board som sköter för-
säljningen./Nils
Kommentar: 536 000 ton motsvarar ca 

6,7 miljoner slaktkroppar med en medel-
vikt av 80 kg.

Ohyra kan 
sprida smitta
Ohyra (möss/råttor) i stallar kan 
sprida olika smittor till grisar. Detta 
framgår i en artikel i svensk veterinär-
tidning. Möss som fångats hade enligt 
analys samma smittomönster (dysente-
ri) som blev funnit hos smittade grisar.

ohyra
Undersökningen blev utförd i en större 

slaktsvinsbesättning med fyra avdelningar. 
Besättningen tillämpade blötutfodring i rost-
fria fodertråg. Men bakom varje fodertråg 
fanns utrymmen som mössen kunde utnytt-
ja och utnyttjade.
Omfattande åtgärder vidtogs och utrym-

men bakom fodertrågen cementerades igen 
och gift mot ohyran i särskilda betesstatio-
ner lades ut.
Efter de vidtagna åtgärderna kunde grisar-

na födas upp utan problem. 
Det är alltså mycket viktigt att bekämpa 

all ohyra i stallarna, oavsett sort, flugor el-
ler möss/råttor. Dessa kan sprida olika sjuk-
domar mellan djuren och mellan avdelning-
arna. Flugorna finns mest under den varma 
årstiden och möss/råttor under vinterhalvå-
ret. Dessutom blir även personalen utsatt 
för problemen. De måste behandla sjukdo-
marna på grisarna och kan i sämsta fall även 
själv bli drabbade. 

Nils Andersson

Christina Hvid blir vd för 
nya Dansk Kød og Fjerkræ
Den nya danska branschorganisationen 

med arbetsnamnet Dansk Kød og Fjer-
kræ, har utsett Christina Hvid till ny vd 
från 1 mars. Till vice vd har utsetts Erik 
Bisgaard Madsen, som är Danske Slagte-
riers direktör för avdelningen veterinär- 
och livsmedel.
Christina Hvid, 35, har gjort raketkarriär 

i danskt näringsliv och är nu chef för Sym-
bion A/S, som är Köpenhamns forskarpark 
med idéer och projekt kring IT, tele, bio-
tek, farma och medicin och utvecklar dem 
till färdiga företag. Det är i dag ca 90 verk-
samheter i Symbion, därav 30 i IT-Vækst-
huset, och 35 i CAT-Symbion Innovation. 
Symbion har genom åren ”kläckt” 450 nya 
företag. Källa: Pressmeddelande.

Veckorekord i slakteriet i 
Horsens

55 426 grisar slaktades vecka 50 i nya slak-
teriet i Horsens, rekord hittills. Dagsskif-
tet slaktade i tisdags över 8 800 grisar, nytt 
dagsrekord. Det närmar sig fullt kapaci-
tetsutnyttjande och produktionssäkerhe-
ten ökar. /LG
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Nya L100 tidigareläggs
-Matz Hammarström, gd för Djurskyddsmyndigheten, har bekräf-

tat att han tänker medverka till att L100 skrivs om med förtur. Re-
videringen av L100 ingår annars i det stora projektet om revide-
ringen av alla djurskyddsreglerna, säger Åke Rutegård, Kött- och 
Charkföretagen, KCF. Förslaget kan väntas i februari, mars, remis-
sen sänds därefter ut och i bästa fall kan reglerna börja gälla någon 
gång vid eller efter halvårsskiftet.
-Tidsvinsten mot tidigare bud skulle i så fall bli ett halvår, vilket är 

mycket viktigt för alla som planerar bygga smågrisstallar.
-Blir det som vi nu tror, är det en klar framgång för vår lobby-

verksamhet, säger Åke. KCF, Djurhälsovården och Sveriges Gris-
uppfödare har gemensamt uppvaktat Djurskyddsmyndigheten och 
fått tjänstemännen att lyssna, säger han. /LG

Slakt igen i nedlagt Danish Crown-slakteri
Det slaktas igen i Danish Crowns nedlagda slakteri i Struer, men 

det är konkurrenten Jutland Meat A/S som slaktar. 50 man har an-
ställts. Jutland Meat ägs av holländska Meat Business Europé. Dans-
ka konkurrensmyndigheter tvingade Danish Crown sälja ett slakteri 
till en konkurrent efter fusionen 2001 med Steff-Houlberg.


