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Handlingsplan 
klimatanpassning 

En rapport om klimatets påverkan på djuren
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Sammanfattning
Klimatförändringar orsakar förändringar i ekosystemen, växtsäsongens 
längd, distribution och populationstäthet hos insekter, samt påverkar 
fleraandrafaktorerviktigaförspridningochetableringavinfektioner.
För många av oss är klimatanpassning främst förknippat med att anpassa 
infrastruktursomvägarochbyggnader.Mendåförändringarispridningen
av smittsamma infektionsämnen också påverkas av ett förändrat klimat 
är det viktigt att vara medveten om och kunna anpassa sig till dessa nya 
hot.Statensveterinärmedicinskaanstalt,SVA,ärenexpertmyndighetmed
beredskapsuppdrag.SVAfrämjardjursochmänniskorshälsa,svenskdjur-
hållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgiv-
ning.Klimatkänsligasmittämnenochattförståderasspridningsmönster
samt att övervaka och bekämpa dessa sjukdomar ligger väl i linje med 
SVA:sordinarieuppdrag.DetäravstorviktattSVAkanbibehålla,men
även fortsätta att utveckla verksamheten för att kunna hålla en hög bered-
skapochexpertkompetensävenavseendeklimatkänsligasmittämnen.SVA
är redan idag väl förberedd på förändringar i spridning av klimatkänsliga 
infektionsämnen, men behöver samtidigt bredda sin kunskap och sina nät-
verk för att ännu bättre förstå hur förändringar i natur och miljö påverkar 
dessainfektioner.

Övergripande mål för klimatanpassningsarbetet inom området 
DetövergripandemåletmedSVA:sklimatarbeteärattSVA:svisionFriska
djur-tryggamänniskorskagällaäveniettförändratklimat.Dettainnebär
attSVAskaha,förutsattattfinansieringfinns:
 • Medarbetaremedgodkunskapomklimatkänsliga,
  smittsamma sjukdomar 
 • Beredskapförattkunnaövervakaklimatkänsliga,
  smittsamma sjukdomar
 • Anpassadochflexibeldiagnostik
 • Rådgivningavhögkvalitettillveterinärer,andrarådgivare,
  djurägare och allmänhet
 • Proaktivochreaktivkommunikation
 • Forskninginomområdetklimatkänsligainfektioner.
For english summary see page 35.

Medförfattare till handlingsplanen 2017: Ann Albihn, Karin Artursson, Erik Eriksson, Helena Eriksson, Linda Hallenberg,  
Gunilla Hallgren, Anders Lindström, Erik Nordkvist, Anna Nordström, Ylva Persson, Karin Persson Waller, Robert Söderlund,  
Louise Treiberg Berndtsson, Per Wallgren. 
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Vi delar med oss av vår 
kunskap. I Sverige och
i många andra länder.

Vi följer sjukdomsläget.  
Om något händer är vi 
beredda.

Vi forskar och ut- 
vecklar nya metoder.  
Våra experter har unik  
spetskompetens.

Vi är Sveriges ledande  
veterinärmedicinska  
laboratorium.
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Innehåll och avgränsningar
Iapril2016fickSVAmedelfrånSMHIföratttaframen
handlingsplanförmyndighetensklimatanpassning.Under
året har arbetet med att planera och skriva denna plan på-
gåttinledningsvisgenomattenprojektledare(YlvaPersson)
ochensakkunnig(AnnAlbihn)utsetts.Dessaharisin
turfördelatarbetetpåförfattaresomrepresenterarSVA:s
huvudprocesser:
 •Sjukdomsövervakningochberedskap
 •Diagnostik
 •Forskningochutveckling
 •Kunskapskommunikation
Dessutomharytterligareförfattareansvaratförämnes-
relaterade områden som insektsvektorer, vatten och foder 
samt de djurslag vi valt att avgränsa planen till, nämligen 
idisslare,fjäderfäochgris.Framtagandetavplanenhar
skett i samarbete med Jordbruksverket och andra myndig-
hetersomtagitframhandlingsplanerförklimatanpassning.
HandlingsplanensfokusliggerpåSVA:sverksamhetom

hurSVAövervakar,diagnostiserar,kommuniceraroch
forskar kring de smittämnen som kan tänkas påverkas av 
ettförändratklimat.Iettsenareskedefinnsbehovavatt
taframenhandlingsplanävenförSVA:sutåtriktadeverk-
samhet med mer konkreta råd hur till exempel djurhållare 
kan förebygga förekomst och spridning av klimatkänsliga 
smittämnen.

Vad är ett klimatkänsligt smittämne? 

Smittämne där förekomst/möjlig etablering/spridning påverkas av 
förändringar i ekosystem. Aktuella smittämnen kan vara bakterier, virus 
eller parasiter och kan överföras via miljön, med vilda djur och insekter 
eller använda dessa som reservoarer. Flera är zoonoser, som salmonella och 
mjältbrand och kan då spridas mellan djur och människor. 
 Dessutom kan ett ändrat klimat förändra beteenden eller öka stressen 
hos individer och populationer vilket i sin tur ökar risken för smittsamma 
sjukdomar. Exempelvis kan kontaktsmittor öka i förekomst om torka och 
värme ger upphov till trängsel kring vatten eller för att djuren söker skugga. 
Opportunistiska infektioner kan öka vid till exempel värmestress.
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Klimatseminarium

TITELN PÅ SEMINARIETvarEffektivanimalieproduktion
iSverigemedfriskadjuriettförändratklimat–hurnårvi
dit?SeminarietharävensammanfattatsiSvenskveterinär-
tidning2016:13ochpåKSLA:swebbplats.JennyJewert,
frilansjournalist,varmoderatorpåförmiddagen.
 Ann Albihn, laborator och professor vid SVA och SLU, 
inleddemedenöversiktöverdeeffekteravettförändrat

klimat som kan påverka djurhälsa och 
smittsammasjukdomar.Smittsprid-

ning kan ändras när ekosystemen 
påverkas och därmed också 
förekomsten av reservoardjur för 
smitta och smittspridande insek-
ter(vektorer).Smittorsomsprids
via vatten påverkas i samband 
medbådeöversvämningochtorka.

 Charlotte Hallén Sandgren, Dairy 

Development Director, DeLaval 
föreläste om mjölkkor i ett för-
ändratklimat.Mjölkkorbehöver
göra sig av med stora mäng-
dervärme.Omdemisslyckas
drabbas de av värmestress vilket 
ger kraftig negativ påverkan på 
flertaletkroppsfunktioner.Påcirka
50årssiktkanettförändratklimat,
grovt skattat, ge en sänkt lönsamhet per ko och år på  
1000–1400SEK.Dettapågrundavsänktavkast-
ning,fodereffektivitetochfruktsamhet.Effekternaav
 värmestress kan dämpas genom åtgärder för höjd komfort, 
godventilationsamtklimatanpassatbete.Sådanaåtgärder
äriregellönsamma. 

IsamverkanmedKSLAanordnadeSVA,inomramenförarbetemedattta
framhandlingsplanen,ettklimatseminariumden30septemberiStockholm.

Klimatscenarier har tagits fram för Sverige  

och SMHI sammanfattar:

” För Sveriges del visar klimatscenarierna en kraftig framtida temperatur-
ökning. Temperaturökningen leder till lindrigare snö- och isförhållanden 
vilket i sin tur förstärker temperaturökningen som hos oss därför blir 
kraftigare på vintern än på sommaren. Uppvärmningen leder också till att 
vegetationsperioden förlängs.
 Vad gäller nederbörden så ökar årsmängderna i Sverige. Detta beror 
på mer nederbörd på hösten, vintern och våren. Även under sommaren 
ökar nederbörden men inte lika mycket och i södra delarna av landet finns 
klimat scenarier som ger mindre mängder. Längre söderut på den europeis-
ka kontinenten kan markanta minskningar i sommarnederbörden befaras.
 Generellt tyder de framtagna regionala klimatscenarierna på väsentliga 
förändringar i vårt klimat och därmed för allt det som påverkas av väder 
och klimat.” Källa: http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/  om-
klimat scenarier-1.76789

” På cirka 50 års sikt kan  
ett förändrat klimat, grovt 
skattat, ge en sänkt lön- 
samhet per ko och år på  
1 000 – 1 400 SEK.”

 Anita Pettersson, primärchef vid Guldfågeln AB föreläste 
omfjäderfän,främstslaktkycklingiettförändratklimat.
ISverigeharvihögluftfuktighetvilketkanpåverkakyck-
lingarnanegativtvidhögatemperaturer.IUSAärdetinte
ovanligtmedluftkonditioneringistallarna.Förkyckling
som går ute kan vi räkna med att samtliga är infekterade 
med campylobakter och konsumenterna behöver därmed ha 
enpraktiskkunskapföratthanteraproblemet.Manräknar
medettändratsjukdomspanoramavidettförändratklimat.
 Anders Lindström, forskare vid SVA berättade om insekter 
somsmittbärareiettförändratklimat.Faunanavinsekter
ändras både avseende vilka arter som 
förekommerochartersutbredning.
Flera exempel gavs på detta 
såsom hur den asiatiska tiger-
myggan tagit sig till Europa, 
sannolikt i begagnade bildäck 
somskeppatsmedbåtar.Nya
arterupptäcksiSverigeoch
med ett förändrat klimat och 
nya förutsättningar för vissa 

 insektsarter kan vektorburna sjukdomar få nya möjligheter att 
spridas.WestNilefever,schmallenbergochblåtungaärnågra
aktuellaexempelhär.
 EfterlunchberättadeAnnAlbihnomSMHI:suppdrag
tillochfinansieringunderåretavmyndigheternasarbete
med att ta fram handlingsplaner för respektive myndig-
hetsklimatanpassningsarbete.Sektornsutmaningartill
följdavklimatförändringskaidentifierasochkonkreta
förslagpååtgärderskapresenterasirapportertillSMHI
senastden28februari2017.Därefterredogjordesför
viktiga delar ur handlingsplaner rörande djurhållning 
ochklimatanpassningfrånSVA,Sametinget,Jordbruks-
verket,FolkhälsomyndighetenochLänsstyrelsernai
VästraGötalandrespektiveGävleborgslän.Sametingettog
till exempel upp hur klimatförändringen ger kumulativa 
effekterpårenskötselnihopmedandramiljöförändringar.
Ett exempel är att ett ökat tryck från andra intressen på 
markanvändningenminskarflexibilitetenavseenderenbetet
och därmed ökar sårbarheten av ett förändrat klimat för 
renskötseln.Länsstyrelsernaharredanplanerförklimat-
anpassning men generellt berör dessa i nuläget mycket lite 
omdjurhållningochlivsmedelsproduktion.
 Därefterföljdeendiskussionommyndigheternasarbete
medhandlingsplanerna.Ettbehovlyftesframattsyn-
kronisera handlingsplanerna inom sektorn för djurhållning 
och livsmedelsproduktion men man såg även problem här 
till följd av den korta tid myndigheterna har haft på sig att 
taframrespektivemyndighetshandlingsplaner.Arbetet
måste fortsätta även under kommande år och arbetas in i 
myndigheternasnormalaverksamhet.Enuppföljningav
dettaarbeteskaocksågöras.Bådegällandedetfortsatta
arbetet med handlingsplanerna och för uppföljning av utfört 
arbetesesmedelsbristensomettproblem.

HANDLINGSPLANHANDLINGSPLAN

Ann Albihn och Charlotte Hallén Sandgren.

Foto: Magnus Aronson

Foto porträttbilder: Johan Beck-Friis/ Sveriges Veterinärförbund
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Hur påverkas djurhållningen 
av ett förändrat klimat?

DJURSTALLAR ÄR VANLIGEN inte anpassade för att 
klaralängrevärmeböljor.Torkamedvattenbrist,ellerdålig
kvalitet på dricksvattnet, kan ge stora problem för djurhåll-
ningen.Högproducerandedjurärkänsligaförstörningari
skötselochutfodring.
 Vår livsmedelsförsörjning blir alltmer beroende av import 
(Jordbruksverket,2013).Dettasamtidigtsomfleraavdestora
livsmedelsexporterande länderna är betydligt mer sårbara för 
ettförändratklimatänvadviäriSverige(Sundströmm.fl.,
2014).Såhärmåsteviävenhanteradenökandeosäkerheten
avseendetillgångenpåimporteradelivsmedel.
 Smittor introduceras till nya områden främst med handel 
och resande, men också med vilda fåglar och med infekterade 
insekter,såkalladevektorer.Ettförändratklimatkangöra
att sannolikheten för att en smitta ska etablera sig i ett nytt 
områdeökar.Vidarekanutbredningsområdenförinhem-

skasmittsammasjukdomarförändras.Mensjukdomars
 epidemiologi påverkas av många faktorer och människan 
påverkarmiljönpåmångasätt.Detkanvarasvårteller
omöjligt att bedöma hur mycket ett förändrat klimat påverkar 
envisssjukdomochhurmycketsomberorpåandrafaktorer.
Klimatetgerendiffuspåverkanpåmångasmittsammasjukdo-
marochenmertydligpåverkanpåandra.Tillståndetinaturen
ärväsentligtförsmittlägethostamdjurochmänniska.Fler-
talet klimatkänsliga sjukdomar sprids med eller har en reser-
voarhosinsekter,fästingar,vildadjur,jord,vatten,medmera.
Samspelenmellanförändringariekosystemenochändrad
förekomst och epidemiologi för smittsamma sjukdomar är 
komplexochmycketkunskapsaknashär.Därförärdetsvårt
att förutsäga vad vi kan förvänta oss avseende nya sjukdomar 
eller ändrade spridningsmönster för sådana smittämnen som 
viredanharhär.

Albihn A, m.fl. 2010-2011. Smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat. Redovisning av 
ett myndighetsgemensamt regeringsuppdrag, www.socialstyrelsen.se, ISBN 978-91-
86585-99-0, Artikelnr 2011-04-0, Landsbygds resp Socialdepartementet
 Albihn A, Wahlström H, Lindström A. 2009. Kunskapssammanställning till “Djursmit-
toutredningen”. Klimatförändringens påverkan på zoonoser och infektionssjukdomar 
– av betydelse för animalieproduktionen i Sverige. Ny ansvarsfördelning mellan stat och 
näring, SOU 2010:106, bilaga 7. Landsbygdsdepartementet 
 SOU 2007:60. Klimat- och sårbarhetsutredningen, bilaga B 34, 2007.

” Ett förändrat klimat kan göra att sannolikheten för att en smitta 
ska etablera sig i ett nytt område ökar. Vidare kan utbrednings-
områden för inhemska smittsamma  sjukdomar förändras.”

SVA:S ARBETE MED KLIMATANPASSNING 
började år 2006 med deltagande som sakkunnig i arbetet 
medKlimatochSårbarhetsutredningen(SoU2007:60).
Därskrevsenhälsobilaga(B34),somblandannatlistade
zoonotiska sjukdomar,  human- respektive djursjukdomar 
som  bedömdes påverkas av ett förändrat klimat avseen-
deförekomstochepidemiologimedmera.Vidaregjordes
enriskbedömningföretturvalavsjukdomarna.Några
år  senare  gjordes på uppdrag av regeringens utredare av 
smittsamma djursjukdomar en uppdatering och fördjupad 
be dömning av  ”klimatkänsliga” zoonoser och djursjukdomar 
(SOU2010:106,bilaga7).Underåren2009–2011fickSVAett
riktat statsanslag som användes till ett center för kompetens-
uppbyggnad om klimatkänsliga sjukdomar, vektorer och 
värddjurfördessasjukdomarsamtfördiagnostikutveckling.
MSBgav2011SVAettanslagförattutvecklahurmyndig-
heterna(SMI,SoS,Jordbruksverket,Livsmedelsverket)bäst
skulle samverka avseende klimatkänsliga smittsamma sjuk-
domar®.År2014deltogSVAtillsammansmedmångaandra
myndigheteriSMHI:sregeringsuppdragrörandeKontroll-
station…förklimatanpassningsomavrapporterades2015®.
SVAbidrogblandannatmedenbilagaomhälsoeffekter®.
Sedan2014deltarSVAocksåimyndighetsnätverketom
klimatanpassning(KAP),sommedSMHIsomansvarigbland
annatdriverwww.klimatanpassningsportalen.se.
 För ytterligare information om de här nämnda 
 sjukdomarna, mer bakgrundsinformation, påverkan på 
ekosystemen, tidigare givna åtgärdsförslag, och så vidare, 
hänvisastilldessatidigarearbeten.

EKOSYSTEMEN PÅVERKAS AV 
ett förändrat klimat när det ändrar arters utbredning, po-
pulationstäthetochlivsvillkor.Artersomtvingaslevanära
gränsen för sina livsvillkor stressas och kan då i vissa fall 
migrera.Ettflödeavarterpågårmotsåvälhögrelatitudsom
altitud.Ettsmittämnekannyintroducerasienregionmed
migrerande djurarter (läs mer om detta under scenario för 
fjäderfä)ellervektorersomuppträderinyaområden.När
en immunologiskt naiv population, det vill säga en popula-

tion utan någon immunitet mot en 
sjukdom, exponeras för denna 
smitta kan både sjuklighet 
ochdödlighetblihög.Det
är många antropogena 
miljöförändringar som 
pågår sam tidigt med att 
klimatet förändras; dessa 
kan förstärka eller försvaga 
effekternaavklimatpåver-
kan.Ekosystemenpåverkas
inte linjärt utan detta kan utlösa 
en kedjereaktion av händelser 
och ge så kallade överrasknings- eller 
trappstegseffekter.

BIOLOGISK  MÅNGFALD 
gör ekosystemen tåligare för  klimat- och miljöförändringar 
ochävenförsmittämnen.Mångfaldensskyddseffektutgörs
aven”utspädningseffekt”,somtillexempelattvektorerna
biter både sådana arter som kan uppföröka smittan och 
sådanasomintekandet.Genomslagskraftenavsmitt-
spridningen blir lägre eftersom  vektorer bara biter ett 
be gränsat antal gånger under sin livstid och om de då biter 
ett  inkompetent reservoardjur så är bettet ”bortkastat” med 
avseendepåsmittspridning.
 Pågåendeklimatförändringgörattmångaarterriskerar
att utrotas och generellt så minskar den biologiska 
mångfalden.Omenartförsvinnerellerminskarkraftigt
såsom rödräven gjorde efter rävskabbsepizootin, kan kvar-
varandeart(er)iblandökaiantal,somtillexempelrådjur,
vilket i sin tur kan ge möjlighet för tillväxt av en vektor-
population,somfästingar.

HANDLINGSPLAN

Djurhållningenutvecklasmotenmerspecialiseradanimalieproduktionochmot
färreochstörregårdar,vilketgörattsårbarhetentillföljdavextremväderökar.

HANDLINGSPLAN

Foto: Anders Lindström

Foto: Magnus Aronson
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TILL ”DJURSMITTOUTREDNINGEN” 2009 gjordes en 
bilaga som sammanfattade olika vektorarters förekomst och 
utbredningiSverige(SOU2010:106,bilaga7).Enuppdate-
ringavdennapågårochkommerattslutförasunder2017.
 Ett förändrat klimat skulle kunna påverka vektorer och 
smittspridningpåmångasätt.Enförlängdvarmsäsongkan
göra att vektorpopulationerna blir större och tätare och en 
högre medeltemperatur tillåter nya vektorarter att etablera 
ochspridasig.Nyavektorarterochsmittämnenikombina-
tion med ett varmare klimat ger möjlighet till en spridning 
av smittämnen som idag inte kan ske i vårt kalla nordiska 
klimat.Ökadnederbördochåterkommandeöversvämningar
kanocksågynnavektorpopulationer.
 I Europa har det varit omfattande utbrott av den mygg-
burnavirussjukdomenWestNile-feberiItalienochGrek-
land, och vi har också sett att utbrotten har spridit sig 
norrut.WestNile-viruskanledatillhjärninflammationoch
ivärstafalldödenförmänniskor.Sommaren2016gjordes
detförstafyndetiSverigeavnilfebersmyggan,Culexmo-
destus.DetärenartsomökatiCentraleuropaochsprittsig
norruttillDanmark,StorbritannienochSverige.IItalien,
Österrike,Ungern,SchweizochSpanienharmankonstate-
rat att det myggburna usutuviruset cirkulerar bland vilda 
fåglarochorsakarhögdödlighethosvissaarter.Manhar
ocksåhaftsjukamänniskor.Sedan2011harusutuviruspå-
träffatsocksåisödraTysklanddärdetorsakadehögdödlig-
hetblandvildafåglar.Deinvasivamyggarternatigermygga
(Aedes(Ae.)albopictus),kyrkogårdsmygga(Ae.japonicus)
ochregnvattensmygga(Ae.koreicus)harökatsinutbred-
ningiEuropaochävenspriditsignorruttillsödraTyskland. 
 Tigermyggan(Ae.albopictus)ärmultikompetentochkan
spridamångaolikasjukdomar.

 Sandmyggorna, Phlebotomus,somspriderblandannat
Leishmaniaharocksårörtsignorrutochfinnsnumerai
södraTyskland.
 Svidknott kan under gynnsamma förhållanden före-
kommaimyckettätapopulationer.Underdetsenaste
decennietharviiSverigehaftutbrottavdeförEuropa
 tidigare okända svidknottsburna virussjukdomarna 
blåtungaochschmallenbergsomdrabbaridisslare.
 Fästingar sprider sig norrut och fungerar som smitt-
spridareförettflertalsjukdomar,sombetesfeber
(anaplasma)ochsommarsjuka(babesios),somkandrabba
nötkreatur.TBE(fästingburenhjärninflammation/tick-
borneencephalitis)ochborreliosärzoonoseravökande
betydelseförmänniskoriSverigemenavmindrebetydelse
föranimalieproduktionensdjur.

Kartor som visar risken för etablering av den invasiva stickmyggan Aedes albopictus. 
Fram till 2030 förväntas klimatet ha förändrats så mycket att det anses gynnsamt för 
Ae albopictus upp till Mälardalen. Från Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) 
hemsida.

”Sedan 2011 har  usutuvirus 
påträffats  också i södra  
Tyskland där det orsakade hög 
dödlighet bland vilda fåglar.”

HANDLINGSPLANHANDLINGSPLAN

Vektorburna sjukdomar
Medvektoreravseshärinsektersommyggochsvidknott,samtfästingarsomkan
härbärgera, föröka antalet av och sprida smittämnen mellan arter och individer

Foto: Tomas Lundin/UNT



12 | STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT | 13

Hälsopåverkan från vatten,  
mark och foder 

DETTA KAN SKE genom avrinning från betesmark och 
marksomgödslatsmedstallgödselellerslam.Enannan
smittväg för till exempel salmonella är att avloppsrenings-
verk med otillräcklig kapacitet släpper ut orenat vatten till 
följdavdestorainflödensomföljeravkraftigaregn.Sådan
så kallad bräddning av avloppsvatten från reningsverk, 
kommer att öka främst vid skyfall, snabb snösmältning, 
reparationerochelavbrott.
 Många zoonotiska smittämnen kan förekomma som 
vattenburen smitta, som campylobakter, kryptosporidier, 

giardia,hepatitE,salmonella,vtec/ehecochyersinia.Ehec-
bakterien lever normalt i tarmen hos nötkreatur, och smit-
tar människor till exempel via direktkontakt med djur, via 
kontamineradelivsmedelellermedvatten.Iettförändrat
klimatkanflernötkreaturblibärareavdennabakterie,och
då ge en ökad smittspridning från djur till människa såsom 
vidökadavrinningfrånbetesmark.
 Översvämningar kan kontaminera betesmarker och 
vattentäkter.Privatavattentäkter,vanligengrundvatten,
äroftasämreskyddadeochdrabbasoftareänkommunala.

Dricksvattenkanocksåförorenasviainflödeivatten-
ledningar.Ökandevattenflödenkanpåsiktökagrund-
vattennivåerna på vissa platser så att dricksvattenledningar 
kanhamnaundergrundvattennivån.Dåledningarför
dricks- respektive avloppsvatten vanligen ligger i samma 
ledningsgrav och ofta inte är helt täta så kan förorening av 
dricksvattenske.Avloppsvattenkanläckainomövertrycket
i dricksvattenledningarna sjunker vilket kan ske vid ström-
avbrottellervidlågtflödefrånenvattentäkt.
 Ändrade förhållanden i marken såsom vid över-
svämningar, tining av permafrost, ras och skred kan ge 
spridningavsmitta.Mjältbrand(antrax)ärenallvarlig
zoonosochsmittanfinnskvarmycketlängeimarken.Sjuk-
domsutbrott i andra länder har visats ha en stark koppling 
till ändrade markförhållanden, och även till extremväder 
såsomkraftigaregnochstarktorka.ISverigeharvihaft
ytterstfåfallundersenaredelenav1900-taletmenunder
2000-taletharviredanhaftflerafall.Sommaren2016
hadeviettutbrottsomomfattadefleradjurslagitrakten

Förekomstenavvattenburnainfektionerförväntasökaiettförändratklimat.
Skyfallochöversvämningarkanorsakaattsmittämnenfrångödselochavlopp
tillförsmarkochvatten.

HANDLINGSPLANHANDLINGSPLAN

”Många zoonotiska smitt-
ämnen kan förekomma som 
vattenburen smitta.”

avOmberg.Närdetgällersmittspridningförmjältbrand
kan man utifrån  spatiala analyser av redan kända utbrott 
se över risk områden för skred, erosion och översvämning 
i odlingslandskap, till exempel med skikt för lågpunkter, 
svämplansskiktellerstigandehavsvatten.
 Foderproduktionen drar i ett förändrat klimat nytta av en 
längrevegetationsperiod;detgermöjlighettillflervall-
skördarochtillodlingavnyafodergrödorsommajs.Med
förändrad artsammansättning hos foderväxter kan också 
nya arter av mögelsvampar med förändrad toxinproduk-
tionspotentialocksågynnas.Ettvarmareochfuktigare
klimat kan alltså ge sämre foderhygien såsom angrepp 
av mögelsvamp både i fält och under lagring, samt en 
ökadförekomstavväxtskadegörareifält.Förekomstenav
salmonella i vissa kommersiella fodermedel befaras kunna 
bli vanligare eftersom högre temperatur generellt gynnar 
bakterietillväxt.Förytterligareinformationommark,foder
ochvatten,seJordbruksverketsHandlingsplanförklimat-
anpassning2017.

Foto: Desirée Jansson Foto: Magnus Aronson

Foto: Håkan Landin/Växa Sverige
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Husdjuren påverkas på många 
sätt av ett förändrat klimat 
DjurstallariSverigeärsällanbyggdaför
långaperiodermedhögtemperatur.

FJÄDERFÄ OCH GRISAR kan inte svettas och utsätts därför 
lätt för värmestress vid höjda temperaturer och förhöjd luft-
fuktighet.Förmjölkkorärriskenförvärmestressstörsthos
djurmedhögmjölkproduktion.Värmestressärettomfat-
tande och väldokumenterat problem i varma länder och le-
der till ökad dödlighet, nedsatt immunförsvar, lägre tillväxt, 
fruktsamhetochproduktion.Videttvarmareklimatkan
därför många djurhållare bli tvungna att investera i bättre 
ventilationsanläggningar,kylanläggningaroch/ellerminska
beläggningsgradenistallarna.Enanpassningavfodrets
sammansättning, till exempel proteinhalten i kycklingfoder, 
kan göra fåglar mer värmetåliga men kan ge annan negativ 
påverkan.Förytterligareinformationomvärmestressoch
djurstallar,seJordbruksverketsHandlingsplanförklimat-
anpassning2017.
 Möjlighetertilltillfälliginstallningavdjurunderden
varma årstiden, både betesdjur och djur som hålls ute av 

som vi försöker hålla kontroll på genom goda hygienrutiner 
ochandraåtgärder.Problemmedel-ochvattenförsörjning,
ventilation, transporter och trasiga stängsel kan också 
orsakasvårigheterhär.

TRANSPORTSTÖRNINGAR KAN DESSUTOM MEDFÖRA:

•  djurskyddsproblem på grund av överbeläggning då djur 
inte kan skickas till slakt 

• smittspridning om döda djur inte kan skickas för 
 destruktion

• brist på foder
• att mjölken från mjölkbesättningar inte kan levereras 

EVAKUERING AV STORA DJURBESÄTTNINGAR
vid extremväder och brand med mera är ett problem som 
uppmärksammadesefterstorbrandeniVästmanland
sommaren2014.Enevakueringutgörettstortprak-
tiskt problem, djuren stressas, immunförsvaret påverkas 
 negativt, djur kan skadas, smittspridningen ökar och 
mångåriga program för att kontrollera inhemska sjukdomar 
kanspolieras.Avlivningavettstortantaldjurkanocksåbli
aktuelltvidtillexempelbränderochtransport-störningar.
Bränderkandessutomocksåmedföraenökadexponering
för partiklar som kan påverka lungfunktion och öka risken 
förluftvägsinfektioner.
 Djursomstressas,tillexempelpågrundavdåligt
 näringstillstånd, hög populationstäthet, värme, vatten-

brist och påtvingat ändrat beteende, får ett sämre immun-
försvarochinsjuknarlättarevidinfektion.Opportunistiska
smittämnenkannormaltfinnasidjurensmiljöochieller
pådjuretsjälvt.Förettvälmåendedjurorsakardeinga
 problem men hos ett djur med sämre immunförsvar kan de 
ledatillsjukdom.Närdjurensmiljöochlivssituationändras
ärdetväsentligtattidentifieravilkamöjlighetersomfinns
till anpassning av näringsintag, reproduktion och migration 
medmera.Högproducerandedjurärmycketkänsliganär
deras miljö, skötsel, och utfodring ändras på ett negativt 
sätt.Huridentifierarmanattdjuretslivsmiljöändratssåatt
detärskadligt?ärenviktigfrågaattställasig.Vissavilda
djur är mer sårbara för en ekosystemförändring än andra; 
detta gäller de som lever klimatmässigt nära gränsen för vad 
som är lämpligt för arten eller sådana som är hårt speciali-
seradeavseendelivsmiljöellerfödoval.

VATTENBRIST
Djurhållningkräversäkertillgångpåvatten.Vidareska
djurenligtDjurskyddslagenhafritillgångpåvattenavgod
kvalitet.Ettförändratklimatkanundertorrperioderivissa
områden ge vattenbrist, såsom under sommaren och hösten 
2016påÖland.Dettakanledatillkonkurrensmedandra
intressenter i samhället, till exempel turismen, om det rena 
vattensomfinnsatttillgå.Bristkanuppståfördjurhållning-
en, med risk för att djuren ges vatten av sämre hygienisk 
kvalitet.Havsvattenanvändsredanidagivissutsträckning
somdricksvattentilldjur,ochdettakankommaattöka.För
högproducerande djur och i landets sydligare eller västra 
delar, där salthalten är högre i vattnet kan detta komma att 
orsakaproblem.Högproducerandeoch/ellervärmestressade
djur är känsligare för vattenbrist än djur i extensiv djurhåll-
ning.Detärocksåskillnadermellanarterochraserförhur
väl de tolererar salt, alger och eventuella andra föroreningar 
ochmikroorganismer.Godvattentillgångärenförutsätt-
ningförtillexempelmjölkproduktion.Merfinnsattläsai
Jordbruksverketshandlingsplanförklimatanpassning2017.
Bristpåvattenavgodkvalitetkanblikraftigtbegränsande
för djurhållningen, speciellt för storskalig produktion och i 
vissaområdensomisydöstraSverigesommartid.Ävenom
det verkar motsägelsefullt kan kraftig nederbörd och ökade 
flödenocksåledatillbristpåvattenavgodkvalitetgenom
ytavrinning och kontamination av det vatten som normalt 
användstilldjuren.

HANDLINGSPLANHANDLINGSPLAN

andra orsaker, kan behövas såsom vid massförekomst av 
till exempel knott eller bromsar, förekomst av vektorburna 
sjukdomar, betesbrist, värmeböljor samt översvämning av 
beten.Nyavektorburnasjukdomarsomkankommaattspri-
das under betesperioden kan medföra inskränkningar i hur 
djurfårförflyttas,såsomvidutbrottetavblåtungaunder
höstenår2008.
 Strömavbrott kan dessutom medföra störningar i drift 
och skötsel eftersom säker elförsörjning är mycket viktigt 
för ventilation, vattenförsörjning, utfodring och mjölkning 
medmera.Istorabesättningarärdeflestaavdessaskötsel-
faktorer automatiserade, det vill säga beroende av elförsörj-
ning.Ävenomextraelaggregatärettkravredanidagkan
dessa vara otillräckliga om störningar pågår under längre 
tid.Fallerarskötselnavdjurenökarriskenförsjukdomar.
Vidextremväderkanupprätthållandeavettgottsmitt-
skydd, i eller mellan djurbesättningar, försvåras om djur till 
exempelmåsteevakuerasfrånettområde.Dettakanbana
väg för sjukdomsutbrott, speciellt av endemiska infektions-
sjukdomar,detvillsägasådanasomredanfinnsilandetoch

” Fjäderfä och grisar kan inte 
svettas och utsätts därför 
lätt för värmestress vid  höjda 
 temperaturer och förhöjd 
 luftfuktighet.”

Foto: Magnus Aronson
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TORKA KAN ÄVEN MEDFÖRA:
• mer ogynnsamma villkor för parasiter och 
bakterietillväxt.

• Viatorrsprickorexponeringavpatogenasporerimarken
medökadriskförtillexempelfrasbrandochmjältbrand.

• foderbrist(bådepåbeteochförskördavgrovfodermm)
som kan leda till minskad produktion, bristsjukdomar 
och försämrat immunförsvar vilket ökar risken för 
infektionssjukdomar.Dennariskbedömsvarastörsthos
djurmedhögproduktion.Ekologiskproduktionärextra
beroende av grovfoder varför den produktionsformen 
kanbliextrasårbar.Bristpågrovfoderiförhållandetill
kraftfoder kan leda till ämnesomsättnings-störningar hos 
nötkreatur.Dessutomkanfoderbristledatillsekundära
effekteriformavökattransportberoende,samtökad
foderimport.

• minskad åtkomst till bete vilket innebär försämrat djur-
skydd och risk för försämrad hälsa eftersom djuren måste 
hållasinne. 

VATTENÖVERSKOTT I FORM AV ÖVERSVÄMNINGAR/
SKYFALL/HÖG NEDERBÖRD KAN MEDFÖRA:
• blöta upptrampade gångar och beten som leder till 
smutsigadjurmedökadriskförsjukdomar.

• helt eller delvis förstörda skördar vilket kan leda till 
 foderbrist som kan medföra minskad produktion, brist-
sjukdomar och försämrat immunförsvar vilket ökar 
riskenförinfektionssjukdomar.Dennariskbedömsvara
störsthosdjurmedhögproduktion.

• försämrad mikrobiologisk foderkvalitet på grund av 
mögel- och svamptillväxt med försämrat näringsvärde 
ochhygieniskkvalitet.Dettakanmedföraökadriskför
infektionssjukdomar(viastördmag-/tarmflora(diarré)
ochförsämratimmunförsvar)pågrundavsämrehy-
gieniskkvalitetpåfodret–tillexempelmermögelgifter
ellerdylikt.

• minskad åtkomst till bete på grund av alltför våta marker 
innebär försämrat djurskydd och risk för försämrad hälsa 
eftersomdjurenmåstehållasinne.

• risk för spridning av infektionssjukdomar genom över-
svämning av betesmarker och försämrad vattenkvalitet på 
grundavytvattenläckageinibrunnar.

• Viat.ex.bottensedimentsomförsutpåbetesmarkeller
från tidigare torka och torrsprickor, exponering av 
patogena sporer i marken med ökad risk för till exempel 
frasbrandochmjältbrand.

• minskad åtkomst till bete vilket innebär försämrat djur-
skydd och risk för försämrad hälsa eftersom djuren måste 
hållasinne.

FÖRLÄNGNINGEN AV VEGETATIONSPERIODEN
medförattbetesperiodenförlängs.Vidsidanavpåtagliga
fördelar ger det även en ökad exponering av betesdjuren för 
smittor i miljön, såväl vektorburna som från vilda djur, mark 
ochvatten.Dessutomblirdjurenmerutsattaförväderoch
vindvidextremväderochförmassförekomstavinsekter.Blöta
marker blir upptrampade och risken för infektioner i  juver, 
klövar,hud,medmeraökar.Enlängrebetesperiodskulle
också kunna ge minskad risk för luftvägsviroser som ofta 
trivsiinomhusmiljöer.Högvärmeochökadluftfuktighetkan
dessutom medföra en ökad mikrobiell tillväxt i allmänhet och 
betesparasiterochbakterierisynnerhet.Enökadförekomst
avbetesparasiter(somstoraleverflundran)kanbliettallvar-
ligtproblemförbetandeidisslare.Detkrävskunskapomhur
ökad utegång för djur kan kombineras med skydd mot nya och 
befintligasmittor.Rådgivningenkringskötselavbetesmarker
förattmotverkaproblemmedparasiterbehöverutvecklas.
HärserSVAenmöjlighetattsamarbetamedJordbruksverket
förökadkunskapochbättrerådgivning.

RAS OCH SKRED PÅ BETE KAN MEDFÖRA:
• försämrad tillgång till beten, åkrar och vatten och 

 möjlighet till transporter
• ökad risk för sjukdomar orsakade av sporbildande 
bakterierimarkensommjältbrandochfrasbrand. 

Betesbrist kan uppstå vid torka eller vid översvämning då 
vissbetesmarkintekananvändas.Menbetesbristkan
också medföra att djuren ändrar beteende och börjar beta 
av giftiga växter eller i högre grad utsätts för parasitsmitta 
genom att de betar närmare marken och närmare om-
råden där smittade djur gödslat, områden vilka normalt 
ratas.Ekologiskproduktionärextrasårbarpågrundavatt
produktionsformen i hög grad är beroende av bete och eget 
grovfoder.Mentorkaochavsaknadavskyddandevegetation
kan också gynna husdjuren då det vanligen missgynnar 
såvälvektorersomparasiter.

” Högproducerande djur är 
mycket känsliga när deras 
miljö, skötsel, och utfodring 
 ändras på ett negativt sätt.”

HANDLINGSPLANHANDLINGSPLAN

Foto: Desirée Jansson



18 | STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT | 19

Antibiotikaresistenta bakterier
Resistentabakteriergynnasav
antibiotika användning samt bristande 
smittskyddochhygien.

BAKTERIER RESISTENTA MOT antibiotika kan, liksom an-
dra bakterier, spridas mellan djur, mellan besättningar och 
mellandjurochmänniska,samtävenfrånochtillmiljön. 
I ett förändrat klimat kan spridning av resistenta bakterier 
komma att gynnas, till exempel genom att förutsättningar 
för att hålla en god hygien försämras och genom att djur-
förflyttningar,pågrundavextremvädersituationer,ökar.
Ett förändrat klimat kan dessutom leda till ökad sjuklighet 
ochflerantibiotikabehandlingarvilketytterligaregynnar
deresistentabakterierna.Ökadnederbördkanledatillatt
vatten nedströms reningsverk kan komma att översvämma 
betesmarkerochannanjordbruksmark.Ökadnederbörd
kan också leda till att reningsverkens kapacitet överskrids 
och att orenat vatten släpps direkt ut i våra vattendrag, så 
kalladbreddning.Vattenfrånavloppochreningsverkkan
innehålla resistenta bakterier som kan spridas vidare till 
våradjur.

FISK OCH VATTENLEVANDE DJUR
SVAharavgränsathandlingsplanentillattinteinkludera
vattenlevandedjur,menvinämnerändåheltkortomdessa.
I det fortsatta arbetet är vår avsikt att även omfatta vatten-
levandedjur.

 I ett allt varmare klimat kan vi förvänta oss en betydande 
ökning av antalet invasiva akvatiska arter och därmed även 
(förSverige)nyasmittämnen.Avseenderedanbefintliga
smittämneninomakvakulturochpåvildfiskkandetför-
väntasattdessakommerattökaiförekomstochbetydelse.
Flertalet av dessa drabbar idag akvatiska djur främst under 
den varma årstiden och förmodas gynnas av ett allt varmare 
klimat.Extremvädersomstormarochöversvämningarför-
svårardessutomettadekvatsmittskyddinomakvakulturen.

RENAR 

SVAharavgränsathandlingsplanentillattinteinkludera
renar,menvinämnerändåheltkortdessa.Idetfortsatta
arbetetärvåravsiktattävenomfattarenar.
 ISverigefinnsendasttamrenarmendeleverändåsom
vildadjurochärmycketberoendeavattkunnaflyttamellan
olika betesområden beroende av säsong och många fakto-
rersomavgörbetestillgång.Renskötselnsbehovavmark
begränsas idag av andra näringar och utbyggd infrastruk-
turvilketminskarflexibilitetenochökarkänslighetenför
pågåendeklimatförändring.Renarstressasavdåligbetes-
tillgång, eller om de måste inhägnas för att utfodras, och 
drabbasdålättareavopportunistiskainfektionssjukdomar.
Nya infektionssjukdomar som kan tänkas introduceras, 
med till exempel vektorer, kan komma att drabba renar-
nahårtdådeärimmunologisktheltoskyddade.Seäven
SametingetsHandlingsplanförklimatanpassning.

KLIMATRAPPORTHANDLINGSPLAN

Scenarier med nuläges-
analys och åtgärdsbehov
FörattbelysaSVA:sbredaverksamhetharrealistiskascenarier
skapats för att visa på hur våra djurs hälsa kan komma att på-
verkasavettförändratklimat.Iscenariernapresenterasävenen
nulägesanalysochåtgärdsbehovförrespektivefall.

Foto: Magnus Aronson
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Fjäderfä och vilda fåglars  
förändrade migration

NULÄGESANALYS – SVA:S VERKSAMHET
Idagslägetarbetarfemfjäderfäveterinärer(4,2tjänster)
påSVA.Verksamhetensfokusärframföralltsmittsamma
sjukdomar.Utöverfjäderfäveterinärernafinnsettantal
personer(veterinärer,biomedicinskaanalytikerm.fl.)som
arbetar med utbrottshantering (epizootiska sjukdomar, 
salmonellaetc.),zoonosfrågor(salmonella,campylobakter
etc.)ochdirektdiagnostiskverksamhet(virologi,bakteriolog
ochparasitologi)avfjäderfäprover.ÄvenSVA:sveterinärer
som obducerar vilda fåglar och fåglar från viltfågelhägn har i 
vissutsträckningkompetensomfjäderfäsjukdomar.Detfinns
även en kommunikationsstab som vid behov hjälper till med 
kommunikationen till veterinärer, djurägare, allmänhet och 
andraintressenter.
 Dendiagnostiskaverksamheteninomfjäderfäområdetpå
SVAbestårframföralltavobduktioner,serologiskaanalyser
samttraditionellbakteriologiskodling.Fördeepizootiska

sjukdomarna(aviärinfluensaochnewcastlesjuka)ochett
fåtalandrasjukdomarfinnsomfattandemolekylärbiologisk
diagnostikpåSVAinklusivemöjlighetattisoleravirus.För
diagnostikavflera,förfjäderfäviktigasjukdomar(exempelvis
mykoplasmos),harproverhittillsskickatstilllaboratorierian-
draländer.Underdetsenasteårethardockensatsningpåatt
etableramolekylärbiologiskdiagnostik(PCR)förfyraluftvägs-
infektionersomframföralltdrabbarhobbyhönsgjortspåSVA.

ÅTGÄRDSBEHOV INOM OMRÅDET UTIFRÅN  
SVA:S ANSVARSOMRÅDEN  
För att upptäcka eventuella förändrade migrationsmönster 
hos fåglar, som kan leda till en förändrad hotbild för  svenska 
fjäderfänkrävssamverkanmedornitologiskexpertis.I
anslutning till detta är en inventering av vilda fågelarter som 
kan fungera som bärare av olika smittsamma sjukdomar 
nödvändig.Likasåkrävsenbättreförståelseförinteraktion
mellanvildafågelarterochfjäderfä.
 För att kunna övervaka den svenska fjäderfäpopulationen 
och värdera risker avseende introduktion av smittämnen är 
detaljerad kunskap om den svenska fjäderfäpopulationen 
nödvändig.Idagsaknasdennagrundläggandekunskapdå
detintefinnsnågotsvensktfjäderfäregisteravtillräckligt
godkvalitet.SVAhardiskuteratdettamedJordbruksverket
somärdenansvarigamyndighetenpåområdet.SVAbör
fortsätta att arbeta för att Jordbruksverket ska inrätta ett 
välfungerandefjäderfäregister.Meduppgifternafrånett
sådant register skulle sjukdomsövervakning kunna riktas 
motområden/besättningarsomärsärskiltutsattadåde
exempelvisärgeografisktplaceradesåattmankanförvänta
sigkontaktermedvildafåglar.
 För att kunna ge adekvata, praktiska råd till fjäderfäägare 
om hur man minimerar risken för infektion från vilda fåglar 
krävsattSVA:spersonalhållersigkontinuerligtuppdaterad
om vilka arter av fjäderfä, vilka besättningskategorier, vilka 
inhysnings-ochproduktionsformerförfjäderfäsomfinns
ilandet.Bevakningavsjukdomslägetiomvärldenärockså
viktig.Fördettakrävspersonellaresurseriformavtid.Det
ärocksåmöjligtattsamverkamedbefintligövervakningvid
olikafågelstationer.
 SVAbehöverocksåresurser(ekonomiskasåvälsom
personella)företableringavnyadiagnostiskametoder.

SCENARIO
Ett förändrat klimat, med exempelvis högre medel
temperaturer, kan på sikt förändra vilda fåglars 
utbredning och migrationsmönster. Detta kan leda till 
en inflyttning (etablering) av vilda fågelarter som idag 
inte finns i Sverige och att arter som normalt endast 
 passerar Sverige under sin migration istället övervint
rar i landet. Detta kan, beroende på smitt läget i den 
vilda populationen och kontaktytorna mot fjäderfä
populationen, leda till att svenska fjäderfän exponeras 
för nya smittämnen. Dessa smittämnen kan vara sådana 
som inte förekommer överhuvudtaget i den vilda popula
tionen i landet idag  eller sådana som förekommer i låg 
grad och som kan öka i förekomst till följd av ändrade 
flyttvägar och/eller klimat förändringarna i sig. 
 I detta sammanhang bör observeras att det under 
senare år skett en ökning av antalet fjäderfä som hålls 
i produktionsformer där fåglarna har tillgång till ute
vistelse. Kontaktytorna mot vilda fåglar ökar därmed.
 Vilda fåglar kan också bära med sig zoonotiska 
smittor såsom West Nilefeber eller fästingar som i sin 
tur kan vara bärare av flera smittämnen.

SCENARIO
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Vattenbrist
NULÄGESANALYS
Somtidigarenämntsfinnspersonalsomarbetarmed
spridning av zoonotiska smittor, djurhälsa förknippat med 
smittsamma och andra sjukdomar, miljösmitta och foder-
säkerhet, och en veterinär inriktad på vatten, för närvarande 
främstgenerelltochurfolkhälsoperspektiv.Detfinnsäven
en kommunikationsstab som vid behov hjälper till med 
 kommunikationen till veterinärer, djurägare, allmänhet och 
andraintressenter.

ÅTGÄRDSBEHOV INOM OMRÅDET UTIFRÅN  
SVA:S ANSVARSOMRÅDEN  
Behovfinnsavattsammanställaochutvecklakunskapoch
rekommendationer om alternativa vattenresurser och hur 
man väger olika dricksvattenrisker mot varandra både i akuta 
lägen och för att göra mer långsiktiga planer för vatten-
försörjning.Förattgenomföradettabehövskunskapbåde
om olika ämnens påverkan på djurhälsan (smittämnen, alger, 
salt,metaller,kemikalier),menävenomriskbedömningoch
omhursamhälletsvattenförsörjningiövrigtfungerar.

FRÅGETECKEN:
Vadinnebärtillräckligtgodkvaliténärdetgällerdricks-
vattentilldjur?Måstekravenvaradesamma,gällandealla
parametrar,somfördricksvattentillmänniska?Behövsen
alternativspecifikation?Kanalternativareservvattenre-
surser(utövervattenfråndricksvattenverk)övervägasför
att tillgodose djurens behov av dricksvatten i situationer av 
vattenbrist?Ärvissariskerellerparametrarviktigareattta
hänsyn till, på kort och lång sikt, i olika delar av landet, för 
olikadjurslag,ochsåvidare?

SCENARIO
Efter en mer än årslång period av sjunkande grund
vattennivåer blev vattenbristen i slutet av sommaren 
akut på Öland. Kommunen har köpt in tankar som 
lantbrukare kan ta hem till gården men frågan om hur 
tankarna ska fyllas är olöst på längre sikt. Eftersom 
vatten till djur ska hålla dricksvattenkvalitet tas även 
detta från dricksvattenverk i fastlandskommuner. Så 
småningom läggs dock en ledning från fastlandet som 
dagligen förser Öland med 1000m3 vatten.
 Nu skickas djur till slakt i förtid för att inte  belasta 
gårdens brunn när installningen inte kan skjutas 
upp längre. Snart är sommarsäsongen och den akuta 
vattenbristen över för den här gången men knappast 
för alltid. Förutom ett praktiskt bekymmer är det
ta så klart ett ekonomiskt problem för den enskilde 
lant brukaren, som leder till ovilja att investera i eller 
driva sin verksamhet vidare.

SCENARIO
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ALLMÄN RELEVANS
Exemplet med luftvägsinfektioner hos växande grisar är 
naturligtvis relevant för luftvägsinfektioner även hos andra 
djurslag, liksom till stor del för infektionssjukdomar i andra 
organsystem.

NULÄGESANALYS
PåSVAfinnstreveterinärersomarbetarmedgenerellafrågor
omendemiskainfektionssjukdomarhosgris.Dessutomfinns
veterinärersomarbetarspecifiktmedsjukdomsövervakning
och kontroll rörande epizootisjukdomar och personal (vete-
rinärerochbiomedicinskaanalytikerm.fl.)somarbetarmed
diagnostikavinfektiösasjukdomar.Detfinnsävenenkommu-
nikationsstab som vid behov hjälper till med kommunikationen 
tillveterinärer,djurägare,allmänhetochandraintressenter.

ÅTGÄRDSBEHOV INOM OMRÅDET UTIFRÅN  
SVA:S ANSVARSOMRÅDEN  
SVAbehövertillföljdavenökandeglobaltemperaturhaen
diagnostisk kunskap och beredskap för att relevant kunna 
bedömaorsakertillluftvägsinfektionerhosväxandegrisar.
Dettaarbetekräverenständiguppdatering,eftersomdet
mikrobiella spektrumet kan komma att förändras vid en 
förändrad temperatur (beroende på att för landet nya mikro-
ber kan etableras sig, antingen direkt eller via för landet nya 
vektorer).
• SVAbehöverhatillgångtillrelevantdiagnostikförattkun-

na vara praktiserande veterinärer behjälpliga vid  ställande 
av diagnos till luftvägssjukdomar som kliniskt kan se lika-
dana ut, men som är orsakade av helt olika mikrober

• SVAbehöverhakännedomomresistenslägetmotantibioti-
ka hos relevanta mikroorganismer för att kunna informera 
omdet.

• SVAbehöverhakännedomomvaccinbehov,relevanta
vaccinerochtillgänglighetenavdessa.

• SVAbehöverhakunskapomsmittskydd,klimatochstall-
klimat för att, tillsammans med andra, kunna förmedla 
rätt kunskap vid byggnationer, produktionsplaneringar och 
annanlogistik.

Ökade problem med luftvägs-
infektioner hos växande gris  
till följd av höjd medeltemperatur 
och ökad luftfuktighet 

SCENARIO
Under 90talet minskade förekomsten av luftvägs
infektioner hos växande grisar då den ålderssektione
rade produktionen infördes i stor skala. 
 Under 2000talet har dock förekomsten av luftvägs
infektioner hos växande grisar åter ökat. Problem
bilden är mer komplex än tidigare och det rör sig 
numera ofta om blandinfektioner, vilket ställer högre 
krav såväl på praktiserande veterinärer som på di
agnostik. Det finns ett antal samverkande faktorer till 
detta som identifierats. Exempelvis större besättningar 
som ökar antalet smittvägar inom en besättning, och 
högre slaktvikt som ökar kraven på byggnaderna för 
att upprätthålla ett bra stallklimat. Just stallklimatet 
kan vara en bidragande orsak till att andelen luft
vägsinfektioner ökat. I Sverige har arbete med stall
klimat traditionellt fokuserat på att hålla stallarna 
varma under vintertid, men under  senare tid har det 
även observerats att det kan vara svårt att hålla dem 
tillräckligt kalla sommartid. I länder med varmare 
klimat än Sverige relateras ofta till temperatur/luft
fuktighetsindex (THI; TemperatureHumidity Index) 
som rekommendation för hur människor och djur bör 
förbereda sig för att hantera den situation som råder. 
Vid ”risk” rekommenderas att ha en beredskap att kyla 
grisar, vid ”fara” bör djuren kylas och vid ”hot”  bör 
djuren kylas och längre transporter undvikas. Även i 
Sverige kan redan idag ”risk”, ”fara” och ”hot” upp
mätas under varma och fuktiga sommardagar och det 
förväntas ske oftare vid en global temperaturökning. 
En global temperaturökning kan också medföra att 
det mikrobiella spektrumet kommer att förändras, 
vilket i sin tur ytterligare kan försvåra de redan idag 
komplicerade smittmönstren som kan ses vid luftvägs
infektioner hos växande grisar. Sammantaget kan 
detta leda till fler luftvägsproblem hos grisar.

SCENARIO
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ÅTGÄRDSBEHOV INOM OMRÅDET UTIFRÅN SVA:S  
ANSVARSOMRÅDEN  
• VadskulleSVAkunnabidramedellerharbehovavförattpå
etteffektivtsättkunnabidraismittspårningenligtovan?

• Bättremetoderförattkunnaisoleranyaellerovanliga
typer av ehec

• Effektivareteknikförattkunnaanrikaochisoleraehec
från vattenprover 

• Förbättrad förmåga att utnyttja ny sekvenseringsteknik 
till smittspårning, samt att tolka och förmedla data från 
sådana analyser

• Taframenrutinsommöjliggörepidemiologisksmitt-
spårning med hjälp av helgenomsekvensering

• Merkunskapommekanismerochfrekvensvadgällerlokal
smittspridning av ehec mellan gårdar och från gårdar till 
miljö och människor

• Ny teknik för att bekräfta närvaron av farlig ehec i ett prov-
material i situationer när bakterien inte kan isoleras

• Arbetaframrutinerföreffektivaochproportionerliga
åtgärder i ehec-smittade regioner; sanering, restriktioner, 
spridning av information till allmänhet och producenter

• En metod som bland alla vtec-fynd på idisslare kan identi-
fieradepatogenavtecsomärehecavolikaserotyper.Som
detärnutvingasviinriktaosspåenserotypitaget.

Vtec/ehec 

SCENARIO
Vårens häftiga skyfall över södra Sverige har nu 
upphört och en rejäl värmebölja har parkerat sig över 
södra och mellersta Sverige
 Fem danskar från Köpenhamn som varit på besök i 
Sverige insjuknar i enterohemorragisk E. coli (ehec). 
Det visar sig att de samtliga varit med på en bussresa 
till Skåne, där man bland annat besökt ett kosläpp. 
Misstankarna riktas mot lantgården. Närmare 3000 
personer närvarade på kosläppet och de som deltagit 
uppmärksammas genom media på risken att de kan 
ha smittats. Ytterligare några personer som varit på 
kosläppet insjuknar och nu känner man sig helt över
tygad om att man hittat smittkällan.
 Provtagning på gården initieras. Prover skickas till 
SVA för analys. Eftersom det parallellt pågår ett stort 
salmonellautbrott i västra Sverige är arbetsbördan 
på SVA redan stor. De första provresultaten visar inte 
på några isolat av sjukdomsframkallande E. coli, dvs. 
som bär på vtecgener. 
 Distriktsveterinären, som tagit proverna på gården, 
påminner sig då om att grannens betesmarker  gränsar 
mot parkeringen som användes vid kosläppet. Prov
tagning sker även på denna gård. På grund av den 
höga  arbetsbelastningen och den höga temperaturen i 
lokalerna på SVA fördröjs provsvaren eftersom arbets
miljöaspekter gör att personalen endast kan arbeta en 
timma i taget i de lokaler som är avsedda för denna typ 
av diagnostik. Misstänkta vtecstammar isoleras från 
granngårdens kor, men de tillhör en serotyp som inte 
tidigare hittats hos människor som blivit sjuka och man 
är därför osäker på om man verkligen hittat smittkällan. 
 Ytterligare fall av ehec inträffar i grannkommunen 
till den kommun där de båda misstänkta gårdarna 
ligger. Ett barn på 4 år blir allvarligt sjuk i HUS och 
avlider. I dessa fall är det ingen av personerna som 
närvarat på kosläppet. Nu börjar paniken sprida sig.
Närmare efterforskningar bland de drabbade visar att 
många ätit sallad som inköpts på torget i Krispinge. 
Producenten har också ett kafé hemma på gården, 
och det visar sig att många av gästerna som varit 
på kosläppet också stannad till där och tog en lunch 
efter gårdsbesöket. Bevattning i växthusen kommer 
från en enskild brunn med tidigare testat och godkänt 

vatten, men nya prover tas. Det visar sig att dessa 
innehåller höga halter av E. coli, som också visar sig ha 
de  gener som krävs för att orsaka sjukdom hos männ
iska. Nu riktas istället misstankarna mot ett närlig
gande vattendrag. Ganska snart kan man konstatera 
att det uppströms finns en lantbrukare som har sina 
ungdjur betandes längs med ån. Dessa provtas och vtec 
av  samma typ som hittades i brunnsvattnet och som 
isolerats från några av de insjuknade personerna kan 
isoleras från djuren. Denna djursmitta, tillsammans 
med att skyfallen bidragit till att gödsel förts från betes
marken till vattnet, konstateras vara orsaken till det 
höggradigt kontaminerade vattendraget. Sannolikt har 
vårens skyfall gjort att ytvatten spridits och kontamine
rat brunnen från vilken bevattningsvattnet tagits.

SCENARIO
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Mjältbrand

NULÄGESANALYS
BeredskapärallasangelägenhetochSVA:ssjukdomsbe-
redskapharisyfteatteffektivtutredaochmotverkaut-
brottavallvarligasmittsammadjursjukdomariSverige,
i samarbete och samverkan med andra aktörer nationellt 
ochinternationellt.Omvärldsbevakningochrådgivningtill
 veterinärer i fält är två delar av beredskapen, liksom till-
gångentillrelevantberedskapsdiagnostik.Dennationella
övervakningsplanen för djursjukdomar ger stöd för priori-
teradeövervakningsaktiviteter.Rådgivning,riskvärdering-
ar, sjukdoms övervakning och diagnostik bygger på och är 
 anpassade efter aktuellt kunskapsläge liksom erfarenheter 
från rådande förhållanden, inklusive smittsamma sjukdo-
marinärområdetsomutgöretthotmotsvenskadjur.Ana-
lysen för mjältbrand är resurs krävande och kräver såväl väl-
utbildadpersonalsomvälutrustadesäkerhetslaboratorier.
Denutförsidagframföralltmedmolekylärbiologiskteknik,
såkalladpcrdärbakterie-dnapåvisas.Materialetbestårav
blod,elleromdetintefinnsmaterial,frånkärlrikaområden
tillexempelögonhåla.Vidpositivtresultatkrävsytterligare
undersökningar i form av odling och resistensundersök-
ningar.Förnärvarandepåvisasmjältbrandrelativtsällani
Sverigeävenomflerfallkonstateratsunderdesenareåren.

ÅTGÄRDSBEHOV INOM OMRÅDET UTIFRÅN  
SVA:S ANSVARSOMRÅDEN  
Deförväntadeklimatförändringarnakanledatillflerfall
avmjältbrandgenomflerochstörreutbrott.Närgamla
sjuk domar uppträder på nya sätt, kanske med nya sprid-
ningsmönster och spridningsvägar för att förutsättningarna 
förändrats, måste rådgivning, övervakning och beredskap 
inklusivevaccinberedskapanpassas.Förändradebeteenden
hos både djur och djurhållare i ett förändrat klimat måste 

fångas upp och vävas in i, eventuella konsekvenser följas 
ochhelstförutses.Förekomstavandra,förossfrämmande
sjukdomar,kanskemedospecifikasymtomsomkanförväx-
lasmedandrasjukdomarkanocksåförväntas.
 Detärdärförviktigtattviharenvälfungerandeom-
världsbevakning i syfte att stärka beredskapen för det 
oväntade.Omvärldsbevakningfårenökadbetydelseoch
bör därför få ökat utrymme för att upptäcka och kunna 
följaförändringarinomfleraområden.Denböromfatta,
förutom själva smitt läget i vår omvärld även förändringar 
inom andra områden som kan påverkas av ett förändrat kli-
mat direkt eller indirekt, till exempel svensk djurhållning, 
import/export,förändradebeteendenhosvåradjurföratt
nämnanågra.Vibehöverävenbevakanyateknikersom
kanbidratillattdiagnostiseraförossnyasjukdomar.Vi
behövertalärdomavbefintligkunskapiandraländeroch
byggapåden.Samarbeteochsamverkanmedandra,inom
ochutanförSverige,fårdärförocksåenökadbetydelse.
SVA:sdiagnostiskaportföljkommerattpåverkas,före-
komsten av vissa sjukdomar kan komma att minska medan 
andrakanöka.
 Detnyaklimatetkanbidratillflermisstänktafallsom
snabbtbehöverutredasävenunderhelger.Detkommer
att ställa ökade krav på både vår diagnostik och vår bered-
skap.Avanceradtekniksomidagenbartfinnstillgänglig
under vardagar kan behöva göras tillgänglig även under 
beredskapstid.

SCENARIO
På de uppsvällda djurkropparna satt redan hundra
tals med bromsar. De andra tjurarna stod en bit bort i 
solgasset och stirrade på veterinären när hon  försökte 
ta blodprov från ett av de döda djuren. Tjurarna 
 skrapade och stampade med klövarna så dammet 
yrde i den nedbetade hagen. När proverna var tagna 
skickas de till SVA för analys avseende mjältbrand. 
Dagen efter väntas svaret komma. Tills dess täcks de 
döda djuren med presenningar. 

SCENARIO
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ALLMÄN RELEVANS
Globaltresande,ochhandelikombinationmedstigandetem-
peraturer, ger nya förutsättningar för stickmyggor att sprida 
signorrutochetablerasiginyaområden.Vikommerattfåse
nya exotiska och invasiva arter av stickmyggor som sprider 
smittämnen till olika djurarter och till människor, samt  mellan 
djurochmänniskor.Vårainhemskastickmyggorkommeri
kontakt med nya smittämnen och vi kan inte utesluta att en 
delavdemkanvarakompetentasomvektorer.Deinhemska
arternakommerocksåattförändrasinautbredningsområden.
 Resonemangetförstickmyggorgällerjuocksåövriga
leddjurmedvektorpotential.Svidknott,fästingarochsand-
myggor påverkas också av de högre temperaturerna och vi 
kommerförmodligenattfåsestörreflugpopulationer,som
kan leda till ökad mekanisk smittspridning av främst gastro-
intestinalasmittämnen.

NULÄGESANALYS
IdagslägetfinnsdetenentomologanställdvidSVAsom
kan tillräckligt mycket om stickmyggor för att hantera 
övervakningvidetteventuelltutbrott.Detfinnsockså

West Nile-fever 

SCENARIO
Det är i slutet på den varma sommaren 2020. Folk 
i Skåne börjar klaga på myggproblem. Myggorna 
 angriper mitt på dagen i fullt solljus. På flera gårdar 
börjar hästägare få problem med hästar, som insjuk
nar i feber och får ett försämrat allmäntillstånd följt 
av neurologiska symtom. Ett antal hästar har dött eller 
avlivats. På SVA utesluts relativt snabbt virusabort, 
EHV1, och proverna analyseras då för West Nile 
virus. Och SVA kan ganska snart konstatera att det rör 
sig om virusencefalit orsakat av West Nilevirus, som 
kan ge sjukdom hos fåglar, häst och människa. Snart 
in sjuknar också de första människorna i West Nile 
feber. När man börjar undersöka problemet visar det 
sig att  nilfebersmyggan, som upptäcktes första gången 
2016, är utbredd över stora delar av Skåne och också 
har spritt sig till Halland, Blekinge och Öland. Även 
den sydliga husmyggan visar sig vara väldigt talrik 
när man börjar fånga myggor, kanske beroende på de 
senaste årens milda vintrar och långa varma höstar. 

 personal som jobbar med molekylär artbestämning och 
modellering av myggutbredning som är oumbärliga vid ett 
utbrott.Detfinnsävenenkommunikationsstabsomvid
behov hjälper till med kommunikationen till veterinärer, 
djurägare,allmänhetochandraintressenter.
 Nilfebersmyggan,Culexmodestus,upptäcktesmereller
mindreavenslumpsommaren2016.Denharunderfleraår
ökatiCentraleuropaochävensprittsigtillStorbritannien
ochDanmark.Detfinnsingenövervakningavstickmygg-
faunan i områden som har en förhöjd risk för introduktion 
av nya myggarter eller någon uppföljning av utbredningen av 
redanetableradearter.Idagfinnsdettreinvasivamyggarteri
EuropamedriskattspridasigtillSverige. 

• Tigermyggan,Aedesalbopictus,ärdenmestkändaoch
ocksådensomkanspridaflestsjukdomar.

• Kyrkogårdsmyggan,Aedesjaponicus,harsnabbtspriditsig
i Europa sedan den introducerade i början av 2000-talet 
ochfinnsnublandannatinorraTyskland,Nederländerna
ochBelgien.

• Regnvattensmyggan,Aedeskoreicus,introduceradesi
Europa2008ochharspriditsigsnabbt.Denfinnsnui
Belgien,Tyskland,Schweiz,UngernochItalien. 

Gulafebernmyggan,Aedesaegypti,fannstidigareisödra
Europamenförsvannavokändanledning.Denfinnsnu
längsmedSvartahavetsöstraochnordöstrakustiRyssland,
GeorgienochTurkiet.DenfinnsävenpåMadeira.Detfinns
ingen anledning till att den inte skulle kunna komma tillbaka 
tillländernaruntMedelhavet.Detfinnsocksåfleranord-
amerikanskaartersomharpåträffatsiEuropanågragånger
menhittillsinteetableratsig.

ÅTGÄRDSBEHOV INOM OMRÅDET UTIFRÅN  
SVA:S ANSVARSOMRÅDEN  
SVAbehöverhaenentomologiskgruppmedresurserföratt
mötaframtidensutmaningarbeträffandenyamyggarter
ochsmittämnen.SVAbehöverhaenorganiseradmyggöver-
vakning tillsammans med övriga berörda myndigheter och 
SVAbehöverkunnaidentifierahögriskområdenförvektor-
burensmittaundervissaklimatförhållanden.
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Skogsbrand med  
effekter på idisslare

BAKGRUND
Ett varmare och torrare klimat innebär ökad risk för skogs- 
ochgräsbränder.Sommaren2014utbrötenstorskogsbrand
iVästmanlandsommedfördestoraskadoriområdetoch
riskerföridisslareochandradjuriområdet.

NULÄGESANALYS
PåSVAfinns3veterinärer(2,4tjänster)somarbetarmed
generella frågor om endemiska infektionssjukdomar hos 
idisslare.Dessutomfinnsveterinärersomarbetarspecifikt
med sjukdomsövervakning och kontroll rörande epizooti-
sjukdomar och personal (veterinärer och biomedicinska 
analytikermfl)somarbetarmeddiagnostikavinfektiösa
sjukdomar.Detfinnsävenenkommunikationsstabsomvid
behov hjälper till med kommunikationen till veterinärer, 
djurägare,allmänhetochandraintressenter.
 IdagslägetfinnsingeninformationpåSVA:shemsida 
omriskerföridisslarevidbrand.Däremotfinnsinformation
förhäst.

ÅTGÄRDSBEHOV INOM OMRÅDET UTIFRÅN  
SVA:S ANSVARSOMRÅDEN  
Skogs/gräsbrandkanmedföraattdjurenutsättsförriskersom
till exempel ökad exponering för partiklar som kan påverka 
lungfunktion och ökad risk för luftvägsinfektioner, ökad risk 
förtraumaochstressmednegativaeffekterpåmotstånds-
kraften mot infektioner samt ökad risk för spridning av infek-
tionssjukdomaromdjurfrånolikabesättningarmåsteflyttas
snabbtisamtransporter.Dessutomkaninfrastrukturiformav
transporter,elförsörjning,telefoniochinternetslåsut.
 Behovfinnsavattvärderaochförmedlariskerföridisslare
och sammanställa rekommendationer som kan ges vid ovan 
nämndascenario.Vadbörmantillexempeltänkapåvid
evakuering,förattundvikaonödigamisstag.Merspecifikt
behövstillexempelrådom:

• hur man förebygger att djuren drabbas av skador och sjuk-
domar(tonviktpåsmittsammasjukdomar)

• hur drabbade djur bör hanteras och behandlas akut och på 
längre sikt

• uppföljning och övervakning av djur på lång sikt
• hur man löser långsiktiga problem med förorenade beten, 

foder och vattenkällor
• risker för smittspridning i samband med snabba och 
oplaneradeförflyttningaravdjur 

Isambandmeddettaidentifierasviktigakunskapsluckoroch
behovavforskning.
Detkanocksåfinnasbehovavsamverkanochsamordning
mellanmyndigheter.Frågoromriskerförlivsmedel(t.ex.
påverkanpåmjölkavintagavsotpartiklarviabete/foder)bör
tillexempelhandläggasisamarbetemedLivsmedelsverket.
LänsstyrelsernaochJordbruksverketärandraviktigasam-
verkanspartners.

SCENARIO
Våren och sommaren 2017 blir torr och varm. I slutet 
av juni uppstår en häftig brand i ett skogsområde i 
Småland. Orsaken till branden är än så länge oklar. 
Branden sprids snabbt på grund av starka vindar. Rök 
och sotpartiklar sprids i området bland annat över 
betesmarker (hag och åkermark) med nötkreatur och 
får och över vallar där ensilage ska tas. Flera gårdar 
med mjölkkor, dikor respektive får hotas. SVA kontak
tas av veterinär som har frågor om risker för djur och 
livsmedel och råd rörande eventuella behandlingar 
och uppföljningar. 

SCENARIO
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Plan för SVA:s fortsatta arbete 
med klimatanpassning

FÖR ATT KLARA att hantera ökad och ny sjuklighet i ett 
förändrat klimat, krävs därför egentligen inte några nya eller 
förändraderutinerförSVA:sverksamhet.Däremotärdetav
storviktattSVAkanfortsättaatthållaenhögberedskapoch
expertkompetensävenavseendeklimatkänsligasmittämnen.
Inedanståendeåtgärdslistafinnsdärförendelåtgärdersom
redanärpåplatsinomSVA:sverksamhet,mensomändå
bör beaktas så att de vid kommande behov orsakade av ett 
förändratklimatintegårförloradeellertapparikvalitet.

ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER FÖR  
SVA:S KLIMATANPASSNING:
• Kompetensutvecklingförbefintligpersonaliformavintern
ochexternvidareutbildning.

• Adekvatomvärldsbevakning.
• Deltaimyndighetsnätverketförklimatanpassning(KAP)

och även bidra med information till den gemensamma 
www.klimatanpassningsportalen.se

• DeltaienkommandearbetsgruppunderKAPmedfokus
påriktadeinsatseravseendehälsa/klimatkänsligasmitt-

ämnen,förattfinnasynergiermellanolikamyndigheters
arbete,förinformationsdelningochkunskapshöjning.

• SVAochJordbruksverketskahaettsamarbeteförökad
kunskap, information och rådgivning inom klimat-
anpassningsområdet.

• SVA:sarbetekringsmittsammasjukdomarbehöver
sannolikt stärkas och breddas med hänsyn till pågående 
klimatförändring.Detkanbehövasenökadövervakning
tillsammans med fortsatt kunskapsuppbyggnad avseende 
förändrade sjukdomsmönster för både nya och i landet 
redanetableradesjukdomar.Vektorövervakningärett
exempel.

• Tidigavarningssystemomförhöjdrisknivåförvisssmitt-
spridningbehöverutvecklas.Tillexempelbehövsökad
förståelseförbetydelsenavförändringariekosystemen.
Idag är det svårt att fördjupa kunskapen om sådant som 
ännuinteharhänt,mensomkankommaatthända.Det
vi däremot kan göra är att ha en bred kunskap om smitt-
samma sjukdomar och hur de påverkas av sådant som 
händerimiljön.Dettaföratthaenhandlingsberedskapnär

dethänder–ellerriskeraratthända.
• SVAbehöverutökasinsamverkanmedandraexpertområ-
den.Ettänmertvärvetenskapligtarbetssättochsamarbete
är nödvändigt för att åstadkomma en ökad förståelse för ett 
förändratklimatseffekterpåsmittsammasjukdomarochen
effektivberedskapförsådanasjukdomsutbrott.Human-och
veterinärmedicin måste här ses i ett sammanhang och kopp-
lastillekologi–biologi–vektorer–meteorologi,medmera.

• För att öka beredskapen avseende smittsamma sjuk domar 
till följd av ett förändrat klimat bör följande områden 
prioriteras(seävenscenariernaförkonkretaexempel):

• reservoardjur
• smitta via mark och vatten i miljön
• smitta via dricksvatten
• smittrisker för olika typer av djurhållning
• ändrade beteenden hos människor och djur
• mikrobiell riskanalys
• beredskapsplaner

ÅTGÄRDER FÖR DE OLIKA HUVUDPROCESSERNA:

SJUKDOMSÖVERVAKNING  
OCH BEREDSKAP
Detärviktigtmedfortsattgodövervakningoch
beredskap för att snabbt kunna förutse när nya 

smittor kommer in i landet, eller när endemiska sjukdomar 
ökarellerförändras.Dettakrävertillräckligtmedkvalificerad
och kompetent personal samt övervakningssystem för att 
fångauppförändradesjukdomsmönster.Klimatindikatorer
kanvaraettviktigtkomplementiövervakningen.Arbetet
liggerinomramenfördennationellaövervakningsplanen.

EXEMPEL TILL OVAN: 
Sporbildandebakteriersomorsakarfrasbrandellermjält-
brand–riskbedömning,riskkommunikationochhantering
vid extremväder såsom torka och översvämning, för att före-
byggastörreutbrott.
 Kartläggning av kompetenta vektorers förekomst och över-
vakning av dessa i händelse av kända smittor i vektorpopula-
tionen,dettabehöverutvecklasochförfinasförförbättrade
riskbedömningar.
 Smågnagareärviktigasjukdomsreservoarerochkunska-
penomdemärdåligidagsläget–härbehövskunskapsupp-
byggnadocheventuelltövervakning.

DIAGNOSTIK
Fortlöpande omvärldsbevakning av vilken diagnostik 
somfinnstillgängligförnyaagenssomkanintro-
ducerasiSverigepågrundavettförändratklimat
är viktigt, samt även lyhördhet inför vad kunderna 

efterfrågariettförändratklimat.
 En utvärdering av vilken diagnostik som bör läggas in 

iSVA:sdiagnostiskaportföljbörgörassåattSVAärför-
bereddredaninnannyasjukdomardykerupp.Valideringoch
kvalitets säkring av nya metoder som sätts upp görs redan idag 
och ska göras även i ett förändrat klimat; de nya metoderna 
skaanpassastillSVA:sdiagnostiskaflöden.
 Sekvenseringsmetoderochtillhörandebioinformatikfinns
till viss del redan på plats men behöver fortsätta att utvecklas, 
dettaföratteffektivtkunnaspårasmittämnenvidutbrott
samt för att fastställa släktskap mellan stammar som isoleras 
frånmänniskorrespektivedjur.
 Detäravstorviktattupprätthållaberedskapförattkunna
utföra diagnostik av nya agens som kan bli aktuella; exempel-
vis vattenanalyser av zoonotiska smittämnen i större serier 
som kan spridas vid översvämningar samt övervakning och 
diagnostikavvektorer.
 SVAärredanidagslägetenorganisationsomharsnabb
anpassningsförmåga och möjlighet att snabbt föra in och 
valideranymetodiknärnyasmittämnen/nyafrågeställningar
dykerupp.Detärviktigtattdennaförmågabibehållsdåden
kankommaatthastorbetydelseiettförändratklimat.
 Ökad kunskap om och utveckling av diagnostik krävs för 
fleravektorburnainfektioner.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Forskning för ökad kunskap om klimat känsliga 
smittämnenbörstimulerasinternt.Forskning
för ökad kunskap om smittämnen vars utbred-

ning och sjukdomsmönster kan påverkas till följd av pågå-
endeklimatförändringärviktigförSVA.Genomförandetav
sådan forskning är dock beroende av att externa forsknings-
medelkanerhållas.
 Enfortsattomvärldsbevakningutgörgrundföridentifiering
av vilka infektionsämnen som forskningen behöver inriktas 
på.Exempelvisavseendesporbildandebakterier,somorsakar
frasbrandochmjältbrand,behövsmerkunskap.Klimatkäns-
ligasmittämnenimellerstaochnorraSverigeidentifieras
under2017iettpågåendesamnordisktprojekt,därSVAären
avkoordinatorerna.Enlistapåklimatkänsligasmittämnen
kommeratttasframinomramenfördettaprojekt.
Effektivasystemförvektorövervakningbehöverutvecklasoch
ökad kunskap krävs om vilka smittämnen olika vektorer är 
kompetentaattsprida.

KUNSKAPSKOMMUNIKATION
Seseparatkommunikationsplansidan34.

HANDLINGSPLAN

Attbättreförståklimatkänsligasmittämnensuppkomstochspridningsmönster
samt att övervaka och bekämpa deras förekomst och spridning ligger väl i linje 
medSVA:sordinarieuppdrag

HANDLINGSPLAN

Foto: Magnus Aronson
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HANDLINGSPLAN

Kommunikationsplan handlings-
plan klimatanpassning
BAKGRUND
SVAharfåttettuppdragatttaframenhandlingsplanför
klimatanpassning.Syftetmedhandlingsplanenskavaraatt
anpassa den verksamhet som myndigheten har mandat över 
tilldeförändringarsomkanförväntasiettförändratklimat.
HandlingsplanenärfrämstenrapportförinterntbrukpåSVA
och en rapport till uppdragsgivaren men andra myndigheter 
kanvaraintresserade.Handlingsplanenskainnehållaen
kommunikationsplan.

SYFTE
• AttfåmedarbetarepåSVAmedvetnaomatthandlings-

planen har tagits fram och resultaten i den
• Atttachansenattienexternkommunikationlyftaframhur

ett förändrat klimat kan påverka smittsamma sjukdomars 
förekomstochspridningiSverige

MÅLGRUPPER
• MedarbetarepåSVA
• Anställdapåandramyndigheter,veterinärer,lantbrukare

och andra djurägare

KOMMUNIKATIONSMÅL
• MedarbetarepåSVAskavaramedvetnaomattrapporten
finnsochdetviktigasteinnehålletiden

• Veterinärer,lantbrukareochandradjurägareskavetamer
om hur ett förändrat klimat kan påverka sjukdomsläget för 
djuriSverigeochattSVAarbetarmeddetta.

• Attrapportenfinnstillgängligförandramyndigheter

BUDSKAP:
•  Interna: Ett förändrat klimat kommer att påverka vårt     
arbetemedsmittsammasjukdomar.

•  Externa: Ett förändrat klimat kommer att påverka   
sjukdomslägetivårtland.Dethärkanhända…. 

AKTIVITETSPLAN:
• Layoutochkorrekturläsningförenlättillgängligrappor.

När: Januari-februari
• Rapportpubliceraspåwww.sva.seochpåKlimat-

anpassningsportalen 
När: Februari/mars

• Öppen presentation av rapporten och de viktigaste 
slutsatsernaiLångskeppet 
När: Februari

• Presenterarapportenunderaktuelltflödetpåintranätet 
När: Februari

• Taframenanimeradfilmsomvisarpåvilkaeffekterett
förändrat klimat kan ha på spridning av smittsamma 
sjukdomarbladdjur. 
När: Januari

• DeladenanimeradefilmeniSVA:solikakanaler,webben,
Svavet,FacebookochLinkedin. 
När: Februari-mars

• ArtikeliSvavetomvadettförändratklimatkaninnebära
försjukdomslägetiSverige 
När: Mars

EN PLAN FÖR RAPPORTERING, UPPFÖLJNING 
OCH  UPPDATERING
SVAserbehovavfortsattarbetemedHandlingsplanenochför
att ta fram verktyg för klimatanpassning, men utan riktade 
medelfördettaellerdirektuppdragiSVA:sregleringsbrevså
blirdetsvårtattprioriteradettaarbete.
Ävenmöjlighetenförenuppföljningavutförtarbeteär
begränsadeutanriktaderesurser.
MSB-medelavsesattsökas2017förfortsättningenavklimat-
anpassningavSVA:sarbete.

Summary
Climatechangescausechangesinecosystems,lengthofvegetationseason,
distribution and population densities of insects and many other things of 
importanceforthespreadandpersistenceofinfections.Formanyofus,
climateadaptationworkisbestknownasadaptationofinfrastructuresuch
asroadsandbuildings.However,sincechangesinthedistributionofin-
fectiousdiseasesisalsorecognisedasasignificanteffectofclimatechange
itisofimportancetobeawareofthisandtoadapttothesenewthreats.
TheNationalVeterinaryInstitute(SVA),isaSwedishagencywithanimal
disease experts and a purpose to ensure preparedness for national animal 
diseaseevents.SVApromotesanimalandhumanhealth,Swedishanimal
husbandry and our environment through diagnostics, research, prepa-
rednessandcounselling.Monitoring,understandingthedistributionand
controllingclimatesensitiveinfectiousagentsisinlinewithSVA’srole.Itis
thereforeimportantthatSVAcancontinuetodevelopitsoperationtoma-
intainahighcompetencyinthisarea.SVAistodayworkinginawaythat
promotespreparednessforchangesconcerninginfectiousagents.However,
theinstituteneedstobroadenitsknowledgeandnetworkstobetterunder-
standhowchangesinnatureandtheenvironmentaffectinfectiousagents.
SVAneedstomaintainitscurrentlevelofexpertiseanddiagnosticcapaci-
tyaswellasbepreparedtodiagnoseandhandlenewunknowninfection
agentsinafutureaffectedbyclimatechange.

Objectives for Climate adaptation work:
TheoverallobjectiveofSVA’sclimateworkistoSVA’sgoalofprotecting
bothanimalandhumanhealthremainsachievableinachangedclimate.
Tomakethispossible,SVAshouldensurethatfundingexistsforthefol-
lowingfocusareas:
 •Employeeswithgoodknowledgeonclimate-sensitiveinfectiousagents
 •Preparednesstomonitorclimate-sensitiveinfectiousagents
 •Tailoredandflexiblediagnostics
 •Highqualityadvicetoveterinarians,advisors,animalownersandthe
    general public
 •Proactiveandresponsivecommunication
 •Researchinthefieldofclimate-sensitiveinfections
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