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Gäss -  vackra och fascinerande? 
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eller förorenande, smittbärande gäster? 



Lidingö stad vill skjuta 
minst 80 vitkindade gäss 
04 apr 2013 kl. 
00:01"Gässen förorenar 
genom sin spillning på 
stränder och gräsmattor", 
skriver Lidingö stad som vill 
få tillstånd att skjuta av 
minst 80 vitkindade gäss 
 

Lidingösidan 

Viltvårdare vill skjuta fler gäss 
Nacka 11:58 | 26 oktober 2010 
Nackas viltvårdare vill få tillstånd 
att skjuta fler vitkindade gäss. 
Trots att 50 fåglar sköts under 
sommaren, kvarstår problemet 
med förorenade badplatser.  
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http://www.nvp.se/


Kan vilda gäss sprida sjukdomar? 



• Salmonella 
– Vanligt förekommande hos småfåglar men sällan 

hos gäss 
– Sverige 0% (2003) 

• E. coli- flera arter 
– Högre koncentration hos måsfåglar än hos gäss 
– Sverige 0% VTEC (Verocytotoxin) (2003) 

• Campylobacter jejuni 
– Vanligt förekommande hos gäss 

• Sverige: 15% (2003), 25% (2006)  
• Oxfordshire, UK: 52% (2008) 

 
 

Zoonoser-Tarmbakterier 



Sommar 
• E. coli och andra tarmbakterier (enterokocker) 

förökar sig och är aktiva i 70-80 dagar 
• Campylobacter inaktiveras snabbt (<2 dagar)  

Vinter 
• E.coli och andra tarmbakterier (enterokocker) 

inaktiveras snabbt (<2 dagar) 
• Campylobacter överlever ca. 7 dagar 

 
Största smittorisken: förorenat dricksvatten 

Tarmbakterier-smittorisk för människor? 



Chlamydophila psittaci (psittakos/papegojsjuka) 
• Luftvägssymptom, allmäninfektion 
• Ovanligt hos gäss 

 
Pasteurella multocida (fågelkolera) 
• Allmäninfektion-snabb död 
• Gäss kan vara symptomlösa bärare 
• Smittar via direktkontakt 

 
 

Zoonoser-Andra Bakterier 
 



Mykobakterier (fågeltuberkulos) 
• Allmäninfektion-granulom (bölder) 
• Förekommer ibland hos gäss 
• Kan smitta personer med nedsatt 

immunförsvar 
 

 
 

Zoonoser-Andra Bakterier (forts.) 
 



• Cryptosporidium & Giardia 
– Gäss kan bära parasiterna men blir sällan 

infekterade 
– Ofta värdspecifika arter 
– Infekterar vattendrag/dricksvatten  

 

Zoonoser- Parasiter 



Zoonoser-virus 
Fågelinfluensa 

2006  H5N1-högpatogen influensa 

• 536 provtagna fåglar 
• 12 % positiva för HPAI 
• 10 fågelarter drabbade 
 …och en mink 
 
• 2st Kanadagäss- positiva 
 
• Hög dödlighet 
 

• Kan smitta till människor 
 
 
 





Obducerade gäss på SVA 1950-2013 
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Tarminflammation 



Svampinfektion - Aspergillos 



Utmärgling                 Parasiter 



Trauma (yttre våld) 



Trauma (yttre våld) 



Blyförgiftning 



Missbildningar- ”Angel wing” 
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Gäss förorenar och kan sprida sjukdomar men 
utgör inte en stor smittrisk för människor  



Tack för er uppmärksamhet! 

Foto: Karin Bernodt 

www.sva.se 



• God handhygien 
• God slakthygien 
• Hantera alltid sjuka/döda fåglar som om de 

vore smittade 
– Handskar 
– Plastpåsar 

 

Undvik sjukdomar 



Fjällgås sarcocystis 



Gikt amyloidos  fjällgås 



Grågås förstoppning 



How to cover the planet with poop 

OK, so let´ts all try to 
eat 75% more fiber 
before next Friday´s 
meeting… Or we could 

just start 
using a really 
big spatula… 

My aunt 
Gertie always 
used oat bran 
and pinto 
beans.  


	�Sjukdomar hos vilda gäss
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Zoonoser-Tarmbakterier
	Tarmbakterier-smittorisk för människor?
	Zoonoser-Andra Bakterier�
	Zoonoser-Andra Bakterier (forts.)�
	Zoonoser- Parasiter
	Zoonoser-virus
	Bildnummer 12
	Obducerade gäss på SVA 1950-2013
	Tarminflammation
	Svampinfektion - Aspergillos
	Utmärgling                 Parasiter
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20
	Bildnummer 21
	Bildnummer 22
	Undvik sjukdomar
	Bildnummer 24
	Bildnummer 25
	Bildnummer 26
	Bildnummer 27

