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Mjältbrandsutbrott	  1916	  -‐ 2016
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1957	   förbjöd	  Kgl Veterinärstyrelsen
import	  av	  köttmjöl	  efter	  att	  Rutqvist	  &
Swahn	  visat	  att	  sporkontaminerat	  
köttmjöl	  orsakat	  antraxutbrottet	  1956-‐57



Minst	  3160	  gårdar	  
spärrades	  pga ett	  eller	  
flera	  mjältbrandsutbrott.
Ofta	  enstaka	  fall,	  men	  
även	  återkommande	  med	  
ett	  eller	  flera	  års	  
mellanrum

Gårdar	  spärrade	  för	  mjältbrand	  1916-‐1961



Mjältbrandsfall	  /län	  (finns	  på	  www.sva.se)

Skåne	  län	  (747)	  Västerbottens	  län	  (120)



• Vanlig	  sjukdom	  i	  Sverige	  17-‐ 18-‐ 1900-‐tal
• Anmälningspliktigt	  sen	  1898
• Förbud	  att	  flytta	  djur	  och	  leverera	  mjölk	  i	  10	  
dygn	  (enligt	  Länskungörelser)
• Smittkällor:	  importerat	  benmjöl,	  vatten	  fr	  
garverier,	  kontaminerade	  beten,	  gamla	  gravar
• Oftast	  enstaka	  döda	  djur	  (underrapportering?)
• Stora	  historiska	  utbrott:	  Västergötland	  (Billingen)	  
1899,	  Östergötland	  1905,	  Uppland	  1917,	  Kalmar	  
1937,	  Fyledalen 1940,	  Halland	  1956-‐57

Vad	  lärde	  vi	  oss	  om	  mjältbrand



Tidiga	  mjältbrandsspecialister	  – C.A.	  
Lindqvist	  1883	  &	  A.G.	  Florén	  1899

”	  sjukdomen	  känd	  sedan	  långa	  tider.	  Den	   i	  Mosesbok
omtalade	  egyptiska	   landsplågan	   torde	  med	  säkerhet	  
hafva varit	  mjältbrand….”

”Ofta	  är	  det	  låglänta	  sumpiga	  kärr	  och	  
ängsmarker	   längs	  sjöstränder…..men	   ock….på	   högt	  
belägna	  marker	  med	  humusfattig	   jord”

”vanligast	  under	  sommaren	   och	  hösten	  speciellt	  vid	  
ihållande	  torka…..”

”De	  närvarande	   enade	  sig	  om	  det	  beslut,	  att	  man	  hos	  kadaver
efter	  djur	  som	  dött	  af mjeltbrand,	   skulle	  i	  trakter	  där	  tillräckligt
djup	  graf	  ej	  kunde	  åstadkommas,	   först	  söka	  framkalla	  en
brandskorpa	   å	  kadavret	  före	  nedgräfningen samt	  sedemera
vidtaga	  desinfektionsåtgärder	  mot	  allt	  affall efter	  djuret”
C.A.	  Lindqvist	  TIDSKRIFT	  FÖR	  VETERINÄR-‐MEDICIN	   1883

Första	  utgåva	  1899


