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Direkt påverkan 

Extremväder 

Värmeböljor, torka, bränder, storm, ..

Indirekt påverkan

Ekosystemförändringar

Vektor- resp. vattenburna infektioner

Vatten- resp. foderbrist, foderkvalitet

Förändrade beteenden och skötselrutiner

Evakuering, transporter

Klimatförändringen påverkar djuren….



Ekosystemförändringar

Arters livsvillkor ändras

Specialister/generalister

Utbredning, migration, populationstäthet

Biologisk mångfald minskar 

Svårt särskilja påverkan från klimatet från andra antropogena

miljöförändringar

Ingen linjär påverkan utan förändringarna kan utlösa en kedjereaktion 

av händelser och ge s.k. överrasknings- eller trappstegseffekter.

Förekomst o spridning av vissa smittämnen ändras

Utspädningseffekten, genomslagskraften



. Klimatkänsliga smittsamma sjukdomar
Definition här:

På något sätt beroende av naturen för sin spridning eller 

etablering, såsom överföring till en ny individ eller art med 

artropod vektorer, vatten eller mark eller att de använder vilda djur 

som en reservoar. 

Vissa opportunistiska infektioner kan öka när djur blir stressade 

och får nedsatt immunförsvar pga. klimatförändring, t.ex. 

värmestress eller trängsel som följd av foder eller vattenbrist.  



Smittsamma sjukdomar

Vilka?

Endemiska sjukdomar: Salmonellos, Borrelios, parasiter, Mjältbrand

Exotiska sjukdomar: Schmallenberg, Blutongue, West Nile fever

Hur då?

Introduktion

Etablering

Utbredning

Prevalens

Diffus påverkan på många smittor och en mer tydlig påverkan på andra

Photo Anna-Marja Kaddik, SSR

Om en population utan någon 

immunitet mot en sjukdom 

exponeras för ny smitta kan både 

sjuklighet och dödlighet bli hög. 



Vektorburna sjukdomar

Mygg

Knott

Fästingar

m.fl.



Vattenburna infektioner 
Zoonotiska smittor: t.ex. Campylobacter, Cryptosporidium, 

Giardia, Hepatit E, Salmonella, VTEC/EHEC, Yersinia. 

Skyfall, översvämningar – smittor i gödsel och avlopp tillförs 

mark och ytvatten. 

Bräddning av avloppsvatten -reningsverk klarar ej stora inflöden 

släpper ut orenat 

Vattenbrist 

Torrperioder men även vid skyfall m.m. som förorenat vattentäkt

Konkurrens om tillgängligt rent vatten

Risk att djuren ges vatten av sämre hygienisk kvalitet

Havsvatten som dricksvatten

Extra utsatta
Mjölkproduktion. 

Storskalig produktion

Vissa områden t.ex. Gotland och Öland under sommaren 



Längre vegetations- och betesperiod
Påtagliga fördelar men…

Ökad exponering av betesdjur för smittor i miljön från vilda djur, mark, vatten 

och insektsvektorer 

Mer utsatta för väder och vind vid extremväder

Ökad risk för infektioner i juver, klövar, hud, m.m. från blöta och upptrampade 

marker 

Betesbrist - vid torka eller vid översvämning då viss betesmark inte kan 

användas. 



Ändrade beteenden och skötselrutiner

Betesbrist

Betar närmare marken (parasitsmitta) 

Betar i områden där djur gödslat, vilka normalt ratas

Äter av giftiga växter 

Stödutfodring eller installning

Värmebölja

Äter mindre (växer sämre, producerar mindre)

Visar sämre brunst

Massförekomst av insekter

Äter mindre, rör sig mer

Betar/vilar i andra områden än vanligt



SVA (VÅR TOLKNING):

• Vi ska utgå från vår verksamhet:

1. Våra djurslag (avgränsat oss 

till idisslare, gris, fjäderfä)

2. Våra huvudprocesser 

(diagnostik, forskning,

sjukdomsövervakning)

• Vi ska täcka in:



Cold spots are getting hot.

Semi-domesticated reindeer are facing a new 

situation concerning climate change and 

ecosystem changes
Photo Anna-Marja Kaddik, SSR



UPPLÄGG: 

• Projektledare Ylva Persson

• ”Sakkunnig” Ann Albihn

• 10-tal experter som deltar och skriver valda delar

• Alla ovan utgör en arbetsgrupp ses ca 1 ggr månaden 

• Seminarium med KSLA www.ksla.se den 30 sept. ”Effektiv 
animalieproduktion i Sverige med friska djur i ett förändrat klimat 
– hur når vi dit?”

• Kommunikationsplan görs i samverkan med vår 
Informationsavdelning. Konsult anlitas för lay-out. 

Att anpassa den verksamhet som SVA har mandat över 

Planerade åtgärderna ska vara sådana som SVA har befogenhet 
över och ska utgöra en del av myndighetens ordinarie 
verksamhet. 

http://www.ksla.se/


HUR LÄGGER VI UPP ARBETET?

• Scenario, (ex. bränder – evakuering, luftvägsinfektioner på 
slaktsvin, mjältbrand på idisslare)

• Problembeskrivning (ex. påverkan på djurhållning, foder,  
livsmedelsförsörjning, ekosystem, smittsamma sjukdomar inkl
vatten- resp vektorburna sjd)

• Nulägesanalys (ex. smittskydd, sjukdomsövervakning, 
vektorövervakning, antibiotikaresistens, diagnostik, forskning, 
rådgivning)

• Behov (ex. övervakning sjd o vektorer, diagnostik av okända 
virus, prediktionsmodeller) 

• Mål

• Åtgärder (ex. utökad vaccinberedskap), aktiviteter (riktad 
rådgivning)

• Sammanfattas i en plan med konkreta aktiviteter samt en 
kommunikationsplan.



TIDSPLAN

• Skrivarbete: Juni - 31 oktober 2016

• Redigering och remissrunda under november 2016

• Presentation ledningsgrupp, internt seminarium,  
nov/dec 2016

• Ytterligare bearbetning och grafisk formgivning under 
dec 2016

• Till tryck januari/februari 2017

• Till SMHI 28 feb 2017

• Arbeta vidare med: komplettering med 

övriga djurslag, åtgärder, uppföljning,….??


