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Spridning av boskapspest
• Troligt ursprung i Asien, spridning m krig & migration 

sedan 1200-talet
• Boskapshjordar på ryska stäppen
• Spridning via handel
• Dödade fler människor än pesten i 1700-talets 

Europa (och 200 miljoner nötkreatur)
• Har sagts bidra till: romerska rikets undergång, 

Djingis Khans härjningar, franska & ryska 
revolutionen, koloniseringen av Afrika 

• Amerikanska kontinenten och Oceanien i stort sett 
oberörda



Tidiga kontrollmetoder
• Professor Bernadino Ramazzini, Padua 1712
• Giovanni Lancisi, livläkare till påven Clement XI
• Isolering/avlivning av sjuka djur
• Restriktioner
• Handelsregler
• Tidiga vaccinförsök



Problematisk bekämpning
• Vaccin fungerade!
• Ryska stäppen, Europa, Kina, Indien
• "The major obstacle is man's inhumanity to man. 

Rinderpest thrives in a milieu of armed conflict and 
fleeing refugee masses. Until world peace is 
secured, the nays win the argument.”

Sir Gordon R. Scott, Center for Tropical Veterinary Medicine, University of Edinburgh



Internationella samarbeten
• Veterinärhögskolor (1762 i Lyon, 1775 i Skara)
• OIE 1924
• FAO 1945
• 1940-talet utrotat på ryska stäppen, 1950-talet i 

Kina, Indien m grannländer 1990-talet



Särskilda utmaningar
• “Kulturella” djurförflyttningar
• Vidskeplighet
• Dåliga vägar, brist på bränsle & reservdelar
• Fattigdom, resursbrist
• För tidiga avslut



Framgångsfaktorer

• Globalt samarbete och kunskap!
• Politisk vilja
• Förståelse för lokala situationen
• Förståelse för epidemiologin
• Vaccin
• Fälttest
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Mjältbrandsfall Uppland 1981 
• Gammal dynghög flyttad (dammoln)
• Korna passerade 
• En ko nödslaktad
• Misstanke uppstod vid odling på slakteriet
• Inga fler fall
• Ingen direkt koppling till historiska fall



• Dikobesättning, endast hö, in från betet i oktober, BT-vacc 25/11
• Ett djur dött 29/11, till destruktion
• Ett djur dött 4/12, till obduktion, 2 med feber behandlades
• Ytterligare ett djur dog på kvällen, organ togs ut för undersökning
• 5/12, båda behandlade djuren döda, organen undersökta
• 6/12, ett djur dött, till destruktion
• 7/12 djurägaren avlivat ett sjukt djur, organ till SVA
• 8/12 djur nr 2 inkom f obduktion
• 9/12 ett djur dött, direkt till obduktion 10/12, antraxmisstanke pga

typisk bild
• 12/12 diagnosen bekräftad
• Djuren avlivades, sanering

Mjältbrandsfall Halland 2008 



Smittkällan svår att bevisa, troligen gamla sporer från Viskan som kommit in 
med stråfoder blandat med jord som skördats på strandbank


