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Til
T jegere som jakter rødrev
r
v
vinteren 2012//13
Vinteren
V
20
012/13 ska
al Veterinæ
ærinstitutte
et igjen sa
amle inn prø
øver fra 60
00 rødrev felt
f
under
jakt.
j
Prøve
ene skal un
ndersøkes med
m hensyn
n på revenss lille bend
delorm. Vi hhåper at fllest mulig
jegere
j
er v
villige til å sende inn prøver.
p
Prø
røvene hono
oreres med
d kr. 400 p
per rev.

Litt
L om rev
vens lille bendelorm
m
Revens
R
lille bendelorm
m (Echinococcus multiloocularis) err en frykta parasitt som
m ved smittte til
menneske
m
ggir alvorlig sjukdom.
s
Pa
arasitten foorekommer i mange eu
uropeiske laand, og synes de
senere
s
åren
ne å ha spre
edd seg til nye
n område
er. I 1999 blle den også påvist på SSvalbard. Parasitten
regnes
r
for å være fravværende på det norske
e fastlandett, men ble for
f første gaang påvist i en rødrev
nær
n
Uddeva
alla i Sverig
ge i februar 2011. Det er svært viktig å prøve
e å holde N
Norge fri forr denne
parasitten.
p
Dersom den etablererr seg her i laandet, vil det
d endre vå
år måte å bbruke naturren på. Man
n
må
m da for e
eksempel væ
ære forsiktig med å spiise rå bær og
o sopp, eller drikke uubehandla vann.
v

Faren
F
for ssmitteintrroduksjon til Norge
Smitteintrod
S
duksjon me
ed revens lille bendeloorm til Norg
ge kan tenke
es å kommee på ulike måter:
m
Gjennom
G
innvandring av
a rødrev eller ulv østffra, gjenno
om hund og katt som h ar blitt smiitta under
opphold
o
i uttlandet, elller via småg
gnagere som
m ”blindpasssasjerer” med
m varetraansporter frra utlandet.
For
F å forebyygge at hun
nd og katt som har opp
pholdt seg i land hvor parasitten
p
fforekomme
er, ikke skall
ta
t med seg smitten inn
n i Norge, er
e det et kraav om at dy
yrene ormebehandles, se
www.mattil
w
lsynet.no fo
or detaljer om ormebe
ehandlingen
n. For at No
orge skal kuunne oppretttholde
dette
d
viktigge kravet, krever
k
EU om
mfattende d
dokumenta
asjon på at vi
v er fri forr parasitten.
Hensikten
H
m
med prøvein
nnsamlingen fra rødreev er, som tidligere
t
år,, å dokumeentere at No
orge er fri
for
f denne p
parasitten, slik
s at vi ka
an oppretth
holde det viktige
v
krave
et om ormeebehandling
g av hund og
o
katt
k
som ha
ar vært i uttlandet.

Prøveinnsa
P
amling og invitasjon
n til å deltta
Vi
V har så lan
ngt undersø
økt 2166 rød
drev felt un
nder jakt i perioden
p
20
002-2011 foor denne pa
arasitten.
Det
D er imidllertid nødve
endig med flere prøve
er og Mattilssynet har giitt Veterinæ
ærinstitutte
et i oppdrag
g
å undersøke
e ytterligere
e 600 rev fe
elt under jaakt i 2012/1
13. Prøveinnsamlingenn vil omfatte hele
landet.
l
Dette
D
inform
masjonsskriivet blir sen
ndt ut til re
evejegere so
om tidligere
e har deltattt på prøve
etakning av
rødrev
r
ellerr som jakter i områderr som vi ønssker å unde
ersøke nærm
mere. Vi hå per at flestt mulig av
dere
d
som bllir tilskreve
et går inn på
å vår hjemm
meside www
w.vilthelse..no med tannke på registrering og
innsending a
av prøver.
Etter
E
registrering hos oss
o vil dere få tilsendtt prøvetakin
ngsutstyr, skjema for uutfylling av
personopply
p
ysninger og ferdig fran
nkerte returrkonvolutte
er. Prøvetak
kingen er ennkel, og består av å ta
a
ut
u en avføriingsprøve frra reven sin
n endetarm /tykktarm. I tillegg øn
nsker vi at ttunga skjærres ut og
sendes
s
inn ssammen me
ed avføringssprøven. Tu
unga vil bli undersøkt med hensynn på trikine
er. Prøvene
sendes
s
inn ffortløpende
e etter utta
ak. Husk å ssende inn skjema med
d personoppplysninger i en pose
sammen
s
me
ed første re
eveprøven, da persona lavdelingen
n vår er avh
hengig av diisse opplysn
ningene for
å kunne gje
ennomføre utbetalinge
u
ene.
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Innsending av prøver vil bli honorert med kr. 400 pr. rev. Et samlet honorar utbetales ved avsluttet
jakt.

Ta kontakt med Veterinærinstituttet for registrering
NB !! Du må gå inn på www.vilthelse.no for å registrere deg som prøvetaker.NB !!
Øverst til høyre trykker du på feltet merket ”Registrering som prøvetaker av rødrev 2012-2013”,
fyll ut alle feltene og trykk på ”Legg inn”.
Vi håper på god respons blant jegerne. Vi er helt avhengig av dere for å få til denne viktige
undersøkelsen.
På forhånd takk!

Med hilsen

Knut Madslien
Veterinær, prosjektleder
Seksjon for sykdomsforebygging og dyrevelferd
Veterinærinstituttet Oslo

Marianne Heum
Avd.ingeniør
Seksjon for patologi
Veterinærinstituttet Oslo
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