1 (2)
2011-04-29

Rådgivningsavdelningen
Kontrolledningsenheten
P Brådenmark

Dnr 1288/2011

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

Redovisning av deluppdrag i regeringsuppdrag med anledning av att
rävens dvärgbandmask har påvisats i Sverige
Livsmedelsverket redovisar härmed av Jordbruksverket begärt underlag
(Dnr 30-3447/11) som ett deluppdrag i regeringsuppdrag (L2011/801)
angående förekomst av dvärgbandmask hos räv i landet.
Frågeställningen
Livsmedelsverket har ombetts inkomma med en bedömning av behovet av
ändrade eller nya rekommendationer avseende hantering och konsumtion
av särskilda livsmedel, baserat på en prevalens av dvärgbandmask hos räv
på <1% respektive 10% och 50 %
Livsmedelsverkets överväganden
Livsmedelsverket har gjort en litteraturstudie samt även kontaktat experter i
länder där smittan är endemisk för att få ett underlag för att besvara
frågorna.
Människor kan smittas genom förtäring av smittade livsmedel såsom bär,
svamp, grönsaker, fallfrukt och dricksvatten, men det saknas data över hur
vanliga dessa smittvägar är. Kunskapen om smittvägarna är i många fall
hypotetisk eller baserad på epidemiologiska studier vilka försvåras av den
låga förekomsten av alveolär echinococcos och de långa inkubationstiderna.
Enstaka studier har exempelvis identifierat osköljda jordgubbar som en
smittkälla medan andra studier inte identifierat osköljda grönsaker, bär och
svamp som riskfaktorer.
Sammanfattningsvis drar Livsmedelsverket slutsatsen att olika vegetabilier
samt dricksvatten kan överföra smitta men hur vanligt detta är går inte att
fastställa.
Den fullständiga utredningen redovisas i bifogad promemoria.
Livsmedelsverkets rekommendation till konsumenter
För närvarande rekommenderar Livsmedelsverket att enskilda
konsumenter, för att skydda sig från smitta, är noggranna med
handhygienen vid och efter vistelse i skog och mark. Vegetabilier bör
noggrant sköljas före förtäring och bär, svamp och grönsaker kan kokas
som ett ytterligare försiktighetsmått eftersom dvärgbandmaskäggen då
avdödas.
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Om det visar sig att prevalensen är hög regionalt eller i landet i sin helhet
kommer informationen till allmänheten att intensifieras men ovan angivna
rekommendationer kommer att kvarstå oberoende av prevalensen smittade
rävar förutsatt att inte ny kunskap framkommer som mer definitivt
fastställer specifika livsmedels roll i smittkedjan.
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