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Regeringsuppdrag med anledning av att rävens
dvärgbandmask har påvisats i Sverige
Deluppdrag
Smittskyddsinstitutet
 Kostnads/Nytto-analys av i första hand bekämpningskostnader avseende
djur och behandlingskostnader för humanfall i relation till nytta för
allmänhälsan (i samråd med bl. a SVA)
 Bedömning av smittrisk till människa baserad på bl a erfarenheter från
andra länder:
- vid olika prevalensnivå hos räv: <1% respektive 10% och 50%, dvs
då man har så kallade ”hot spots” i städer
- med jämförelse av vad kulturella skillnader och olika beteenden
har för inverkan på smittrisken, med beaktande av svenska
företeelser och förhållanden såsom allemansrätt, utbredd bär- och
svampplockning,
ur-och-skur-förskolor,
Mulleskolan,
naturvistelse, hundhållning inomhus med stor interaktion med
ägaren etc.
Statens veterinärmedicinska anstalt
 Kostnads/Nytto-analys av i första hand bekämpningskostnader avseende
djur och behandlingskostnader för humanfall i relation till nytta för
allmänhälsan (i samråd med bl. a SMI).
 Kartläggning av parasitens nuvarande utbredning, inklusive en bedömning
av huruvida det går att fastställa också vilket område som bedöms vara fritt
från smittan och hur detta i så fall bör göras.
 Bedömning av hur parasiten kan förväntas spridas i landet, inklusive hur
populationerna av olika djurarter kan påverka spridningshastigheten.
Risken för att parasiten etableras i stadsnära miljöer bör också bedömas.
 Analys av möjliga bekämpningsmetoder såsom jakt, betningsavmaskning
av vilt, avmaskning av sällskapsdjur etc, samt förslag på möjliga
bekämpningsstrategier med beaktande av erfarenheter från andra länder.
 Analys av och förslag på möjliga övervakningsstrategier, med beaktande
av dels befintliga metoder, dels möjligheter att utveckla nya. Hänsyn bör
tas till att jakttid, snötäcke etc begränsar möjligheten att samla prover till
vissa delar av året. Redovisning av möjliga diagnostiska metoder bör göras
i tabellform med kostnader för respektive analys redovisade.
 Jordbruksverket har beslutat att finansiera en workshop med utländska
dvärgbandmask-experter, och har givit SVA i uppdrag att arrangera en
sådan snarast möjligt. Arbetet bör inrikta sig på information om läget i
endemiska länder vad gäller smittrisker och bekämpningsstrategier. Till
denna workshop bör förutom myndigheterna i uppdraget även deltagare

från t. ex länsstyrelsen i Västra Götaland, Sveriges kommuner och
landsting samt Jägareförbundet bjudas in.
Livsmedelsverket
 Bedömning av behovet av ändrade eller nya rekommendationer avseende
hantering och konsumtion av särskilda livsmedel, baserat på en prevalens
hos räv på <1% respektive 10% och 50 %.
Naturvårdsverket
 Bedömning av populationsstorleken av mårdhund, varg, sork (relevanta
mellanvärdsarter) och vildsvin (Observera att Jordbruksverket redan före
uppdraget har givit Erik Lindström i uppdrag att separat redovisa fakta om
rävpopulationen, varför det inte ingår i uppdraget). Bedömning i samråd
med SVA av huruvida de nämnda arterna kan bidra till smittspridningen,
samt om det finns andra alternativa mellan- och huvudvärdar som kan
bidra till smittspridningen. Bedömningen ska inriktas dels på förekomsten
generellt i landet, dels på förekomsten i Västra Götaland.
 Bedömningen av förekomsten av stadsrävar i Sverige, dvs rävar som söker
daglega i stads- eller förortsmiljö.
Arbetsmiljöverket
 Bedömning av behovet av ändrade eller nya rekommendationer till olika
yrkesgrupper som t.ex. yrkesjägare, veterinärer, djurvårdare, skinnberedare
m fl.
Jordbruksverket
 Bedömning av behovet av åtgärder i form av t ex rekommendationer,
föreskrifter, informationskampanjer eller bekämpningsstrategier, efter
samråd med övriga berörda myndigheter och aktörer.
 I det fall bekämpning bedöms kunna bli aktuell bör även en bedömning
göras av vilken bekämpningsstrategi som är mest lämplig baserat på
svenska förhållanden.
 Bedömning av om information och rekommendationer behöver utformas
olika beroende på om parasiten förekommer lokalt eller allmänt, med
beaktande av risken att s.k hotspots utvecklas i städer.
Socialstyrelsen
 Bedömning av behovet av åtgärder i form av t ex rekommendationer,
föreskrifter, informationskampanjer eller bekämpningsstrategier, i samråd
med övriga berörda myndigheter.
 Bedömning av om information och rekommendationer behöver utformas
olika beroende på om parasiten förekommer lokalt eller allmänt, med
beaktande av risken att s.k hotspots utvecklas i städer.

