Rabiesövervakning bland
svenska fladdermöss
SVA tar sedan ett flertal år emot döda fladdermöss från hela Sverige för rabiesundersökning. I flera länder i Europa har man påvisat att vissa arter av fladdermöss bär på
virus (EBLV) som är nära släkt med klassiskt rabiesvirus. Sannolikt förekommer EBLV
hos vissa fladdermössarter i Sverige, men i mycket låg grad. I Sverige har antikroppar
mot EBLV, men inte virus, påvisats hos enstaka levande vattenfladdermöss.
SVA vädjar återigen om allmänhetens medverkan i årets fladdermusinsamling, både genom att skicka in döda fladdermöss till SVA
för undersökning, och genom att sprida denna information vidare.
Organisationer som har information om fladdermöss på sina
webbplatser får gärna länka till SVA:s information om insamlingen
(www.sva.se) och om rabies hos fladdermöss.

Uppge namn, telefonnummer, när och var fladdermusen påträffades och eventuellt avlivades, samt övriga observationer
av intresse. Det är särskilt viktigt att ange om fladdermusen
bitit annat djur eller människa. Undersökningen är kostnadsfri.

Fladdermöss kan bära på EBLV utan att bli sjuka. Infekterade fladdermöss kan också uppvisa symtom som oförmåga att flyga, viktförlust, stark aggressivitet samt överkänslighet för högfrekventa
ljud. Personer som hittar en allvarligt sjuk fladdermus uppmanas
att kontakta veterinär för omhändertagande och avlivning.
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ning. Det är dock av största vikt att aldrig ta i en fladder-

mus utan skyddshandskar!

Fladdermusen lindas lämpligen in i
papper och gärna dessutom i en toapappsrulle som skydd för stötar under
transporten. Därefter stoppas den i en
tättslutande plastpåse och sänds per
post till SVA i ett vadderat kuvert. Märk
kuvertet tydligt med texten ”BIOLOGISKT
ÄMNE, KATEGORI B”, skriv också UN
3373 på kuvertet och rita en kvadrat runt. Ange avsändare.
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Resultatet av undersökningen kommer att skickas till den person
som sänt in fladdermusen. Övervakningen bekostas av medel från
Jordbruksverket. Fladdermöss är fredade enligt 3 § i jaktlagen. Mer
information om detta finns på Naturvårdsverkets webbplats: www.
naturvardsverket.se

MER INFORMATION OM INSAMLINGEN:
Gunilla Hallgren, veterinär, epidemiolog
telefon: 018-67 40 00
SVA 120615

Fynd av döda fladdermöss skickas till SVA för rabiesundersök-

DÖDA FLADDERMÖSS SKICKAS TILL:

