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LINA
LETH-OLSEN

77

Mobil: 481 97 230

- Dette skal vi rydde opp i slik at Norge fortsatt skal være fri for denne parasitten, slik vi har vært i over hundre år, sier tilsynsdirektør Kristina Landsverk.
FOTO: NTB SCANPIX

Saueskabb funnet på alpakka
Det er funnet saueskabb på en importert alpakka i Sør-Trøndelag. Siste påvisning av
saueskabb i Norge var i 1894.
▼ANNONSE

- Vi utryddet dette fra Norge i 1894, og
slik vil vi fortsatt ha det, sier
tilsynsdirektør Kristina Landsverk i

Leses nå:

Relaterte artikler:

Mattilsynet i en pressemelding.

pålagt restriksjoner, og Mattilsynet har

Kugalskap-mistanke
stanser norsk
kjøtteksport

satt i gang sporing for å undersøke om

Det er lagt ned forbud mot norsk

andre dyr eller besetninger kan være

eksport av en rekke animalske produkter hvor det er
krav om såkalt BSE-attest. Les mer

Besetningen med smittet dyr er derfor

smittet.
Saueskabb rammer sauer og alpakka,
og forårsakes av skabbmidd.
Sykdommen fører blant annet til sterk
kløe og ullavfall. Sykdommen smitter

- Å få kugalskap på
gården er like ille som
oppleve en alvorlig
ulykke

ikke til mennesker, men er en såkalt

– Å få kugalskap på gården er like ille som å oppleve
en alvorlig ulykke. Men det står ikke noe kriseteam

A-sykdom som er meldepliktig.

klart til å hjelpe bonden. Les mer

Sykdommen kan behandles, men er
vanskelig å kontrollere og bekjempe
dersom den sprer seg.
- Dette skal vi rydde opp i slik at Norge
fortsatt skal være fri for denne

- Det skaper utrygghet
blant naboer og
kollegaer

Journalistene kåret ChelseaHazard til årets spiller
Les mer

Fakta: Rosenborg er Norges
beste lag
Les mer

Kjøttfeprodusenter på Innherred har
egentlig ikke tatt inn over seg alvoret etter at en ku i

http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article10590899.ece
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parasitten, slik vi har vært i over

en kjøttfebesetning i fylket kan ha fått kugalskap.

hundre år. Dette viser med all

Les mer

tydelighet hvor risikofylt det er å

- Bonden synes det er
ganske tøft

importere levende dyr som kan dra
inn smitte av sykdommer vi ikke har i

Mistanken om kugalskap kom

Norge, eller sykdommer hvor vi har

overraskende på Nord-Trøndelag

gjennomført en vellykket bekjempelse,

bondelag. Hvis mistanken bekreftes, blir dette første

utdyper hun.

To kles- og interiørbutikker
er slått konkurs
Les mer

tilfellet som er påvist på norsk jord. Les mer

Mattilsynet anbefaler alle både
husdyrbrukere og kjæledyreiere om å avstå fra å innføre levende dyr til Norge.

Underskudd for Credo

77

Les mer

Sør-Trøndelag

VIS DEBATT

Mer å lese på adressa.no:

Nytt fra Adressa Pluss:

Trøndersk spåkone skal ha
tjent 800 000 kroner svart
Spåkona er blant ni som må møte i retten
for grovt skattejuks. Til sammen spådde de
svart for 13,7 millioner. Les mer

Folk kommer helt
fra Paris for å
shoppe i trendy
Antwerpen

Nå øyner Jonevret
muligheten mot
Haugesund

- Det er tre ting som
gjelder for å få kontakt
med det motsatte kjønn:
Barn, hund eller bunad

Har du det beste
russekortet?
Send oss ditt russekort! Les mer

Yrkessjåfør (37) dømt for
bildrap på Hitra
Vogntoget kom over i motsatt kjørefelt og
kolliderte med bilen til trebarnsfaren som
døde. Yrkessjåføren (37) bak rattet kjørte
uforsvarlig med for høy hastighet. Les mer

Vil fengsle sjåfør som stakk
til skogs etter biljakt
Polakken som stakk av fra trafikkontroll i
Røros og kjørte til Selbu med politiet på hjul,
hadde innreiseforbud. Han fremstilles for
varetektsfengsling i morgen. Les mer

Mann nektet å komme ut fra
brennende hus i Rennebu
Mannen ville slukke brannen og nektet å
komme ut, ifølge brannvesenet. Huset er nå
totalskadd. Les mer

http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article10590899.ece
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Drømmer om å legge
Trønderbanen ut på anbud
Lokalpolitikerne fra H, Frp, KrF og Venstre
håper Trønderbanen er den første
togstrekningen som regjeringen legger ut på
anbud. Les mer

Tilstanden er kritisk for
mann i 60-årene
Føreren forsøkte å rømme førerhytta før
den gikk under vann, men lyktes ikke. Da
hoppet Ole Johan Rotvold (25) og to andre i
elva og hentet opp føreren. Les mer

Mistet bilhjul i tunnel
Mannsfjelltunnelen på E39 er åpnet igjen.
Les mer

Tatt for MC-tyveri etter
mistenkelig kjøring
Vogntogsjåfør meldte fra til politiet.
Les mer

Bergingsbilsjåfør trodde
adressa-fotograf bar våpen
Utløste stor væpnet aksjon i Selbu. Les mer

SISTE NYTT:

MEST LEST SISTE TIME

09:21 46-åringen erkjenner straffskyld for ranet av Anders Flaa (80)
09:19 Selger husmorskole med ballsal
09:00 ME-syke Elin (40) trente seg sykere

1

To kles- og

08:59 Dette kjøretøyet er en bacheloroppgave
interiørbutikker
07:59 + Shibaman har mistet kontakt med datteren i Katmandu

er slått konkurs

2
Underskudd for
Credo

3
102 kjøretøyer
fikk påpakning i
storkontroll i
Trondheim

▼ANNONSE

Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert før publisering. Debatten er åpen kl 07 (08) - 24. Vi forbeholder oss retten til å
forkorte, redigere og fjerne innlegg. Ditt fulle navn må enten gå fram av epost-adressen eller oppgis som brukernavn/Facebook-profil. Debattregler
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3 Kommentarer

Linda

•

Helt feil beskyldning, stemmer ikke med fakta, så de bør bare ta livet knusende med ro og slutte å hause opp noe som på ingen måte er
fakta!! Er ikke saueskabb dette!!
Makan til hysteri og fanken ta, måte på kor linselus folk skal være da!
2

•

•

Marianne Dolpen

•

Så MT tar feil og du har rett? Betryggende...


Nina Bergerud

•

•

•

Det er ikke riktig at det er påvist sauskabb. Det er påvist Psoroptes ovis, som alle øremidd nå har blitt omdøpt til. Saueskabb er Psorotes
ovis, men psoroptes ovis er ikke nødvendig saueskabb. Det er heller ikke riktig at det er hos et importert dyr. Dyret har øremidd, og
dyrlegen ble tilkalt for å behandle det. Det er snakk om ett dyr i en besetning på 34. De har stått sammen med sauer i seks måneder som
ikke er smittet. Det er aldri blitt påvist, i hele verden faktisk, smitte av Psoroptes fra alpakka til sau. De aller fleste Psoroptes er
artsspesifikke, og man må gjøre en genotypisk undersøkelse for å finne riktig art.
Det er viktig og riktig å ivareta den norske dyrehelse. Det er også viktig å begrense antall importer av livdyr. Men dette er ikke riktig måte å
gjøre det på! Det er rykteskapning som skader en seriøs alpakkaeier, det kan faktisk ødelegge dennes livsverk. Rykter går allerede, og
nye alpakkaeiere vil bli anbefalt å styre unna de som hadde et ungdyr som fikk øremidd. Det sto jo i avisa at det var saueskabb!!
Mattilsynet har allerede modifisert sin artikkel, veterinærinstituttet har også modifisert sin til en mer korrekt variant, selv om det uriktig
fortsatt står sauskabb i tittelen på artiklene.
Det hører med at uansett hvilken psoroptes det er snakk om er det lett å behandle.
1

•

•

ADRESSA.NO

47-åring frøs i hjel

Drømmer om å legge Trønderbanen ut på anbud

•

•

— I dag finnes det teknologi som kunne ha sørget for
han ble funnet med det samme uten at et enormt apparat med
redningshelikoptre, over 200 personer som deltar i leteaksjonen. …

Studenter med Frp-sympatier blir mobbet

— 6 tog i timen. Da har du det travelt med å få klart
dobbeltspor til 2017. Det er det ganske enkelt ikke fysisk mulig å
kjøre på strekningen idag. Et anbud vil heller ikke levere noe …

De er små og trange, rett og slett. Det drar nok ned snittet

•

•

— Det er kanskje ikke så rart.. Er ikke dette misbruk av
begrepet mobbing? Virker som all kritikk er mobbing nå til dags.

— Bunnpris-butikkene er da ikke bare små og trange,
men prisene ligger gjennomsnittlig sikkert 30% over prisene på rema.

▼ANNONSE

| hovedsakene nå:

Nå er denne gamle
husmorskolen med
ballsal til salgs
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