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Djurhälsovård – kameldjur och
exotiska idisslare
Bakgrund
Programmet, som syftar till att ha en hälsoövervakning bland kameldjuren och andra
exotiska idisslare i Sverige, startades upp efter en utredning som gjordes 2007.
Programmet har nu varit igång i ca tio år och under åren som gått har både djurägare
och fältpraktiserande veterinärer kunnat få information om skötsel, sjukdomar och
andra viktiga faktorer som påverkar kameldjuren och deras skötsel. Det har också
funnits möjlighet att obducera självdöda djur samt ha en viss övervakning över
parasitläget bland dessa exotiska djur. Programmet har varit mycket uppskattat bland
framför allt nystartade besättningar med kameldjur och det har även hållits en hel del
kurser för djurägare genom åren.
Under 2017 har programmet fungerat som tidigare, men det verkar generellt som om
behovet av information har minskat och kunskaperna om kameldjuren ute i landet har
ökat. Själva övervakningsfunktionen av kameldjur har snarare ersatts av ”Frivilliga
övervakningsprogrammet av bovin tuberkulos hos alpacka”, där det numera är 65
anslutna besättningar som tagit prover. Det är fortfarande osäkert hur många
besättningar med kameldjur det finns i landet, eftersom krav på registrering av djuren
saknas.

Aktiviteter under 2017
Under 2017 har allt fler av de väletablerade besättningarna valt att gå ur
hälsokontrollen för kameldjur (elva besättningar har gått ur och endast fyra nya
besättningar har anslutit sig). Tendensen är också att det inte är lika många djurägare
och veterinärer som hör av sig med frågor rörande kameldjur som under tidigare år.
Under året är det dock en del djurägare som ringt för att diskutera olika problem i
besättningarna, samt även en del veterinärer som hört av sig med frågor rörande
behandlingsstrategier i olika situationer.
Under året har fyra nyhetsbrev givits ut med information om olika sjukdomar och
hantering av olika problem.
Det har dessutom erbjudits två kurstillfällen som skulle handlat om hullbedömning,
tandhälsa, parasiter och resistens mot avmaskningspreparat. Intresset för dessa
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kurstillfällen var dock svalt och totalt tre djurägare och två veterinärer anmälde sig,
vilket resulterade i att det inte hölls någon utbildning pga. för få deltagare.
Beträffande obduktioner så har det obducerats färre djur under året än tidigare. Vad
detta beror på är svårt att utvärdera, men sannolikt beror det på en ökad kunskap.
Med alla dessa faktorer i beaktande har nu Gård & Djurhälsan beslutat att avveckla
programmet under 2018.
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