Leverflundran på
Köttriksdagen
En vecka senare fick Lisbeth ett samtal
från Stiftelsen Lantbruksforskning.
Beslutsgruppen för köttprogrammet
hade just beviljat 700 000 kr till ett
forskningsprojekt om leverflundran.

Leverflundra, det kan låta som en
mindre populär rätt i skolbespisningen
eller som en riktigt ful fisk. Men det är
värre än så. Stora leverflundran är en
inälvsparasit som angriper levern hos
idisslande djur.
En som själv har sett vad stora
leverflundran kan ställa till med är
Lisbeth Svensson i värmländska
Ekshärad. Flera av hennes familjs
nötkreatur blev plötsligt sjuka,
avmagrade och några av djuren
blev så sjuka att de dog.
Djuren hade betat på naturbetesmark
med strandbete. Där lever en snäcka
som leverflundran använder som
mellanvärd och på så sätt fick djuren i
sig parasiten som förstörde deras lever.
Hösten 2010 åkte Lisbeth till
Köttriksdagen i Borgholm. Där träffade
hon representanter för Stiftelsen
Lantbruksforskning som var med
bland utställarna. Lisbeth berättade om
sina problem med stora leverflundran
och efterlyste mer forskning.

Även TV4 Värmland fick ett
telefonsamtal från stiftelsen. Det ledde
till ett TV-inslag om Lisbeth och
hennes parasitproblem. TV-inslaget
ledde i sin tur till att forskningen om
leverflundran uppmärksammades
även i andra medier.
Lisbeth Svensson är nöjd, hon ville ju
att fler skulle lära sig om leverflundran
så att de slipper se sina djur fara illa.
På Stiftelsen Lantbruksforskning vill vi
att fler gör som Lisbeth och ger förslag
på kunskap som saknas och forskning
som behövs.
För att vi ska kunna öka vår kunskap,
om bland annat leverflundran, dras
fem kronor av per nötkreatur som
skickas till slakt. Och visst är det väl
värt en forskningsfemma att få bukt
med leverflundran. Särskilt när man
får forskning om lungmask,
kryptosporidier, BRSV, salmonella,
neospora, coronavirus och mycket
annat på köpet. Sjukdomar som varje
år orsakar skador för stora pengar.–
Projektet om leverflundran hittar du i
Stiftelsen Lantbruksforsknings
projektbank:
http://www.lantbruksforskning.se/?i
d=8746&cid=8941&pid=H1050003&tid
=projekt

Stiftelsen Lantbruksforskning är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Genom
stiftelsen tar lantbrukarna ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder
en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.
SLF:s finansiering bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar.
Forskningen finansieras också med återförda miljöskatter. Läs mer på
www.lantbruksforskning.se.

