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A. Fältveterinärkåren.
Vid 1950 års ingång utgjordes den a k t i v a personalen enligt stat för
fältveterinärkåren av 1 över fältveterinär, 7 fältveterinärer, 8 regementsveterinärer och 15 bataljons veterinärer. Av de senare beställningarna voro 3
vakanta nämligen vid arméledningen, A 1 och A 3. Under året har beställningen vid arméledningen återbesatts och beställningarna vid A 1, A 3 och
Ing 1 indragits, varför antalet bataljonsveterinärbeställningar enligt stat vid
årets slut utgör 12, samtliga besatta.
Av
bataljons
veterinärerna
vid
fältveterinärkåren
har
avgång skett i ett fall. Det härigenom ledigblivna förordnandet har återbesatts, varför vid årsskiftet samtliga 12 förordnanden voro besatta.
Å ö v e r g å n g s s t a t kvarstår 1 bataljonsveterinär.
Av beställningarna å
reservstat,
som utgöras av 2 fältveterinärer
och 2 regementsveterinärer, voro vid årets början 1 beställning av vardera
vakant. Genom pensionsavgång har vakanserna under året ökats med ytterligare 1 regementsveterinärbeställning.
Personalen i
reserven
har minskats med 1 bataljonsveterinär (dödsfall) men ökats med 1 regementsveterinär och 3 bataljons veterinärer och
utgjordes vid årets slut av 3 fältveterinärer, 4 regementsveterinärer och 68
bataljonsveterinärer.

B. Hälso- och sjukvård.
Lokaler för veterinärtjänst.
I några förbands sjukstallar ha reparationer och moderniseringar ägt
rum. Sjukstallet vid K 2 befinner sig efter slutförd modernisering i ett utmärkt skick. Vid flera förband saknas emellertid alltjämt lokaler för veterinärtjänst eller befinna sig dessa i bristfälligt skick.

Stallhygien och hästvård.
Stallhygien och hästvård ha över lag varit goda. Vid flera förband har
nattstallvakt ej längre kommenderats. Antalet olycksfall, som kan hänföras
bero härpå, ha varit ringa. Maskinrykt har med tillfredsställande resultat
prövats vid flera förband.
t—512959
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Utackorderade hästar.
Pä vissa håll har det visat sig svårt att vid nyinköp erhålla lämpliga hästtyper på grund av den minskade uppfödningen och det i anslutning därtill
begränsade urvalet. Utackorderingen av varmblodiga hästar såsom körhästar har i många fall utfallit mindre väl. Fortsatta försök med strängare krav
på hästarnas kördressyr (bl a vänjning vid åkerbruksredskap), innan de
utlämnas till fodervärdarna, pågå. Vården av de utackorderade hästarna
har varit god bortsett från en flerstädes bristfällig hovvård.

Hovslagare och hovbeslag.
Hovvarden och hovbeslaget har vid förbanden skötts på ett tillfredsställande sätt, trots att personalbrist flerstädes ökat arbetsbördan för hovslagarna.

Hästsjukvård.
Led- och senåkommor dominera liksom tidigare. Särskilt hög synes frekvensen av dessa lidanden bliva vid ojämnt ianspråktagande av hästarna, ett
förhållande som redan påpekats i tidigare årsberättelser.

Smittsamma sjukdomar.
Kvarka har uppträtt i en lindrig form vid flera förband men hade på
Herrcvadsklosters remontdepå ett svårartat förlopp. En i regel mycket lindrig smittsam bronkit har uppträtt vid flera förband. Ringorm av godartad
karaktär har haft stor utbredning. Valpsjuka har i år icke uppträtt vid
något förband trots att den grasserat runt om i landet.

Livsmedelskontroll.
Liksom föregående ar ha förbandsveterinärerna anlitats huvudsakligen för
besiktning av armékonserver.

Vård av civila djur i kronans sjukstallar.
Under året ha 420 civila djur, varav 228 hästar och 192 hundar, vårdats
i kronans sjukstallar under sammanlagt 3 570 sjukdagar. Dessutom ha
1 012 djur behandlats polikliniskt.

SJUKLIGHETEN OCH SJUKVÅRDEN BLAND ARMÉNS HÄSTAR.
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C. Sjukligheten och sjukvården bland arméns
hästar och hundar.
1.

Hästar.

Medelsjukprocenten har under året varit 7 %.
Hästantalet har under året i medeltal varit 4 410, varav 574 remonter (remontdepåer -f- dressyranstalten).
Av Tab. 1. i tabellavdelningen framgår sjukprocenten för såväl förbanden som de olika truppslagen och militärområdena. Gränserna äro beträffande de beridna truppslagen 8,o % (.ingenjörtrupperna) och 5,5 c'o (trängtrupperna) samt för militärområdena 8,9 % (II. milo) och 5,9 % (VI. milo).
Å remontdepåerna var sjukprocenten 10,3 % (938 sjukskrivna) mot 6,8 %
(841 sjukskrivna) föregående år.
Av Tab. 2. framgår de olika sjukdomarnas frekvens och utgång.
I Tab. A. är en sammanställning gjord av de vanligast förekommande och
för förbandens tjänstduglighet mest betydelsefulla sjukdomarna bland hästarna vid beridna förband. Siffrorna angiva antalet fall (under året insjukTab. A. Fall av vissa sjukdomar bland hästarna vid arméns beridna förband
pr 100 hästar under år 1950.
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Tab. B. Till direkta olyckshändelser hänförbara sjukdomsfall bland
arméns hästar år 1950.

nade) per 100 hästar. Inga mera påtagliga avvikelser från föregående år synas föreligga.
Tab. B. och C. ha uppgjorts för att ge en föreställning om frekvensen av
olycksfall och deras påföljd.

2. Hundar.
Av sjukdomsorsakerna dominera sårskadorna med 22,7 % av samtliga
behandlade fall. Valpsjuka har icke uppträtt vid något förband (11 fall
föregeånde å r ) , men en hund, som insjuknat i valpsjuka hos fodervärd, har
måst avlivas.
Av Tab. 6. framgår de olika sjukdomarnas frekvens och följder.

SJUKLIGHETEN OCH SJUKVÅRDEN BLAND ARMÉNS HÄSTAR.

Tab. C. Översikt av olycksfall bland arméns hästar år 1950 med
hänsyn till dels skadans art, dels skadans påföljd.
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Tab. 1. Översikt av sjukligheten bland arméns hästar år 1950.

7

1
Ridskolan, krigsskolan, infanteriskjutskolan, arméns jägarskola, arméns underofticersskola, försvarsstaben och arméledningen. — 2 Jämte dressyranstalten.

Anm.
Siffrorna i Kol. 3 och 5 överensstämma icke med de i Tab. 2a + 2b angivna, enär här
icke medräknats de hästar, som kasserats utan att ha varit sjukskrivna.
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Tab. 2. Sammandrag av hästsjukbesked för år 1950.
a) Arméns förband.

TAB. 2 (forts.).

SAMMANDRAG AV HÄSTSJUKBESKED FÖR ÅR 1 9 5 0 .
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10

TAB. 2 (forts.).

SAMMANDRAG AV HÄSTSJUKBESKED FÖR ÅR 1 9 5 0 .

TAB. 2 (forts.).

b)

SAMMANDRAG AV HÄSTSJUKBESKED FÖR ÅR 1 9 5 0 .

Remontdepåerna jämte Dressyranstalten.
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TAB. 2

(forts.).

SAMMANDRAG AV HÄSTSJUKBESKED FÖR ÅR 1 9 5 0 .

TAB. 2

(forts.).

SAMMANDRAG AV HÄSTSJUKBESKED FÖR ÅR 1 9 5 0 .
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Tab. 3. Självdöda hästar år 1950.

Anm.
Häri inbegripas även de hästar, som dött utom förläggningsorten, varför här angivna
siffror ej överensstämma med de i Tab. 1 anförda. — Remontdepåernas hästar äro här icke medräknade.
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Tab. 4. Avlivade hästar år 1950.

Anm.
Häri inbegripas även de hästar, som dött utom förläggningsorten, varför här angivna siffror
ej överensstämma med de i Tab. 1 anförda. — Remontdepåernas hästar äro här icke medräknade.
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Tab. 5. Kasserade hästar år 1950.

Anm. Den skillnad mellan här angivet antal kasserade hästar och det i Tab. 1 (kol. 5) angivna beror
därpå, att här medtagits även sådana hästar, som pä grund av allmän stelhet, älder o. d. kasserats utan
att hava varit sjukskrivna. — Remontdepåernas hästar äro här icke medräknade.
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Tab. 6. Sammandrag av hundsjukbesked för år 1950.
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TAB. 6 (forts.).

SAMMANDRAG AV HUNDSJUKBESKED FÖR ÅR 1 9 5 0 .

