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A. Fältveterinärkåren
Vid 1954 års ingång utgjordes den
a k t i v a personalen av 1 överfältveterinär, 7 fältveterinärer, 7 regementsveterinärer och 9 bataljonsveterinärer. Någon
förändring härutinnan har icke skett under året. Av beställningarna skola 3 regementsveterinärbeställningar (arméintendenturförvaltningen, Fo 11 och A 1) och
3 bataljonsveterinärbeställningar (A 2,
Ing 2 och T 1) indragas vid uppkommande vakans. Bataljonsveterinärbeställningen vid A 4 får vid uppkommande vakans icke återbesättas utan Kungl. Maj:ts
bemyndigande. Regementsveterinären vid
Fo 11 skall tillsvidare stå till förfogande såsom chefveterinär vid djursjukhuset
i Hälsingborg.
Av 10 förordnanden för b a t a l j o n s veterinärer
vid
fältveterin ä r k å r e n enligt stat voro 2 vakanta
vid årets början. Dessa ha under året
återbesatts.
Å ö v e r g å n g s s t a t kvarstående en
bataljonsveterinär har under året avgått
med pension.
Enligt beslut av 1954 års riksdag skall
någon reservstat för fältveterinärkåren

icke längre finnas. Å förutvarande stat
kvarstå dock 2 fältveterinärer.
Personalen i reserven har minskat med
1 fältveterinär, 2 regementsveterinärer
och 1 bataljonsveterinär men ökats med 1
regementsveterinär och 2 bataljonsveterinärer och utgjordes vid årets slut av 3
fältveterinärer, 4 regementsveterinärer
och 74 bataljonsveterinärer.
Under året har arméorder med bestämmelser rörande veterinärtjänsten vid armén i fred utfärdats. Arméordern ersätter tidigare i 1931 års tjänstgöringsreglemente, kapitel 19 Veterinärtjänst, intagna bestämmelser.
Kurs i livsmedelshygien för militärveterinärer har varit anordnad under tiden
16/11—4/12 1954. I kursen deltog 10 militärveterinärer jämte 10 civila veterinärer.
Värnpliktiga veterinärer har vid fullgörande av facktjänstgöring i stor utsträckning varit kommenderade till tjänstgöring vid hälsovårdsnämnder, veterinärhögskolans avdelning för födoämneshygien samt statens veterinärmedicinska
anstalt.

B. Hälso- och sjukvård
Lokaler för veterinärtjänsten

Stallar, stallhygien och hästvård

Sjukstallet vid f d K 2 har jämlikt
Kungl brev 4/6 1954 fr o m 1/7 1954 övergått i civil regi och drives nu av Malmöhus läns Hushållningssällskap under benämningen Djursjukhuset i Hälsingborg.

Stallhygien och hästvård har i stort
sett varit tillfredsställande. Utbildningsverksamheten vid förbanden medger icke stort utrymme för hästtjänst och hästvård. Särskilt vid infanteriet svnes svå-

f—551X04.
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righeter ofta föreligga för ridhästarnas
motionering. På många håll har värdefull hjälp härvidlag erhållits genom frivilliga försvarsorganisationer,
framför
allt Svenska Blå Stjärnan.
Knapp tillgång på personal för stalltjänst medför även svårighet att vidmakthålla en god hästvård.

Utackorderade hästar
De utackorderade hästarna ha i regel
varit tillfredsställande vårdade men ha
ofta varit otränade och vid för högt hull.
Orsaken härtill är bl a, att de hos fodervärdarna mycket oregelbundet utnyttjas
i arbetet, under långa perioder användas
de icke alls. Hovvården har ofta varit
bristfällig, vilket delvis måste tillskrivas bristen på civila hovslagare, delvis
måhända även det alltjämt minskade intresset för hästvård bland lantbrukarna. De varmblodiga ackorddraghästarna
ha även i år varit svåra att ackordera ut
vid många förband, där sådan utackordering skulle vara önskvärd, beroende på
att allt färre fodervärdar tilltro sig förmågan att rätt kunna hantera dem. Från
några förband liar förslag framförts, att
dessa hästar skulle utackorderas först
efter ytterligare ett års körutbildning
vid förbanden.

Hovslagare och hovbeslag
Rekryteringen av hovslagarpersonal
har vid vissa förband stött på svårigheter. Yrket är i mekaniseringens tid icke
lockande. Tillgången på värnpliktiga
hovslagare är också ringa, och det har

vid repetitionsövningar mött vissa svårigheter att giva hästarna tillfredsställande hovvård.
Hästsjukvård
Hälsotillståndet hos hästarna har under året varit mycket gott. Liksom tidigare år dominera lidanden i leder, senor
och hovar jämte sår, kross- och tryckskador. Lymfkärlsinflammationerna fortsätta att intaga en framskjuten plats.
Icke mindre än 93 hästar, varav flertalet ackordhästar, ha kasserats på grund
av lynnesfel. Den talrika förekomsten
av denna kassationsorsak bland ackordhästar, måste i främsta rummet hänföras
till bristande förmåga hos fodervärdar,
att på riktigt sätt omhändertaga särskilt
de unga varmblodiga ackorddraghästarna.
Smittsamma sjukdomar
Kvarka och ringorm med i regel godartat förlopp ha uppträtt i ringa utsträckning.
Vård av civila djur i kronans sjukstallar
Under året ha 495 civila djur, varav 150 hästar, 10 nötkreatur och 335
hundar, vårdats i kronans sjukstallar under sammanlagt 6 335 sjukdagar. Dessutom ha 1 475 djur vårdats polikliniskt.
I förhållande till föregående års motsvarande siffror visar årets en anmärkningsvärd stor nedgång. Detta sammanhänger dels med indragningen av en
del sjukstallar, dels med den minskade
civila häststammen.
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Tab. A. Fall av vissa sjukdomar bland hästarna vid arméns beridna förband pr 100 hästar under
år 1954

C. Sjukligheten och sjukvården bland arméns hästar och hundar
1. Hästar
Hästantalet vid förbanden har under
året i medeltal varit 2 938, varav 546
remonter (remontdepåerna + dressyranstalten).
Av tab 1 i tabellavdelningen framgår
sjukprocenten för såväl förbanden som
de olika truppsiagen och militärområdena. Den utgjorde vid kavalleriet 4,2,
vilket är avsevärt lägre än föregående
år, och var 6,2 vid såväl artilleriet som
infanteriet. Medelsjukprocenten h a r under året varit 4,97, vid remontdepåerna
4,70. Av tab 2 framgår de olika sjukdomarnas frekvens och utgång.
I tab A är en sammanställning gjord
av de vanligaste och för förbandens
tjänstduglighet mest betydelsefulla sjukdomarna bland hästarna vid beridna förband. Siffrorna angiva antalet fall per
100 hästar under året. Frekvensen av de

olika sjukdomarna är ungefär densamma
som föregående år.
Tab B och C återgiva frekvensen av
olycksfall och deras påföljd.
Tab 3 är en sammanställning av u n d e r
året självdöda, tab 4 av avlivade och
tab 5 av kasserade hästar.
2. Hundar
De största sjukdomsgrupperna bland
hundarna har under året varit sår (20,1
% av samtliga behandlade fall), såriga
och ömma trampdynor (14,5 %), valpsjuka (10,6 %) samt inflammation i mage
och tarm (8,6 %). Valpsjukefallen drabbade hundar, som tidigare vaccinerats
mot valpsjuka, och hade i regel ett lindrigt förlopp. Dock förekom två fall med
nervösa störningar och med dödlig utgång.
För att utröna eventuell förekomst av
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Tab. B.

Till direkta olyckshändelser hänförbara sjukdomsfall bland arméns hästar år 1954
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Tab. C. Översikt av olycksfall bland arméns hästar år 1954 med hänsyn till dels skadans art,
dels skadans påföljd

tuberkulos har tuberkulinprövning enligt
termometod verkställts på 104 stamhundar. I samtliga fall med negativt utslag.

D.

Av tab 6 framgå de olika sjukdomarnas frekvens och följder.

Livsmedelskontroll

Jämlikt Kungl Maj:t instruktion för
fältveterinärkåren ingår numera i veterinärtjänsten utövande av hygienisk kontroll över animaliska livsmedel.
Under året har försvarets sjukvårdsstyrelse efter samråd med arméförvaltningens intendenturavdelning och överfältveterinären utfärdat »Provisoriska
föreskrifter rörande veterinärmedicinsk
livsmedelskontroll inom armén.» Härigenom har en effektivisering av denna
verksamhetsgren åstadkommits. Vid förband där militärveterinär icke bestrider
veterinärtjänsten, är emellertid ifrågavarande verksamhet tillsvidare begränsad
till i vad mån erforderliga medel härför kunna ställas till förfogande.
På uppdrag av överbefälhavaren har
försvarets sjukvårdsstyrelsen i samarbete med överfältveterinären och försvars-

grensförvaltningarna verkställt utredning och den 30/10 1954 avgivit förslag
till organisation av den hygieniska livsmedelskontrollen inom försvaret.
Den hygieniska standarden inom arméns matinrättningar är i stort sett
mycket god. Några väsentliga anmärkningar mot livsmedlens beskaffenhet och
behandling i hygieniskt avseende ha icke
förekommit. Emellertid är vid många
förband m m de lokala förhållandena
vid matinrättningarna mindre tillfredsställande medförande dels att arbetet
inom desamma blir betungande, dels att
svårigheter föreligga att tillgodose nutida krav på god livsmedelshygien. En
upprustning och modernisering av matinrättningarna erfordras vid flera förband.
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Tab. 1. Översikt av sjukligheten bland arméns hästar år 1954

1
Ridskolan, krigsskolan, infanteriskjutskolan, arméns jägarskola, arméns underofficersskola, försvarsstaben och armléedningen. — 2 Jämte dressyranstalten.
Anm.
I Kol. 3 och 5 har även de hästar medräknats, sum kasserats utan att ha varit sjukskrivna.
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Tab. 2.

Sammandrag av hästsjukbesked för år 1954

a) Arméns förband
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TAB. 2 (forts.).

SAMMANDRAG AV HÄSTSJUKBESKED FÖR ÅR 1954

TAB. 2 (forts.).

SAMMANDRAG AV HÄSTSJUKBESKED FÖR ÅR 1 9 5 4

9

10

TAB. 2 (forts.).

SAMMANDRAG AV HÄSTSJUKBESKED FÖR ÅR 1 9 5 4

b) Remontdepåerna jämte Dressyranstalten

TAB. 2 (forts.).

SAMMANDRAG AV HÄSTSJUKBESKED FÖR ÅR 1954
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12

TAB. 2

(forts.).

SAMMANDRAG AV HÄSTSJUKBESKED FÖR ÅR 1 9 5 4
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Tab. 3.

Självdöda hästar år 1954

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 1954

Anm. Häri inbegripas även de hästar, som avlivats 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 1954

Anm. Den skillnad mellan här angivet antal kasserade hästar och det i Tab. 1 (kol. 5) angivna beror
därpå, att här medtagtts även sädana hästar, som kasserats atom förläggningsorten (i regel hos
fodervärd). — Rcmontdepåernas hästar äro här icke medräknade.
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Tab. 6.

Sammandrag av hundsjukbesked för år 1954

TAB. 6

(forts.).

SAMMANDRAG AV HUNDSJUKBESKED FÖR ÅR 1 9 5 4
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