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Geten ur ett veterinärmedicinskt 
perspektiv
Ylva Persson 

Abstract: The goat from a veterinary perspective

The goat is one of the commonest production animals worldwide. It is kept for meat, 
milk, skins and wool/fibre, as a pet, and for many other purposes. In Sweden, goats 
are mainly used for milk production, and the majority of herds have their own dairy 
where artisan cheese is produced. Most of the approximately 12,000 goats in the 
country are of the Swedish Landrace breed. The goat is a goat, not a sheep or a 
small cow. It differs in numerous respects from many other domesticated ruminants. 
Goats are browsers rather than grazers, and are therefore more susceptible to para-
sites when forced to graze at ground level. They are also more susceptible to different 
metabolic disorders when fed a diet more typically used for cows. Otherwise, the 
general health of Swedish goats is good. There is no organised or official goat health 
service in Sweden, however, and few veterinary surgeons have an in-depth knowledge 
of the diseases affecting these animals. Nevertheless, the country is free from many 
serious goat diseases, a large number of which are zoonoses, i.e. can be transmitted 
between goats and humans. Tuberculosis, brucellosis, paratuberculosis, scrapie, peste 
des petits ruminants (goat plague) and many more are diseases a Swedish goat owner 
never needs to be concerned about. For people living in Africa, Asia and even the 
Mediterranean region, however, they are a reality.
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Bakgrund
Mitt första veterinära möte med en get var under ett vikariat som nyutexami-
nerad. Jag blev utkallad till den tioåriga, kastrerade sällskapsbocken Gunnar, 
som på sistone magrat av och fått ont i benen. Vi hade inte fått mycket under-
visning på getter under veterinärutbildningen och det var endast en getsjuk-
dom som hade fastnat efter getföreläsningarna. Och det var virussjukdomen 
CAE. Som tur var för mig, men inte för Gunnar, var det just denna sjukdom 
som drabbat honom. Dessvärre leder CAE alltid till döden och det var ett hårt 
slag för Gunnars ägare. Eftersom Gunnar egentligen inte mådde särskilt dåligt 
fick han leva ett tag till, så att ägarna kunde förbereda sig för avskedet som 
kom några veckor senare. Jag lade ner mycket tid och engagemang på Gunnar 
för att han skulle ha det bra sin sista tid i livet och trots den tråkiga utgången 
var hans ägare nöjda. Jag kommer alltid att minnas Gunnar som lade grunden 
till mitt getintresse. 
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Tjugo år senare är jag en av få veterinärer i Sverige med getinriktning och 
varje gång någon ringer för att diskutera CAE tänker jag på Gunnar och hans 
öde. Ett av mina mål som getveterinär är att Sverige en dag ska bli fritt från 
denna obotliga och många gånger plågsamma sjukdom. 

Getens betydelse i Sverige och i världen
Geten är också ur globalt perspektiv ett mycket viktigt husdjur som tillhan-
dahåller kött, mjölk, ragg, ull och skinn samt också gödsel till grödorna. Get-
ter hålls därtill som pack- och dragdjur, naturvårdare, försöksdjur och för att 
kunna producera antikroppar som behövs inom forskning och läkemedelsin-
dustri. Dessutom är den sällskapliga och vänliga geten ett populärt sällskaps-
djur. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, finns över 975 
miljoner getter i världen (FAOSTAT 2013); majoriteten i Asien. Det finns fler 
människor på jorden som konsumerar getkött än som äter nötkött, och fler 
som dricker getmjölk än komjölk (Hammarberg 2015). I Sverige har vi sett 
en nedgång sedan tidigare århundradens storhetstid då geten var ”fattigmans 
ko”. Under de 40 åren mellan 1865 och 1905 halverades antalet getter i landet 
från 133 000 till knappt 67 000 (Hallander 1989). År 1927 fanns 66 257 getter i 
landet och 1956 hade det totala antalet minskat till 3 856 getter (Sjödin 1979). 
Men intresset för lokal och närproducerad mat växer och därför har besätt-
ningar med mjölkproducerande getter ökat under senare hälften av 1900-talet 
och början av 2000-talet. Det är lite oklart hur många getbesättningar med 
mjölkproduktion det finns i Sverige, men sannolikt är det ett hundratal. 

Dessa getter ger mjölk som i Sverige främst blir till hantverksmässigt pro-
ducerade ostar av fransk typ, men det finns också producenter som tillverkar 
mer traditionella ostar och även mese. En del getmejerier tillverkar också glass 
och smör och säljer även konsumtionsmjölk. Tvål är en annan populär produkt 
då getens mjölk anses ha goda hudvårdande egenskaper. En svensk get mjöl-
kar i genomsnitt nio månader per år vilket ger en sinperiod på tre månader 
(Brandt 2009). I vissa länder har man kontinuerlig mjölkning utan sinperiod 
och där kan getterna mjölka ett par år i sträck. 

Svenska getter mjölkar i genomsnitt knappt tre liter per dag, men enstaka 
getter kan ge runt tio liter om dagen (Brandt 2009). Getter i Sverige idag mjöl-
kar lika mycket som kor i Sverige för 200 år sedan (personligt meddelande 
Kalle Hammarberg 2015). I de flesta svenska besättningarna mjölkas getterna 
med mjölkmaskin och de flesta mjölkas två gånger per dag, men en mjölkning 
förekommer också (Brandt 2009). Besättningsstorleken varierar från en hand-
full getter till flera hundra. De svenska mjölkgetterna kan vi hitta i såväl topp-
moderna anläggningar som ålderdomliga fäbodar. I Holland, som har bland de 
största getgårdarna i världen, består besättningarna många gånger av flera tu-
sen djur. I ett tättbefolkat land som Holland kan en sådan besättningsstruktur 
vara väldigt sårbar när det gäller smittsamma sjukdomar. Något som visade sig 
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i början av 2000-talet då Holland drabbades av kastningssmittan q-feber som 
också kan smitta människa. Tusentals getter avlivades. 

De senaste åren har också intresset för getkött ökat i Sverige och det finns 
idag besättningar som skickar sina bockkillingar på slakt istället för att ta bort 
dem direkt efter killning. Killingkött är en delikatess och att inte ta vara på 
köttet är ett resursslöseri, men det är fortfarande svårt att få ekonomi i denna 
nischproduktion. Killingar av mjölkras har ganska låg tillväxt jämfört med 
lamm, men genom att korsa in köttras som till exempel boer skulle köttut-
bytet kunna öka.

Vidare finns det förstås många människor som uppskattar getens trevliga 
och sociala sätt och getter är därför populära sällskapsdjur. Geten är också 
ett vanligt djur i många djurparkers avdelning där barnen får komma in och 
klappa djuren. Dessa getter är ofta dvärggetter. Enligt Jordbruksverket finns 
12 422 getter i Sverige (Jordbruksverket 2015). 

Figur 1:1. De flesta mjölkgetter i Sverige maskinmjölkas. (Foto: Ylva Persson.)
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Getraser i Sverige
Den vanligaste produktionsrasen i Sverige är svensk eller skandinavisk lant-
rasget som är en utpräglad mjölkras. I princip är den norska och den svenska 
rasen identiska. Den är, till storleken, en förhållandevis liten ras, men den har 
hög kapacitet för mjölkproduktion. År 2013 fanns 2 600 registrerade lantras-
getter i Sverige. I en av mina forskningsstudier uppgav en besättning att de 
hade finsk lantras, men jag hittar inga vidare uppgifter om denna ras i Sverige. 
Till de svenska raserna hör också allmogegeten, som kan sägas vara mer oför-
ädlad och ursprunglig än lantrasgeten. Till allmogegetterna hör jämtget (525), 
göingeget (347) och lappget (198). Siffrorna inom parentes anger antal djur år 
2013. 

Jämtgeten som förr var vanlig på fäbodar i Jämtland och Härjedalen, finns 
bevarad i två olika stammar som härstammar från Oviken och Aspås i södra 
respektive norra Jämtland (Gustafsson & Thorén 2002). Åtminstone en mjölk-

Figur 1:2. Jämtget. (Foto: Ylva Persson.)
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besättning i Sverige har jämtget istället för svensk lantras. Göingegeten är en 
get av den typen som förr var vanlig i Sydsverige. rasen har sitt ursprung i en 
besättning i nordskånska Tyringe (Gustafsson & Thorén 2002). Lappgeten har 
sitt ursprung i en liten besättning med små oförädlade getter som hittades i 
Fatmomakke i Lappland (Gustafsson & Thorén 2002). 

En vanlig ras i djurparker och som sällskapsget är dvärggeten. Enligt Wi-
kipedia finns det två former av dvärgget: den afrikanska och den nigerianska. 
Den afrikanska dvärggeten uppges ha en oproportionerlig dvärgväxt, så kallad 
akondroplasi, med onormalt korta ben och stora huvuden. Den nigerianska 
dvärggeten är istället en så kallad proportionerlig dvärg som är anatomiskt 
likadan som sina normalstora släktingar. Båda raserna kommer ursprungli-
gen från Afrika, men har tagit omvägen över Förenta staterna dit de kom på 
1930-talet. 

Det finns också ett antal angoragetter i Sverige vars ull kallas mohair (och 
inte angora som kommer från angorakaniner). Faktum är att Jonas Alströ-
mer redan på 1700-talet tog in de första angoragetterna till Sverige (Hallander 
1989). Dagens svenska angoragetter är dock inte ättlingar till dessa utan har 
importerats på senare år. En annan känd ullproducerande ras är kashmirgeten 
som mig veterligen inte finns i Sverige, men Håkan Hallander (1989) skriver i 

Figur 1:3. Unga getter av svensk lantras. (Foto: Ylva Persson.)
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sin bok om svenska lantraser att några kashmirgetter importerades till Sverige 
i början av 1800-talet. 

Under senare tid har också en del köttraser som boer och eventuellt även 
nubisk get (som också finns i en mjölkvariant) tagits in till Sverige. Personli-
gen tycker jag att det är intressant med nya raser och möjligheter, men det är 
samtidigt viktigt att bevara våra egna traditionella raser. De svenska raserna 
är friska och härdiga och har anpassats till våra förhållanden under århund-
raden. Den som är intresserad av våra svenska getraser kan läsa mer på nätet 
där Svenska getavelsförbundet, som värnar om den svenska mjölkgeten, och 
Föreningen allmogegeten har fina och informativa hemsidor. 

En get är en get, inte ett får eller en liten ko
Geten räknas tillsammans med fåret till de små idisslarna, men för den skull 
bör inte dessa arter klumpas ihop till en. Inte heller är geten att betrakta som 
en liten ko trots att den i de mjölkproducerande besättningarna hålls på ett 
liknande sätt. Istället ska geten ses som en alldeles egen sort med särskilda 
krav på skötsel och vård. Utseendemässigt kan det ibland vara svårt att skilja 
får och getter åt, men de flesta getraser har svansen riktad uppåt medan ett 
får alltid har hängande svans (Smith & Sherman 2012). Får och get kan få av-
komma med varandra, men den är inte fertil.

Geten är ett mellanting mellan äkta buskätare som älg eller rådjur och 
gräsätare som får eller nötkreatur (Smith & Sherman 2012). Det ställer sär-
skilda krav på utfodring av getter då de får svårt att klara sig på en foderstat 
enbart bestående av hö eller ensilage och kraftfoder samt gräsbete om som-
maren. Getter måste ovillkorligen få tillgång till buskar, träd och sly för att må 
bra och fungera fysiologiskt. Eftersom geten är anpassad till att beta ovanför 
marknivå är den också mycket känslig för parasiter om den tvingas beta på 
marken. Vidare äter getter oftare och snabbare än får och de har även en 
större salivproduktion (Smith & Sherman 2012).

Precis som kalven eller rådjurskidet är killingen en tryckare (Smith & Sher-
man 2012), till skillnad mot lammet eller fölet som är följare. En tryckande 
djurunge följer inte sin mor den första tiden. Istället ligger den och trycker 
och träffar bara sin mor då hon kommer för att ge di. Först efter ett antal 
dagar börjar killingen följa sin mor. Det här har betydelse för djurvälfärden i 
mjölkproduktionen där ungarna oftast tas från sin mor direkt efter födseln. 
En tryckande unge kan eventuellt ha lättare att klara den här separationen än 
en följare. 

Till skillnad från får och ko lagrar geten inte fett under huden eller i 
musklerna utan i buken. Det är därför betydligt svårare att hullbedöma 
en get än ett får. En knotig get behöver alltså inte alls vara mager och det 
är viktigt att både djurägare, veterinärer och djurskyddsinspektörer lär sig 
hullbedöma getter på ett korrekt sätt. Det är förstås lika viktigt att kunna 
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Figur 1:4. Getter är sällskapliga djur. (Foto: Ylva Persson.)
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avgöra när en get verkligen är mager eller utmärglad, något som inte alltid 
är det lättaste.

Getter är mer revirhävdande och har också en mycket mer uttalad rangord-
ning än får. Det här ställer höga krav då getter hålls i grupp på begränsad yta. 
Jag har ofta förvånats (och ibland förfasats) över hur de människovänliga get-
terna kan vara så utstuderat grymma mot sina artfränder. ranglåga getter kan 
fara mycket illa om de inte kan komma undan. Ett sätt att få grupphållningen 
att fungera bättre är att skapa nivåskillnader i stallinredningen. Då brukar det 
lugna sig då de ranghöga får vara på toppen. Avhorning kan minska skador vid 
revirstrider, men många djurägare vittnar om att de finurliga getterna då hittar 
på andra sätt att jäklas med varandra. Som till exempel att slita öronbrickorna 
av sina gruppkompisar. Både getter och får är flockdjur, men getter tolererar 
mycket lättare att separeras från flocken och hanteras ensamma, något som 
kan vara mycket stressande för ett får (Smith & Sherman 2012). Getter är 
också mycket mer sociala gentemot människor än får, något som kan förklara 
getens popularitet som sällskapsdjur. 

Får och getter stångas olika. Får backar för att ta sats. Getter går utan sats 
upp på bakbenen och stöter framåt-nedåt. Skulle en bock och en bagge slåss 
vinner baggen, eftersom bocken blir stångad i magen eller i sidan när den går 
upp på bakbenen (Hammarberg 2015). 

Slutligen får man inte glömma att getter är MYCKET goda klättrare (Smith 
& Sherman 2012) vilket ställer höga krav på inhägnader för detta djurslag. 
Många getägare kan vittna om vilka utbrytarkungar getterna kan vara. Och 
ett praktiskt råd: Nys inte i ett getstall. Nysning betyder ”Varning – Fara” på 
getspråk. En nysning brukar orsaka stor akut oro bland getterna (Hammarberg 
2015).

Friska getter i Sverige 
Svenska getter är i ett globalt perspektiv mycket friska. Många av de infek-
tionssjukdomar som drabbar getter runt om i världen är utrotade eller har 
aldrig funnits i Sverige. Det gäller både för tropiska sjukdomar och för många 
av de produktionssjukdomar som finns i mer intensiva system i västvärlden. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att getter, liksom andra bytesdjur, inte vill 
visa sig sjuka. En sjuk get som visar symtom kan därför vara mycket sjuk, och 
det ställer höga krav på djurägare och veterinär när getter ska hälsoundersö-
kas. Ett tecken på sjukdom hos getter är att de tappar i rangordning, vilket bör 
föranleda vidare undersökning.

En av de vanligaste sjukdomarna hos svenska getter är klostridios eller gas-
brand som kan liknas vid en vällevnadssjukdom. Getter som får för mycket 
och för näringsrik mat utan tillskott på buskar eller sly kan få en överväxt av 
klostridiebakterier i tarmen. Dessa klostridiebakterier producerar gifter och 
getter kan dö akut utan föregående symtom. Det finns vaccin mot klostridier, 
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men det bästa sättet att förebygga den här sjukdomen är att ge getterna en, för 
geten, fysiologisk foderstat. Nedan följer några ytterligare sjukdomar som kan 
ge problem hos svenska getter. Urvalet är på intet sätt heltäckande. Getter kan 
liksom andra djur drabbas av hosta, diarré och parasitsjukdomar. Och precis 
som hos andra klövbärande djur är klövsjukdomar inte ovanligt. Bristsjukdo-
mar och förgiftningar förekommer då och då också på svenska getter. Getter 
uppges vara särskilt känsliga för rhododendronförgiftning och det är i princip 
bara då som man kan få se en get kräkas.

Juverinflammation
Juverinflammation eller mastit är mjölkgetens kanske vanligaste sjukdom. 
Getter drabbas inte lika ofta som ko och får av synlig juverinflammation med 
feber och svullet juver. Det förekommer också, men det är betydligt vanligare 
att geten har osynlig juverinflammation som alltså förlöper utan synliga sym-
tom. Istället måste mjölken undersökas med olika mätmetoder för att kunna 
ställa diagnos. 

Varför är då osynlig juverinflammation så negativ för mjölkbesättningen? 
Den orsakar ju sannolikt inget obehag hos geten och den syns inte för äga-
ren. Jo, den osynliga juverinflammationen är negativ eftersom den ger sänkt 
mjölkproduktion, ofta under lång tid. Det är alltså synnerligen oekonomiskt 
att ett antal mjölkgetter står med osynlig juverinflammation. Vidare ger den 
här åkomman en förändrad mjölksammansättning som kan försämra ostut-
bytet. Och slutligen är det nästan alltid bakterier i juvret som ger upphov till 
juverinflammationer, såväl osynliga som synliga. Dessa bakterier kan vara en 
hälsorisk för människa, särskilt om mjölken förtärs opastöriserad. Det är alltså 
viktigt att mjölkproducenter jobbar för en god juverhälsa hos sina getter. En 
god juverhälsa ger bättre ekonomi och säkrare livsmedel. 

Kaprin artrit encefalit (CAE)
CAE är en intressant virussmitta som är släkt med fårets maedi visna och män-
niskans hiv. Det är ett så kallat långsamvirus som oftast ger synliga sjukdoms-
symtom en lång tid efter sjukdomstillfället. Men även om CAE är vanligast hos 
äldre getter kan även killingar drabbas. CAE-viruset verkar genom att sänka im-
munförsvaret och göra geten mottagligare för andra sjukdomar. Det finns inget 
botemedel och sjukdomen leder alltid till döden, ofta efter en lång sjukdoms-
period. Symtom på CAE är ledinflammation (artrit) och hjärnhinneinflamma-
tion (encefalit); därav namnet, men också avmagring och juverinflammation. 
Smittan sker i huvudsak mellan mor och avkomma, och ett sätt att utrota smit-
tan är därför att ta killingen direkt från modern och föda upp den med garan-
terat smittfri mjölk i en annan byggnad. Den här metoden kallas snappning och 
har framgångsrikt används i Norge som är på god väg att utrota CAE. 
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I Sverige finns ett frivilligt kontrollprogram mot CAE som getägare kan 
ansluta sig till. Många besättningar har inom detta program fått status som 
fria från CAE. För att skydda fria besättningar är det viktigt att bara köpa in 
livdjur från CAE-fria besättningar. 

Böldsjuka
Böldsjuka är precis som namnet antyder en sjuka som ger bölder på getterna. 
Bölderna sitter i lymfknutorna och är fyllda med var, som innehåller stora 
mängder smittförande bakterier. Bölderna kan inte behandlas och har böld-
sjuka väl kommit in en besättning är den mycket svår att bli av med. Bakte-
rierna kan överleva i månader, ja kanske år, i jorden. Många gånger är getterna 
oberörda av bölderna, men om bölderna sätter sig på inre organ kan de ge be-
svär i form av hosta och avmagring. Böldsjuka kan också gå på människa även 
om risken är liten. Norge är på väg att utrota böldsjuka efter en framgångsrik 
kampanj.

Orf eller munskorv
Det har hänt att svenska getägare blivit oroliga för att getterna har fått mul- 
och klövsjuka, en fruktad sjukdom som vi normalt inte har i landet. I de allra 
flesta fall är det då fråga om orf. Orf är en hudsjukdom som orsakas av infek-
tion med orfvirus. Den ses som blåsor, sår och krustor, främst vid mun och nos 
samt på spenar, och killingarna kan bli smittade då de diar. Killingarna kan 
gå ner i vikt eftersom både de och mammorna tycker att digivningen gör ont. 
Människor kan smittas och få smärtsamma hudutslag på händerna.

Stelkramp
Getter är mycket känsliga för stelkramp eller tetanus. Stelkramp orsakas av 
att bakterien Clostridium tetani frisätter gifter som når centrala nervsystemet 
vilket resulterar i stelhet, kramper och död genom kvävning då andnings-
musklerna har förlamats. Bakterierna som finns överallt tar sig in via sår och 
andra skador. Kastrering är ett riskmoment och därför bör bocken först vac-
cineras mot stelkramp.

Sverige saknar organiserad gethälsovård
Geten är satt lite på undantag när det gäller veterinärvård. Det finns ingen 
organiserad gethälsovård i Sverige idag till skillnad mot Norge som har Helse- 
tjenesten for geit. Svenska getägare kan ansluta sig till delar av Gård & Djur-
hälsans fårtjänster samt vända sig till getexpertis vid SVA. Och självklart finns 
det också duktiga fältveterinärer som kan get. Men många getägare upplever 
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att det är svårt att få hjälp vid problem (Brandt 2009) och veterinärstudenter 
får ganska rudimentär undervisning på djurslaget get. En ytterligare svårighet 
för god gethälsovård är att det finns få mediciner godkända för get i Sverige. 
Veterinärer blir då hänvisade till får- och nötmediciner vilket ställer ytterli-
gare krav på kompetens hos behandlande veterinär. I Sverige finns den så kal-
lade kokontrollen, vilket är en databas för mjölkkornas produktion och hälsa. 
Motsvarande finns på get i Norge i form av Geitekontrollen. Vi hade en gång 
i tiden en getkontroll i Sverige, men tyvärr har den gått i graven. Getägare i 
Sverige som vill kontrollera sin mjölk får göra det på egen hand utan någon 
organiserad provtagning. Eurofins i Jönköping och SVA i Uppsala samt en del 
lokala laboratorier analyserar getmjölk.

Också människor kan smittas 
Vissa smittämnen är zoonotiska. Det betyder att de kan smitta mellan djur 
och människa och vice versa. Den här smittan kan ske om vi människor klap-
par eller umgås med getter, dricker deras mjölk eller äter deras kött men också 
om vi delar miljö med geten, till exempel en badplats som ligger invid en be-
tesmark. Smittämnen som kan smitta vid direktkontakt är till exempel böld-
sjukebakterier och orfvirus. Dessa smittämnen kan ge hudproblem hos män-
niska. Dräktiga getter kan bära på många olika zoonotiska smittämnen som 
till exempel listeria- och q-feber-bakterier samt toxoplasmaparasiter. Getter 
som kastar sina foster innebär en särskild stor risk för att smitta människa, 
och gravida kvinnor ska inte hantera onormala killningar eftersom de då kan 
riskera att få missfall. 

Listeria är en välkänd bakterie vid sjukdomsutbrott kopplat till ost, men 
även gula stafylokocker och TBE-virus kan smitta med mjölk och mjölkpro-
dukter. Kött kan sprida smitta om geten har en generell sjukdom med smitt-
ämnen spridda i kroppen, men det är betydligt vanligare att köttet blir smitt-
förande på grund av oren slakt. Kolibakterier är typiska föroreningsbakterier 
som är tecken på att slakten varit ohygienisk. Kolibakterier kan också, liksom 
vissa parasiter, förorena vattendrag som sedan kan smitta människor vid bad 
eller vid bevattning eller annan förtäring. En fruktad variant av koli kallad 
ehec kan ge besvärlig sjukdom och till och med dödsfall på människa. Härför-
leden rapporterades om ett utbrott i Förenta staterna där barn fått ehec efter 
att ha klappat getter på en gård. 

risken att drabbas av en smitta från getter är liten i Sverige. Normal hand-
hygien skyddar oss i kontakten med getterna. Det är viktigt att komma ihåg 
att smittorna också kan gå från människa till get. Därför är det många 4H-
gårdar och ”barnens zoo” som påminner om handtvätt både före och efter 
kontakt med getterna. risken för smitta via livsmedel minskar om mjölken 
pastöriseras och om köttet tillagas ordentligt. 
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Gårdagens sjukdomar i Sverige kan vara dagens 
i andra delar av världen
I stora delar av världen finns sjukdomar som vi inte har haft på många, många 
år i Sverige, om ens någonsin. Brucellos, eller maltafeber, är en sådan sjukdom 
som är vanlig i länderna runt Medelhavet. Den orsakas av en bakterie som 
kan smitta oss människor om vi dricker opastöriserad getmjölk. Det sägs att 
Florence Nightingale drabbades av brucellos under Krimkriget. Vi ska dock 
låta det vara osagt om hon hade druckit getmjölk.

Getter och andra små idisslare har en egen fruktad farsot som heter peste 
des petits ruminants och som är nära släkt med boskapspesten (se nedan) och 
människans mässling. Sjukdomen finns i huvudsak i Afrika och Asien och har 
aldrig setts i Sverige. Sjukdomen ger upphov till våldsamma slemhinneskador 
i munnen och blodiga diarréer. Dödligheten är mycket hög. Peste des petits 
ruminants ger inte sjukdom hos människa, men den påverkar människor i 
allra högsta grad eftersom djuren inte kan behandlas och förlusterna kan bli 
stora. 

Boskapspesten var ett gissel i Sverige under 1700-talet och bidrog till mäng-
der av idisslares död. Getter är dock mer motståndskraftiga än nötkreatur, och 
det var på grund av boskapspest som geten ökade i popularitet i Sverige under 
1700-talet (Hallander 1989). Boskapspestviruset spreds senare till Afrika där 
den åstadkom enorma svältkatastrofer. För några år sedan blev boskapspesten 
den första djursjukdomen som utrotades från världens yta; den andra sjuk-
domen efter smittkoppor. Boskapspesten var en viktig bidragande orsak till 
inrättandet av ett veterinärväsende i Sverige och Europa. 

Mul- och klövsjuka är en av de mest allvarliga kreaturssjukdomarna. Den 
första beskrivningen av mul- och klövsjuka anses vara från Italien 1514. Enligt 
Nordisk familjeboks 1800-talsutgåva hade Sverige då drabbats av två utbrott, 
1869 i Skåne och 1875 i Halland och Bohuslän (Lindqvist 1887). År 1897 be-
skrev Friedrich Loeffler viruset för första gången. Mul- och klövsjuka ger upp-
hov till smärtsamma blåsor på nos och klövar och kraftigt nedsatt produktion. 
I Nordisk familjebok uppges getter framför allt drabbas av blåsor på klövarna. 
Sjukdomen är väldigt smittsam, men dödligheten är låg. Sverige har varit fritt 
sedan 1960-talet. Människa kan i ovanliga fall smittas av mul- och klövsjuka, 
men den ska inte blandas ihop med människans hand-, fot- och munsjuka eller 
höstblåsor som orsakas av ett helt annat virus. 

Får- och getkoppor beskrevs i Sverige redan på 1700-talet av Peter Hern-
qvist, den svenska veterinärmedicinens fader. Det är en klassisk koppsjukdom 
med koppor över hela kroppen, även på insidan, samt ofta hög dödlighet. Det 
är en sjukdom som finns i delar av Afrika och Asien. Sverige hade sitt senaste 
fall 1934. Får- och getkoppor är, liksom orf, släkt med människans nu utrotade 
smittkoppor. Människa kan eventuellt smittas av får- och getkoppor, men det 
är inte helt klarlagt.



GETEN Ur ETT VETErINärMEDICINSKT PErSPEKTIV

21

Paratuberkulos är en kronisk tarmsjukdom som finns hos idisslare över hela 
världen. Det är i stort sett bara Sverige som är helt fritt. Norge har bedrivit 
en framgångsrik kampanj bland sina getter och är nu på väg att friförklaras. 
Paratuberkulos har uppmärksammats en hel del på grund av sin outredda 
koppling till och likhet med Crohns sjukdom på människa. Det finns de som 
menar att människan kan smittas av paratuberkulos genom att dricka mjölk 
som innehåller dessa bakterier. 

En viktig anledning till att Sverige införde pastöriseringstvång på mjölk var 
tuberkulosen. redan de gamla grekerna kände till tuberkulos, och Hippokra-
tes beskrev sjukdomsbilden väldigt noggrant. Tuberkulos kan smitta till män-
niska från getter genom direktkontakt och genom att man dricker opastörise-
rad mjölk. Håkan Hallander (1989) uppger i sin bok om svenska lantrasgetter 
att det finns en tro på att regelbunden förtäring av getmjölk håller tuberkulos 
borta. Vi får hoppas att den getmjölken i så fall är pastöriserad eller i alla fall 
kommer från getter fria från tuberkulos.

Scrapie eller skrapsjuka är getens galna ko-sjuka. En mystisk sjukdom or-
sakad av ett lika mystiskt infektionsämne som kallas prioner, som är en sorts 
proteiner som har fått förmågan att bli smittsamma. Klassisk skrapsjuka finns 
beskriven sedan långt tillbaka i tiden, men Sverige anses fritt idag. Det är 
en långsamt framskridande sjukdom som ger beteendeförändringar hos geten. 
Bland annat kan getterna drabbas av olidlig klåda trots att de egentligen inte 
har något fel i huden. Sjukdomen leder alltid till döden. Det finns till skillnad 
från galna ko-sjukan inga tecken på att skrapsjuka kan överföras till människa 
och orsaka den fruktade sjukdomen Creutzfeldt-Jacobs sjukdom.

Mjältbrand är en av de äldsta kända sjukdomarna vi känner till. Det kan 
vara mjältbrand som omnämns i Bibeln som den femte plågan Gud sände 
över Egypten i Andra Moseboken (2 Mos. 9:4). robert Koch upptäckte mjält-
brandsbakterien 1877, och 1881 genomförde Louis Pasteur den första lyckade 
mjältbrandsvaccinationen. Sverige är i princip fritt från mjältbrand, men då 
och då dyker det upp fall som oftast kan kopplas till att gamla mjältbrands-
gravar har grävts upp. I dessa gravar ligger djur som dött i mjältbrand för länge 
sedan, men på grund av bakteriens långa överlevnad i jord finns risken för 
smitta kvar. Både get och människa, liksom de flesta däggdjur, kan drabbas av 
mjältbrand.

Djurvälfärd
Den svenska synen på djurvälfärd och vår djurskyddslag borgar för att getter 
i Sverige tas väl om hand. Många gånger är svenska getter snarare för väl om-
händertagna vilket ovan nämnda problem med fel(över)utfodring kan vittna 
om. Andra problem som kan drabba svenska getter på grund av brister i djur-
välfärden är förvuxna klövar, parasitproblem och stångningsskador. Ensamma 
getter kan också vara ett aber. Geten är ett flockdjur och människan och andra 
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djurarter kan till viss del kompensera, men allra bäst är en getkompis. I de 
flesta fall. Husdjurskonsulenten Erik Sjödin (1979) skriver: ”Uppbindning av så 
frihetsälskande djur som getter bör inte förekomma.” Jag är enig med honom 
och som tur är hålls de flesta svenska getter i lösdrift. Det är mycket sällan 
man ser uppbundna getter.

Det är krävande att driva en mjölkproducerande getgård med egen föräd-
ling. Det gäller att ha goda kunskaper i både djurskötsel, livsmedelslagstift-
ning och mathantverk. Det är också en produktion som är lite mekaniserad 
och därför arbetskrävande. Det är en utmaning att driva den här typen av 
företag med mål som friska högproducerande getter, säkra och välsmakande 
livsmedel och vinstmarginal. En ekvation som kan vara svår att få att gå ihop. 

Slutord
Geten är ett friskt och trevligt djur. Den är en fröjd för en veterinär att arbeta 
med då den är lätthanterlig och nästan alltid med engagerade djurägare därtill. 
Om man bara minns att geten är en egen art med sina egna behov så är de 
lättskötta och härdiga djur. Dessutom är de trevliga, sociala, lättlärda, intel-
ligenta och vackra att titta på. I alla fall enligt en getfrälst veterinärs kanske 
inte helt objektiva åsikt. 
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