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KAPITEL 22 VACCINATION MOT EPIZOOTISK
SJUKDOM
Bestämmelser om vaccination mot epizootisk sjukdom finns i
-

epizootilagen (1999:657), K1, och i

-

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om
förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar, K3.
Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:43) om
provtagning av idisslare för att kartlägga förekomst av
blåtunga och om obligatorisk vaccination
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om
läkemedel och läkemedelsanvändning

-

-

Bestämmelser om alla veterinärers skyldighet att på begäran deltaga
i beslutad vaccinationskampanj finns i 5 § förordningen (1971:810)
med allmän veterinärinstruktion, C10.
I detta kapitel finns bestämmelser och anvisningar om åtgärder vid
vaccination mot epizootisk sjukdom.

A. Allmänt
Djur får inte vaccineras mot epizootisk sjukdom eller behandlas förebyggande på
annat sätt om inte Jordbruksverket i särskilt fall beslutar annat. 9 kap. 1 § K3
Kommentar: Det finns särskilda bestämmelser om vaccination av djur mot rabies och
vaccination av vissa duvor mot paramyxovirusinfektion. Sådana vaccinationer berörs
inte i detta kapitel.

B. Beslut om nödvaccination m.m.
a. Jordbruksverket kan besluta om vaccination som komplement till bekämpningseller skyddsåtgärder om en epizootisk sjukdom har konstaterats och kan antas få stor
omfattning. 9 kap. 1 § K3
Kommentarer:
EU-kommissionen ska underrättas om ett sådant beslut om vaccinationen rör en EGreglerad epizootisk sjukdom.
Om en EG-reglerad epizootisk sjukdom har konstaterats i landet kan EUkommissionen under vissa omständigheter och i samråd med svenska myndigheter
besluta om vaccination.
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b. Vid beslut om vaccination mot en epizootisk sjukdom regleras
- vilka djur som får vaccineras,
- vilket vaccin som får användas,
- på vilket sätt vaccinationen ska ske,
- inom vilket område (vaccinationsområde) vaccination får ske,
- under vilken tidsperiod vaccination får ske, samt
- vilka restriktioner som ska gälla för transport och annan hantering av
vaccinerade djur och produkter av vaccinerade djur.
9 kap. 2 § K3
Kommentar: I ett flertal EG-direktiv finns detaljerade bestämmelser om på vilka
villkor nödvaccination får ske samt regler och restriktioner för transport och
hantering av vaccinerade djur och produkter av vaccinerade djur. Se Del II.

C. Hantering och lagerhållning av vacciner
a. Vacciner mot epizootiska sjukdomar får bara hanteras, tillverkas, förvaras,
levereras, distribueras och säljas under officiell kontroll.
9 kap. 1 § K3
b. Om vaccination mot en epizootisk sjukdom ska utföras svarar SVA, efter begäran
från Jordbruksverket, för bedömningen av vilka vacciner som är lämpliga att
använda samt för införskaffande, lagring och distribution av vaccin till berörda.
Kommentar: Det är viktigt att vacciner förvaras, transporteras och hanteras på rätt
sätt, t.ex. obruten kylkedja i vissa fall, för att inte hållbarheten och därmed vaccinets
effekt ska försämras. Vid hantering av vacciner måste anvisningarna från SVA eller
tillverkaren noga följas!

D. Utförande och rapportering
a. Vaccination ska utföras av en veterinär eller en annan person som Jordbruksverket
utser. 9 kap. 3 § K3
b. Bara sådana vacciner som Jordbruksverket har godkänt för det aktuella
vaccinationstillfället får användas. 9 kap. 2 § K3
c. Djur som vaccineras ska i samband med vaccinationen förses med en särskild
märkning som visar att de blivit vaccinerade. 9 kap. 4 § K3
Jordbruksverket bestämmer vilken typ av märkning som ska användas och hur den
ska se ut. 9 kap. 4 § K3
Jordbruksverket kan medge undantag från märkningskravet för fåglar och fiskar.
9 kap. 4 § K3
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Kommentar: I de flesta fall är det fullt möjligt att märka djur individuellt. Dock är
det antagligen inte praktiskt genomförbart (i varje fall inte med en rimlig arbetsinsats) att märka djuren individuellt då t.ex. större fågelflockar eller fiskstim ska
vaccineras.
d. Den som vaccinerar ska skriva rapport om utförd vaccination på Jordbruksverkets
blankett Epi 4 eller på ett annat dokument som verket beslutar. Rapporten ska
skickas till Jordbruksverket med kopia till länsstyrelsen (länsveterinären).
9 kap. 3 § K3

E. Förflyttning av vaccinerade djur och produkter av
vaccinerade djur
Vaccinerade djur och produkter av vaccinerade djur får inte flyttas från den
anläggning där de hålls eller föras ut ur vaccinationsområdet utan särskilt tillstånd av
Jordbruksverket. 9 kap. 5 § K3
Kommentarer:
Som villkor för flyttning av vaccinerade djur kan Jordbruksverket bl.a. besluta att en
veterinär som verket utsett kliniskt har undersökt djuren i den anläggning djur ska
flyttas från och bekräftat att inget djur visar tecken på den aktuella sjukdomen.
Undersökningen ska ske i anslutning till förflyttningen.
Som villkor för flyttning av produkter av vaccinerade djur kan Jordbruksverket bl.a.
besluta att produkterna ska förses med särskild märkning och transporteras på ett
visst sätt (t.ex. i slutna behållare) till särskilt utsedda anläggningar och där behandlas
på ett sätt som anges i beslutet (t.ex. värmebehandlas).
I Del II anges för var och en av de EG-reglerade epizootiska sjukdomarna vilka
villkor som gäller för förflyttning av djur och produkter inom och ut ur ett
vaccinationsområde.
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