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Till djurhållare med får eller
nötkreatur inom
vaccinationsområdet på
och omkring Omberg

Enheten för idisslare och gris

Påminnelse om att boka tid för tilläggsvaccination av
kalvar och lamm mot mjältbrand
Har du tänkt tilläggsvaccinera kalvar eller lamm mot mjältbrand under sommaren? I så
fall bör du snarast kontakta din veterinär och boka tid för vaccination.
Tilläggsvaccinationen är frivillig. Jordbruksverket har ingen vaccinationscentral för
tilläggsvaccinationerna utan du som djurhållare måste alltså själv anlita en veterinär för
vaccinationerna.
Bakgrund
Inför betessäsongen 2017 har Jordbruksverket valt att undanta vissa dikalvar och
diande lamm från kravet på obligatorisk vaccination mot mjältbrand – ett krav som
annars gäller för alla betande nötkreatur och får inom vaccinationsområdet vid
Omberg. Undantaget gäller de dikalvar och diande lamm som var för unga för att
kunna vaccineras före betessläpp.
Kalvar och lamm löper lägre risk än vuxna djur att drabbas av mjältbrand. Det innebär
dock inte att de är fullständigt skyddade. Därför kan du som djurhållare välja att på
frivillig väg låta tilläggsvaccinera dina kalvar och lamm när de har uppnått vaccinerbar
ålder1. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) förordar att kalvar och lamm
vaccineras senast vid 6 månaders ålder.
Hur går den frivilliga vaccinationen till?
Om du vill tilläggsvaccinera måste du själv ta kontakt med en veterinär och boka
tid. Tilläggsvaccinationen är frivillig och du är fri att anlita vilken veterinär du
vill, men för att få lov att vaccinera mot mjältbrand måste veterinären först
ansöka om tillstånd hos oss. Det tar också omkring en vecka för veterinären att
beställa och få hem vaccinet. Tänk därför på att vara ute i god tid.

1

Med vaccinerbar ålder menas två månader om kalven/lammen har fötts av ett ovaccinerat moderdjur, respektive tre månaders ålder
om kalven/lammet har fötts av ett mjältbrandsvaccinerat moderdjur.
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Hur ska jag journalföra vaccinationerna?
Du ska journalföra vaccinationen mot mjältbrand på individnivå i din stalljournal.
Vem betalar?
Kostnader för vaccin, veterinär och veterinärens resa betalas direkt av Jordbruksverket.
Vid vaccination av nötkreatur och får kan du som djurhållare få ersättning för det egna
arbetet i samband med vaccinationen. För att få ersättning måste du ansöka om det
inom sex månader från det att kostnaden uppstod det vill säga när vaccinationen
påbörjades. Ansökan skickas till Jordbruksverket, Fiskerienheten – funktionen för
djursmitto-ersättningar, 551 82 Jönköping. Blanketten Ansökan - ersättning enligt
epizootilagen (E10.17) kan laddas ned via webbutiken på Jordbruksverkets webbplats.
(Gå in via genvägen Rapporter, broschyrer och blanketter och sök på E10.17).
Det finns också möjlighet att ansöka om ersättning enligt epizootilagen om djur avlivas
eller dör till följd av biverkning av vaccinationen.
Övriga upplysningar
Karenstider för vaccinet är
 Slakt 42 dygn (samtliga djurslag)
 Mjölk 0 dygn för nötkreatur, 11 dygn för får och get
Djur som är avsedda för slakt inom karenstidens utgång får inte vaccineras.
Har du frågor?
Om du har frågor om den frivilliga vaccinationen kan du kontakta Maria Lundh,
Jordbruksverket, enheten för idisslare och gris, 036-15 62 91, eller en annan
handläggare på enheten för idisslare och gris via Jordbruksverkets växel 036-15
50 00.
För frågor om ersättning enligt epizootilagen kontakta Jordbruksverket,
Fiskerienheten – funktionen för djursmittoersättningar, via Jordbruksverkets
växel 036-15 50 00.
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