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Till djurhållare och
PPN-innehavare inom
vaccinationsområdet på
och omkring Omberg

Enheten för idisslare och gris

Vaccination mot mjältbrand inom vaccinationsområdet
på Omberg med omnejd säsongen 2017
Inledning
Under mars månad börjar vaccinationerna mot mjältbrand inför betessäsongen
2017 att dra igång. Om du håller nötkreatur eller får inom vaccinationsområdet
vid Omberg med omnejd omfattas du av krav på vaccination enligt Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:22) om vaccination mot mjältbrand.
Du som håller häst eller get inom området berörs också av föreskrifterna, men
för dig är det frivilligt att vaccinera.

Vad gäller inför betessäsongen 2017
Under perioden 1 maj till och med 30 september är huvudregeln att nötkreatur
och får som hålls utomhus inom vaccinationsområdet ska vara vaccinerade mot
mjältbrand innan de släpps ut. Denna vaccination är alltså obligatorisk, men vi
kommer att göra undantag för:
1. nötkreatur och får som hålls i system med hydda eller annat stall där djuren bara har
tillgång till utevistelse i en anslutande mindre rastgård,
2. dikalvar och diande lamm som
a) inte har uppnått vaccinerbar ålder när de släpps ut i vaccinationsområdet, eller
b) kommer att flyttas ut ur området innan de har uppnått sex månaders ålder.
Med vaccinerbar ålder menas här:


två månaders ålder för kalvar och lamm som föds av moderdjur som inte är
vaccinerade mot mjältbrand, respektive



tre månaders ålder för kalvar och lamm som föds av moderdjur som är
vaccinerade mot mjältbrand.
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Mer om kalvar och lamm
Anledningen till att dikalvar och diande lamm undantas är att yngre djur mer sällan
drabbas av mjältbrand. Undantaget är kopplat till hur gamla djuren är när de släpps ut i
området. Det innebär att det kan vara obligatoriskt att vaccinera djur som släpps ut
senare på säsongen trots att det är tillåtet att hålla lika gamla eller äldre djur ovaccinerade
därför att de släpptes ut tidigare på säsongen. Detta är resultatet av en rent praktisk
avvägning; vi vill att de djur som är möjliga att vaccinera med en rimlig arbetsinsats ska
vaccineras.
Undantaget omfattar bara dikalvar och diande lamm. För avvanda djur räknar man med
att smittrisken är högre. Mjölkraskalvar är dessutom betydligt enklare att hantera och
därmed att vaccinera än dikalvar. Därför är avvanda djur och mjölkraskalvar inte
undantagna.
Även om kalvar och lamm har en lägre risk att drabbas än vuxna djur är de inte
fullständigt skyddade. Därför får du som djurhållare möjlighet att på frivillig väg
låta vaccinera dina kalvar och lamm som inte var tillräckligt gamla för att kunna
vaccineras före betessläpp senare under säsongen. Läs mer under Hur går den
frivilliga vaccinationen till.

Hur går den obligatoriska vaccinationen till?
Du som har djur (nötkreatur eller får) som vaccinerades mot mjältbrand förra året
kommer att bli kontaktad av personalen på Distriktsveterinärernas
vaccinationscentral.
Du kommer att bli erbjuden en tid för vaccination. Vi försöker att i så hög grad
som möjligt uppfylla dina önskemål om tid.
Du som har djur som omfattas av krav på vaccination i år men som inte har blivit
uppringd av personalen på vaccinationscentralen ska själv kontakta dem på telefon
010-122 98 04.
Om du har behov av att vaccinera till exempel inköpta djur efter vecka 17 då
vaccinationscentralen har stängt för året så måste du själv ta kontakt med en
veterinär i god tid. Gör på samma sätt som vid frivillig vaccination.

Hur går den frivilliga vaccinationen till?
Om du vill boka tid för frivillig vaccination av häst eller get, eller
tilläggsvaccination av kalvar och lamm som inte uppnår vaccinerbar ålder förrän
senare på säsongen kontaktar du vaccinationscentralen så snart som möjligt.
Efter vecka 17 då vaccinationscentralen har stängt för säsongen vänder du dig till
Distriktsveterinärerna i Väderstad, telefon 010-122 90 30, eller till din privata
veterinär.
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Anmäl dig så snart som möjligt, men senast två veckor innan önskad vaccination.
Då hinner veterinären ansöka hos Jordbruksverket och få hem vaccin.
Boka av i god tid om du ångrar dig så behöver inte vaccinet gå till spillo.

Hur ska jag journalföra vaccinationerna?
När gäller djurslagen nötkreatur, får och get ska du som djurhållare journalföra
vaccinationen mot mjältbrand på individnivå i din stalljournal.
Hästars vaccination mot mjältbrand ska registreras i deras hästpass.

Vem betalar?
Kostnader för vaccin, vaccinerande personal och personalens 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 djursmittoersättningar, 551 82 Jönköping. Blanketten Ansökan - ersättning enligt epizootilagen
(E10.17) kan laddas ned från Jordbruksverkets webbplats.
Det finns också möjlighet att ansöka om ersättning enligt epizootilagen om djur avlivas
eller dör till följd av biverkning av vaccinationen. För häst och get är ersättningsnivåerna
dock begränsade, vilket framgår av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:22)
om vaccination mot mjältbrand.

Övriga upplysningar
Karenstider för vaccinet är


Slakt 42 dygn (samtliga djurslag)



Mjölk 0 dygn för nötkreatur, 11 dygn för får och get

Det pågår arbete med att formulera om Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2016:22) om vaccination mot mjältbrand, men detta kommer inte att påverka
upplägget av årets vaccinationer.
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Har du frågor?
Om du har frågor om den obligatoriska vaccinationen ska du i första hand kontakta
veterinär Suzanne Jernberg, vaccinationscentralen i Ödeshög, på telefon 010-122
98 04.
När det gäller 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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