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SJVFS 2017:XX
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2016:22) om vaccination mot
mjältbrand;

Saknr K 18
Utkom från trycket
den (dag) (månad) 2017
Omtryck

beslutade den (dag) (månad) 2017.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 § epizootiförordningen
(1999:659), i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2016:22) om vaccination mot
mjältbrand
dels att 3 och 4 §§ ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 5–7 §§ och 8 § ska betecknas 6–8 §§ respektive 5 §,
dels att 1–2 och 10 §§ samt de nya 5–8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna ska införas tre nya paragrafer, 1 a, 1 b och 2 a §§, samt
närmast före 1, 2, 5, 6, 7, 9 och 10 §§ nya rubriker av följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna
författning träder i kraft.
Inledande bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska
sjukdomar. Om nämnda föreskrifter innehåller bestämmelser som avviker från det som
anges i dessa föreskrifter gäller bestämmelserna i den här författningen.
Om Jordbruksverket meddelar eller har meddelat särskilda beslut för att förebygga,
bekämpa eller förhindra spridning av smittsamma djursjukdomar med villkor som avviker från det som anges i dessa föreskrifter gäller villkoren i besluten. (SJVFS
2017:XX).
1 a § I dessa föreskrifter betyder:
Dikalv

Ej avvand kalv som går med diko eller amko.

Vaccinationsområdet

Det område som framgår av bilagan till dessa
föreskrifter.

Vaccinerbar ålder

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. (SJVFS
2017:XX).
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1 b § Dessa föreskrifter omfattar djurslagen nötkreatur, får, häst och get och endast de
djur av nämnda djurslag som ska hållas utomhus inom vaccinationsområdet. (SJVFS
2017:XX).
Obligatorisk vaccination av nötkreatur och får
2 § Istället för det som anges i 9 kap. 1 § första stycket Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar
ska nötkreatur och får vara vaccinerade mot mjältbrand om de ska hållas utomhus inom
vaccinationsområdet hela eller delar av perioden den 1 maj–30 september.
Följande djur undantas från kravet på vaccination enligt första stycket:
Nötkreatur och får som hålls i system med hydda eller annat stall där djuren
bara har tillgång till utevistelse i en anslutande mindre rastgård.
Dikalvar och diande lamm som
a) inte har uppnått vaccinerbar ålder när de ska släppas ut i vaccinationsområdet, eller
b) kommer att flyttas bort från vaccinationsområdet innan de har uppnått sex
månaders ålder. (SJVFS 2017:XX).
2 a § Vaccinationen av nötkreatur och får enligt 2 § ska ske enligt följande:
Djuren ska vaccineras med en dos vaccin årligen inför varje betessäsong.
Med undantag för dikalvar och diande lamm ska djur som inte tidigare är vaccinerade mot mjältbrand vaccineras senast 14 dagar innan de släpps ut i vaccinationsområdet.
Djur, som har vaccinerats mot mjältbrand föregående säsong, samt dikalvar
och diande lamm, som inte är undantagna från kravet på obligatorisk vaccination, ska vaccineras senast samma dag som de släpps ut i vaccinationsområdet.
Vaccinationen ska utföras i enlighet med vaccintillverkarens rekommendationer. För nötkreatur är det dock även tillåtet att vaccinera subcutant vid
svansroten om det är motiverat av arbetsskyddsskäl. (SJVFS 2017:XX).
3 § har upphävts genom (SJVFS 2017:XX).
4 § har upphävts genom (SJVFS 2017:XX).
Frivillig vaccination
5 § Istället för det som anges i 9 kap. 1 § första stycket Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar
är det tillåtet att vaccinera djur av följande djurslag mot mjältbrand om djuren hålls
eller kommer att hållas utomhus inom vaccinationsområdet under hela eller delar av
perioden den 1 maj–30 september:
hästar
getter
dikalvar och diande lamm som har uppnått vaccinerbar ålder men som enligt
2 § andra stycket är undantagna från kravet på obligatorisk vaccination.
Vaccinationen enligt första stycket ska utföras i enlighet med vaccintillverkarens
rekommendationer. För nötkreatur är det dock även tillåtet att vaccinera subcutant vid
svansroten om det är motiverat av arbetsskyddsskäl. (SJVFS 2017:XX).
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Antibiotikabehandling i anslutning till vaccinationen
6 § För att vaccinationen mot mjältbrand ska ge tillräcklig effekt ska de djur som
vaccineras mot mjältbrand inte behandlas med antibiotika inom tiden 10 dagar före
respektive 10 dagar efter vaccinationstillfället. Om ett djur ändå måste behandlas med
antibiotika inom den angivna tiden ska djurhållaren informera behandlande veterinär
om vaccinationen och den vaccinerande veterinären om antibiotikabehandlingen.
Djur som har behandlats med antibiotika ska inte vaccineras förrän tidigast 10 dagar
efter avslutad antibiotikabehandling.
De djur som har vaccinerats enligt 2 § men som måste behandlas med antibiotika
inom 10 dagar efter vaccinationstillfället ska vaccineras på nytt tidigast 10 dagar efter
avslutad antibiotikabehandling. (SJVFS 2017:XX).
Journalföring, märkning och förflyttning
7 § Istället för det som anges i 9 kap. 4 § första stycket Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar
ska djurhållaren när gäller djurslagen nötkreatur, får och get journalföra vaccinationen
mot mjältbrand på individnivå. För nämnda djurslag gäller också att djur som inte är
individmärkta ska individmärkas i samband med vaccinationstillfället.
Enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv
90/426/EEG och 90/427/EEG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur)1 ska hästars vaccinationer mot mjältbrand registreras i deras
hästpass. (SJVFS 2017:XX).
8 § Istället för det som anges i 9 kap. 5 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar får djur som är
vaccinerade mot mjältbrand och produkter av djur som är vaccinerade mot mjältbrand
fritt flyttas från det område eller den anläggning där de har vaccinerats. (SJVFS
2017:XX).
Ersättning
9 § Ersättning lämnas enligt epizootilagen (1999:657) utom för hästar och getter.
Ersättning lämnas dock om hästar eller getter skadas, avlivas eller dör i samband med
vaccinationen enligt följande:
1. Produktionsbortfall ersätts med högst 6 000 kr per djur.
2. Djurvärde ersätts för hästar med högst 20 000 kr.
3. Djurvärde ersätts för getter med högst 1 500 kr.
Undantag
10 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta om undantag från bestämmelserna i 2 § första stycket, 2 a § och 6 § tredje stycket. (SJVFS 2017:XX).

1

EUT L 59, 3.3.2015, s. 1, (Celex 32015R0262).
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Denna författning2 träder i kraft den 4 augusti 2016. Om Jordbruksverket meddelar
eller har meddelat särskilda beslut för att förebygga, bekämpa och förhindra spridning
av smittsamma djursjukdomar med villkor som avviker från det som anges i dessa
föreskrifter gäller villkoren i besluten.

Denna författning3 träder i kraft den (dag) (månad) 2017.

LEIF DENNEBERG
Maria Lundh
(Enheten för idisslare och gris)
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KARTA ÖVER VACCINATIONSOMRÅDET
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