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Smittbekämpningsenheten

Förändringar inför vaccination mot mjältbrand inom
vaccinationsområdet vid Omberg säsongen 2020
Inledning
Under mars drar vaccinationerna mot mjältbrand vid Omberg igång. Inför säsongen 2020
minskar Jordbruksverket kravet på obligatorisk vaccination till att endast omfatta Omberg. Det
är dock fortfarande möjligt att vaccinera nötkreatur, får, getter och häst i hela vaccinationsområdet. Djurägare som tidigare år har haft betande djur i vaccinationsområde 1 är kontaktade
inför betessäsongen 2020. Här kommer information om årets upplägg och annat som är viktigt
att känna till.
Varför ska djuren vaccineras?
I samband med mjältbrandsutbrottet 2016 föreskrev Jordbruksverket att de känsligaste
djurslagen, nötkreatur och får, som betar i området ska vaccineras. Betesdjur i ett stort område på
och omkring Omberg har blivit vaccinerade årligen i 4 år. Vaccinet ger de vaccinerade djuren ett
gott skydd mot mjältbrand.
Vad är nytt för år 2020?
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:22) om vaccination mot mjältbrand är ändrade
för betessäsongen 2020. Området för obligatorisk vaccination mot mjältbrand har minskats och
vaccinationsområdet är nu indelat i tre områden:
Vaccinationsområde 1
”Omberg”: Obligatorisk vaccination av nötkreatur och
får, om de ska hållas utomhus inom hela eller delar av
perioden den 1 maj till den 30 september. Här lämnas
ersättning enligt epizootilagen.
Vaccinationsområde 2
Området 3 km runt Omberg: I detta område är det frivillig
vaccination av nötkreatur och får. Jordbruksverket
rekommenderar dock att vaccinera nötkreatur och får om
de ska hållas utomhus inom hela eller delar av perioden
den 1 maj till den 30 september i detta område.
Även här lämnas ersättning enligt epizootilagen.
Vaccinationsområde 3
Resterande del av tidigare obligatoriskt
vaccinationsområde: Frivillig vaccination av nötkreatur
och får utan möjlighet till ersättning enligt epizootilagen.
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Kostnaderna för vaccin, veterinär eller veterinärens resa bekostas inte med statliga medel i detta
område.
I hela vaccinationsområdet (vaccinationsområde 1, 2 och 3) tillåts frivillig vaccination av hästar,
getter, dikalvar och diande lamm som har uppnått vaccinerbar ålder men som är undantagna från
kravet på obligatorisk vaccination. Ersättning enligt epizootilagen lämnas inte och kostnader för
vaccin, veterinär och veterinärens resa betalas inte med statliga medel.

Bättre karta på vaccinationsområdet finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2016:22) om vaccination mot mjältbrand och på Jordbruksverkets hemsida.
Hur går den obligatoriska vaccinationen till?
Du som har djur (nötkreatur eller får) som vaccinerades mot mjältbrand förra året har
förmodligen redan blivit kontaktad av personal på Distriktsveterinärerna i Väderstad.
Om du har djur som omfattas av kravet på obligatorisk vaccination, och ännu inte varit i kontakt
med Distriktsveterinärerna i Väderstad, ska du själv kontakta dem så snart som möjligt på
telefon 010-122 90 30. Även om du har behov av att vaccinera till exempel inköpta djur senare
på säsongen måste du själv ta kontakt med en veterinär i god tid.
Djur som revaccineras i år, alltså som blev vaccinerade 2019 och vaccineras i år igen, kan
släppas direkt på betet efter vaccination. Djur som tidigare inte har fått vaccination mot
mjältbrand ska först släppas på bete 14 dagar efter vaccinationen för att ett bra skydd mot
mjältbrand ska uppnås.
Hur går den frivilliga vaccinationen till?
Du som vill boka tid för frivillig vaccination mot mjältbrand ska kontakta Distriktsveterinärerna
i Väderstad, telefon 010-122 90 30, eller din privata veterinär. Ju tidigare du anmäler desto
lättare blir det att uppfylla dina önskemål om tid. Observera att du måste boka din vaccination i
god tid - absolut senast två veckor i förväg. Annars hinner veterinären inte förbereda och få hem
vaccinet i tid. Om du ångrar dig - boka av ditt besök så snart som möjligt så behöver inte
vaccinet gå till spillo.
Hur ska jag journalföra vaccinationerna?
När det 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.
Vilka karenstider gäller för vaccinerade djur?
Karenstider för vaccinet är:
 Slakt 42 dygn (samtliga djurslag)
 Mjölk 0 dygn för nötkreatur, 11 dygn för får och get
Har du frågor?
Kontakta: Smittbekämpningsenheten, team bekämpning och ersättning via Jordbruksverkets
växel 036-15 50 00 eller via vår gemensamma e-postlåda
bekampning.ersattning@jordbruksverket.se
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