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När detta läses har över 100 
000 djur vaccinerats mot Blå-
tunga, till stor kostnad och 
mycket arbete. Vaccinatio-
nerna ifrågasätts av en del 
veterinärer som onödiga men 
majoriteten av veterinärkåren 
stöder den. Hur stor nytta 
gör det egentligen?

N
är det första fallet av Blå-
tunga upptäcktes i Halland 
sattes vaccinationskampan-
jen igång omedelbart. Må-

let är att 500 000 till 1 000 000 kor och får 
ska vara vaccinerade före nästa års svid-
knottssäsong startar.

- Vi vaccinerar nu för att djuren ska 
vara skyddade till våren. De första djuren 
som vaccinerades bör ha fått skydd i bör-
jan på oktober, nu vaccinerar vi för skydd 
till våren och den här omgången av vacci-
nation ger skydd fram till nästa höst, säger 
Susanna Sternberg Lewerin, biträdande 
statsepizootolog från SVA.

Begränsa smittan 
Strategin syftar till att, om möjligt, begränsa 
smittan när den kommit in till Sverige samt 
att på populationsnivå uppnå immunitet 
hos tillräckligt många djur för att förhindra 
att smittan får fäste. Det är ett stort antal 
djur som ska vaccineras och för att detta 
ska hinnas med innan nästa vektorsäsong 
måste vaccinationen genomföras på så sätt 
som görs i dag. Sverige är inte unikt i sin 
strategi utan andra länder i Europa gör på 
precis samma sätt. Erfarenheter från andra 
länder visar att en överföring av smittan 
från en säsong sker, bland annat genom 
smittade foster. Det är alltså inte så att 
smittan helt dör ut i och med att knottsä-
songen är över.

 
- Vi vaccinerar för att undvika och 

begränsa lidandet för djuren. Djuren kan 
bli stressade av att vaccineras men det är 
tamdjur vi vaccinerar och de är vana att 
hanteras och dessutom är stressen lindrig i 
jämförelse med vilket lidande ett utbrott av 
sjukdomen kan ge djuren, säger Susanna 
Sternberg Lewerin.

Jordbruksverket och SVA är överens 
om att vaccineringen kommer att vara 
framgångsrik när det gäller att begränsa 
smittspridningen. De vaccinationskampan-
jer som utförts tidigare med liknande vac-
ciner har varit framgångsrika. Exempelvis 
hade Tyskland under september månad 
2007, 10 000 fall av blåtunga. I september i 
år har de haft endast 700 konstaterade fall. 
Landet har en tvåårig sjukdomshistoria och 
den sjunkande siffran beror på en kombi-
nation av vaccinationsarbetet och den na-
turliga immunitet som många djur har efter 
genomgången sjukdom.

Kostnader
Blåtungevaccinationerna kostar mycket 
pengar. En vaccinationsdos kostar c:a 5,60 
kr, och då sprutas varje får en gång och 
varje nöt och get två gånger. EU ersätter 
Sverige med 0,6 Euro per dos. Kostnaden 
för arbetet med vaccineringen ersätter EU 
med 2 Euro per nöt och 0,75 Euro per får 
och get. Övriga kostnader finansieras na-
tionellt. Kostnaden för att samla ihop dju-
ren och tillhandahålla personal får jordbru-
karen stå för. Vaccinationen ska upprepas 
en gång årligen i tre till fyra år.

- Det är förståeligt att det blir reaktio-
ner på att vaccinationskampanjen kostar 
mycket pengar, men man måste sätta det i 
relation till vad det skulle kosta om vi inte 

vaccinerar. Det skulle innebära stort lidan-
de för djuren och stort produktionsbortfall 
samt kostnader såsom störd handel med 
länder utanför EU, säger Bengt Larsson, 
smittskyddschef på Jordbruksverket.

Slutsats
Som jordbrukare är det svårt att bedöma 
nyttan med vaccinationerna, vi måste kun-
na lita på myndigheter och veterinärer. När 
en veterinärorganisation går ut och kritise-
rar vaccinationerna är det allvarligt för tro-
värdigheten och man sår split och tvekan 
bland folk i gemen. 

Vad som kan konstateras är att utbrot-
ten i Tyskland och Holland är betydligt 
lindrigare i år än ifjol. Om det beror på 
vaccinationerna eller en förvärvad immu-
nitet är svårt för en lekman att veta men 
frågan är om vi vågar chansa på att inte 
vaccinera? En ansvarstagande djurägare 
chansar inte och våra myndigheter har ta-
git samma beslut.

Einar de Wit

Artikeln är en sammanfattning av infor-
mation från SJV, Statens veterinärmedi-
cinska anstalt och Jordbruksdepartementet 
och inte en partsinlaga om vaccinationens 
nytta. /Red.

Hur stor nytta gör vaccinationerna 
mot Blåtunga?

Vaccinationerna är i full gång men vissa ifrågasätter nyttan med kampanjen.
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