
  

 

Postadress: Box 7070, 750 07 Uppsala Tel: 018-67 10 00 (vx) 
Besöksadress: Almas allé 8   Mobilnr: 070-544 1674 
Org nr: 202100-2817  
www.slu.se 

Fredrika.von.sydow@slu.se 

 

   
    

YTTRANDE SLU ID: SLU.ua.2020.2.6-95 

2020-01-24  

 
 
 
jordbruksverket@jordbruksverket.se 

  

 

Yttrande över remiss från Jordbruksverket angående 
synpunkter på nytryck av Statens jordbruksverks 
föreskrifter (SJVFS 2016:22) om vaccination mot 
mjältbrand (dnr 6.3.16-16280/2019) 

Synpunkter 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har erhållit rubricerat förslag på remiss och vill 
med anledning härav anföra följande: 

SLU stöder behovet av en modifiering av rubricerad föreskrift. Mjältbrand tillhör 
den grupp av sjukdomar som omfattas av epizootilagen och som per definition 
därför inte förekommer i landet. För att inte dölja en eventuell förekomst av dessa 
sjukdomar får därför inte förebyggande åtgärder i form av vaccination utföras om 
inte Jordbruksverket föreskriver eller beslutar annat (SJVFS 2002:98). Det senare 
gjorde Jordbruksverket vid utbrotten av mjältbrand på Omberg 2016 (SJVFS 
2016:22, ändrad genom 2017:35) och nu föreligger behov av föreskrifter för en 
nedtrappning av vaccinationen både tids och områdesmässigt. 

Förutsättningarna för denna nedtrappning baseras på en bedömning gjord av SVA 
som har förstahands kunskap om sjukdomssituationen på Omberg och som SLU 
därför inte har anledning att ifrågasätta. Den föreslagna strategin med 
områdesindelningen med olika vaccinationskrav beroende på bedömd risk för 
smitta framstår som både logisk och pedagogiskt attraktiv.  

En klar gränsdragning för risken för smitta mellan vaccinationsområde 1 och 2 kan 
vara svår att bedöma. SLU tillstyrker därför att kostnaden för frivillig vaccination 
ersätts i vaccinationsområde 2 vilket bör minska risken för att djurägare där avstår 
från att vaccinera sina betesdjur och att vaccinationsskyddet därmed riskerar att bli 
oproportionerligt lägre än i vaccinationsområde 1.  

Den föreslagna ersättningen av vaccination för olika djurslag kan förefalla ologisk 
men synes överensstämma med situationen i EU där statlig ersättning för 
sjukdomsbekämpning begränsas till vissa livsmedelsproducerande djurslag.  



Yttrande över remiss från Jordbruksverket angående synpunkter på nytryck av Statens jordbruksverks föreskrifter 
(SJVFS 2016:22) om vaccination mot mjältbrand (dnr 6.3.16-16280/2019) 

 

2/2 
 

SLU vill dock påminna om risken med att låta ovaccinerade djur vistas i 
vaccinationsområde 1. Om ett sådant djur skulle insjukna i mjältbrand skulle det 
starkt öka risken för smittspridning och fördröja den nedtrappning av vaccinationen 
som nu föreslås. SLU föreslår därför att denna risk beaktas i rekommendationer till 
alla djurhållare i området (oavsett djurslag). 

 

 

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av vicedekan Henrik 
Rönnberg vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap efter 
föredragning av remisskoordinator Fredrika von Sydow. Innehållet har utarbetats 
av professor Susanna Sternberg Lewerin och docent Martin Wierup vid 
institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.   
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